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A TARTAMOSSÁG GONDOLATA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN * 

Dr. Csőre Pál

Az Erdészeti-Vadászati-Faipari Lexikon meghatározása szerint: "Tartamosság 
az erdőgazdálkodásban azt jelenti, hogy a hozadék nemcsak rövid időszakra, 
hanem hosszabb időn keresztül állandóan biztositva van. A tartamosság elve 
alapján történő gazdálkodás sokféle módon biztosítható." Ha ebből a szem
pontból vizsgáljuk az erdőgazdálkodás történetét, azt tapasztaljuk, hogy az 
emberek valóban ennek a gondolatnak a jegyében bántak az erdővel, talán már 
a történelem előtti időkben is. Pontosabb emlékeink azonban mintegy 2ooo 
évvel ezelőtti korból, a rómaiaktól származnak. Nemcsak egyszerűen arról 
van szó, hogy az erdőt nem kell minden évben ültetni, vetni, mint a mező- 
gazdaságban a legtöbb terményt, hanem arról is, hogy a kivágott fa helyébe 
"magától" nő egy másik, a fáról lehulló makkok minden évben több-kevesebb 
eledelt nyújtanak az erdőben legelő állatoknak. Azután a legtöbb fa, ha 
törzsét a föld felszine felett elvágják, a tuskójából újra kihajt, a zsenge 
hajtásokat pedig le lehet vágni, ami megint csak az állatoknak biztosit lomb- 
takarmányt. Ha viszont ezeket a hajtásokat hagyják megerősödni, akkor szőlő
karónak, szerszámnyélnek alkalmas anyagot adnak, esetleg tüzelésre is hasz
nálhatják. Ismét más felhasználásra szolgáló anyagok kerülnek ki az öregebb 
törzsekből. így azután az erdő folyamatosan nyújtja termékeit az embernek a 
legkülönbözőbb célokra. A fenti felsorolásban még nem emlékeztünk meg a va
dászatról és az erdei legeltetésről, amelyek a régi időkben éppen nem mel
lék-, hanem inkább főhasználatai voltak az erdőnek.

Az ember azonban csak elfogadta az erdő által folyamatosan nyújtott javakat. 
Nem gondolt arra, hogy ehhez a maga részéről is hozzájáruljon, mert nem lát
ta szükségességét. Nem akart "vetni", csak "aratni". S az erdő valóban bő
ségesen adta kincseit mindaddig, amig ezeknek felhasználása nem ért el olyan 
mértéket, amelyet a természet már nem birt magától pótolni. Ezen a ponton 
jutottunk el oda, hogy a "gazdálkodás" nemcsak egyszerűen a meglevő javak 
felhasználásában állt, nem csupán "éltük" az erdőt, hanem tudatosan igyekez
tünk azt fenntartani is. Ez a folyamat a történelemben egyes területeken más 
és más módon és különböző időben ment végbe.
x Elhangzott az 1992. március 4 -ei szakosztályülésen.
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Az elmondottakból világos, hogy az erdőgazdálkodás kezdete a rablógazdálko
dás volt. A rendszertelen szálalás jellemezte a fahasználat általánosan 
elterjedt módját. Az emberek a nekik éppen szükséges faanyaghoz alkalmas 
törzset vágták ki.'*' Szerepet játszott ebben a fafaj, a fa mérete /magassá
ga, vastagsága/ egészségi állapota, törzsének alakja, és nem utolsó sorban 
a felhasználási helytől való távolsága.

Még inkább rablógazdálkodás jellege volt az erdőirtásnak. A késő középkort, 
különösen a 11.-13. századot Európában az erdőirtások korának lehet nevezni. 
A földművelés terjedése azt jelentette, hogy erdőket kellett eltávolitani 
ezek utjából. Az irtások gyakran a tűz felhasználásával történtek, és leg
többször h osszu éveket vett igénybe, mig az erdő helyén teljes értékű szán
tót lehetett létesiteni. Néha nem is jutottak el idáig, a kezdetleges föld
műveléssel felhagytak, és akkor a terület újra beerdősült. Az ilyen terüle
tek elbokrosodott erdőalakzatok voltak, amelyek hozzátartoztak a középkori 
erdők képéhez.

Az erdőirtásokban telepesek, máskor szerzetesrendek, nálunk pedig egy spe
ciális szervezet, a soltészek vettek részt. A szentgotthárdi apátság léte-

2sitésénél a ciszterciek végezték ezt a nehéz munkát, bár Kalász E. szerint 
az égetésre szánt erdő területét nyiladékokkal vették körül, majd négy sar
kán felgyújtották. Német forrás szerint a ciszterciek három fázisban végez
ték ezt a munkát: az "incisores" döntötték a fákat, az "exstirpatores" ki
irtották a tuskókat, és végül az "incendores" elégették a fölösleges faré
szeket. ̂

Már Nagy Károly elrendelte, hogy az irtott mezőket ne engedjék ismét beerdő-4sülni. Mégis, Fossier szerint a 14. század elején az ilyen beerdősülés kö
vetkeztében az erdő visszanyerte a művelésre adott föld egy részét.5 Magyar 
viszonylatban Belényesi M. néprajzi adatokat is felhasználva rámutat, hogy 
a régen szokásos hosszú parlagpihentetés általában kedvezett a beerdősülés- 
nek.^

Korán kialakult az erdőnek egy sajátos használati módja, ahol valóban csak 
rendszeresen "aratni" kellett. Arról a használati módról szeretnénk megemlé
kezni, amely korunkra teljesen kiment a gyakorlatból, pedig az ókortól kezd
ve sokfelé, nálunk még a múlt század elején is szokásos volt.



Az u n. lombadó erdőről van szó, amelyről a római gazdasági irók /Cato,Varró/ 
is megemlékeznek, és amelyet silva caedua-nak neveztek. Ezek egészen ala
csony bokorszerü fácskák voltak, amelyeknek lombját sarlóval vágták le az ál
latoknak lombtakarmány céljából. Varró a földet minőség szerint 9 osztályba 
sorolja. Ezek közül az első az, amelyen borszőlőt ültetnek /természetesen 
Itáliában akkor nagyon sok bort termeltek/ a hetedik a silva caedua, a 
nyolcadik az arbustum és a kilencedik a makkos erdő /silva glandaria/^ Az 
arbustum olyan faültetvény volt, ahol karók helyett a fák törzse szolgált a 
szőlők felfuttatására. Az ókorban az előbbi megoldást tartották kedvezőbbnek, 
az arbustum-ban - állitólag - jobb bor termett, mint a karózott ültetvénye
ken.®

A silva caedua és az arbutum tulajdonképpen egyfajta sarjerdő-gazdálkodást je
lentett. A tőben elvágott fatörzsek hajtásait használták igy. Mivel a tuskóir- 
tásos fakitermelés sokkal fáradságosabb munka volt, ehhez csak akkor folyamod
tak, ha szántóterületre volt szükség. Állitólag még akkor se mindig, mert van
nak adatok arra is, hogy a tuskók közét felszántották, és igy végeztek primi- 
tiv mezőgazdasági termelést. A mezőgazdasági termelés azonban csak néhány évig 
tartott, mert miután a sarjhajtások nagyobbra nőttek, ezzel a termelési móddal 
fel kellett hagyni. Ez a gazdálkodási mód már a Frank Birodalomban elterjedt 
lehetett, mert a történelmi adatokban fellelhető "silva minuta" ilyen terüle- 9teket sejtet.

Már az ókorban is ismertek lehettek az ilyen erdők, mert Strabon többször em
legeti a bokrokkal benőtt hegyeket Cipruson és Görögországban. Itáliában is 
szokásos termelési mód volt. Néhány éves, rövid vágásfordulókra osztották be 
az erdőket, és időközönként levágva a kinőtt hajtásokat, az erdő a tüskökről 
újra kisarjadt.10

A silva caedua-t, mint egyfajta sarjerdőgazdálkodást a rómaiak állitólag Gal- 
liában is meghonositották. Annak viszont nincs nyoma, hogy ez onnan került 
volna Németországba. Utóbbi területen először 1219-ben fordul elő, legalátbis 
ekkor emlitik először, de "Niederwald" néven csak 1329-ben bukkan fel.11 
Bühler szerint azonban ez a német "Néptörvény"-ékből is kitűnik már az cdo. 
évtől,sőt ezekből a Mittelwalábetrieb meglétére is következtetni lehet.J“
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A sarjerdőgazdálkodás a középkorban általánosan elterjedt, és a lomberdők 
megszokott használati módja lett. Ez volt a helyzet különösen azokon a he
lyeken, ahol a korábbi erdőirtások nyomán volt már elég szántó, és a faki
termelés c házi faanyagszükséglet fedezését szolgálta. A magyar történelmi 
emlékekben nagyon sokszor találkozunk "eresztvény" erdő megjelöléssel, la
tinul permissorium, ami sarjerdőt jelent. 1282: ad vnum virgultum, quod 
eresteuen appelatur /ÁU0.XII.37o./ 1388: silvis, nemoribus et permissoriis 
vulgariter Eresthuen vocatis /Zs.0.I.685.sz./ és 127o: ad quandam silvam ex 
novo crescere permissam /ÁUO.VIII.318./.

Ez a használati mód ugyanakkor a tartamos erdőgazdálkodásnak is egy formáját 
valósitotta meg, mert a kinövő sarjhajtásokat, mikor azok már eléggé megerő
södtek és a kívánt méretű faanyagot adták, újra le lehetett vágni. Ezt az el
járást többször meg tudták ismételni, bár a sarjhajtások egyre gyengébbek let
tek.

Eresztvény erdőkről van szó az "erdők országos becsüjé"-ben, amit 1486.évre 
keltezetten közöl Tagányi Károly erdészeti oklevéltárában. E szerint a közön
séges cserjés /bokros/ erdőt /virgultum/ ekealjanként 3 márkára, az ereszt
vény, vagyis a feldolgozásra alkalmas nagy erdőt pedig ekealjanként lo már
kára kell becsülni. Ezek után kövekezik a nagy bárdos és makkos erdő, amely
nek az emlitett egységre számitott értéke 5o márka.^ Lényegében ezeket az

14adatokat vette át Werbőczi is Hármaskönyvében. A sarjerdő tehát értékben 
a cserjés és a szálerdő között foglalt helyet, ha a bárdos és makkos nagy er
dőt ilyennek feltételezzük. Tagányi ehhez még azt a megjegyzést fűzi, hogy az 
"eresztvény" alatt már a 16. században nem sarjerdőt, hanem "középfajta nagy 
erdőt" értettek.15

Utalok itt a magyarországi oklevelekben gyakran előforduló "haraszterdőkre"1  ̂
azután a másutt Európában sokfelé emlegetett elbokrosodott területekre. Pél
dául Fossier említi, hogy egyes francia városok környékén több volt a szeder- 
bokor, mint a tölgyfa. Gibson mondja a Tweed-völgy erdőtörténeténél, hogy azt 
1649-ben is úgy Írják le, mint a mindkét parton jól bokrosodott területet.

Tulajdonképpen a tartamosság célját szolgálta az erdők kímélésének gondolata, 
illetve ennek különféle rendelkezés utján történő megvalósítása. A faluközös
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ségek egyes tagjainak használati joguk volt. Itt hamarosan felmerült a sza
bályozás szükségessége, annak érdekében, hogy a kapzsiság miatt ennek a kö
zösségnek egyes tagjai a nekik jutó részen túl ne terjeszkedjenek. Ennek a 
törekvésnek egyik megnyilvánulása az, hogy a belterületi teleknagyságnak 
megfelelő mértékben szabták meg a közös erdőből való részesedést.1  ̂ /Inama- 
Sternegg a német "Mark"-okkal kapcsolatban emliti./ Másrészt a rendszertelen
szálalás megakadályozására Németországban már a 12. században a szálalást

18egyes erdőrészekre korlátozzák.

A tartamosság gondolatának formálásában jelentős állomás volt az erdő terü
letének védelme, vagyis az olyan rendelkezés, amely az erdő területének a fa
kitermelés után mezőgazdasági használatra fogása megtiltásában állt. Ilyen
tilalmat olvashatunk már 1237-ben Eberhard salzburgi hercegérsek oklevelében,

19amelyben megtiltja a kitermelt erdőterületek feltörését. Itt a sóbányák 
faszükségletének biztosítása volt a cél.

Németországban 13o4-ben megtiltották, hogy a Hagenau nevű erdőben irtásokat 
végezzenek. Ezen túlmenően elrendelték, hogy az erdőnek törvényellenesen me
zőgazdasági területté alakított részeit újra a fatermelés szolgálatába kell 
állítani.20

Oroszországban Nagy Péter cár rendelte el 17ol-ben, hogy a mezőgazdasági cél
ra történő erdőirtást a Moszkva felé vezető folyók mentén 3o verszt szélessé- 

21gü sávon nem szabad végezni.

Ilyen tilalommal Magyarországon 1426-ban találkozunk, ami természetesen nem 
jelenti azt, mintha ettől az időponttól kezdve ez már általánosan, vagy akár
csak többfelé is érvényesült volna. Érdekes azonban, mert jelzi, hogy a fa
anyag, illetőleg az erdő megfogyatkozása vezetett arra, hogy legalább azt a 
területet, amelyen egyszer erdő volt, ne engedjék más célra felhasználni.

Zsigmond király rendeletéről van szó, amelyet a zólyomi főispánhoz intézett az 
akkor felfedezett ólombányákhoz szükséges faanyag biztosítása céjjából. E sze
rint minden esztendőben folytatólagosan más és más erdőrészt kell vágásra ki
jelölni, amelynek fáit rendre ki kell vágni, és csak a teljes kitermelés után
szabad a következő erdőrészre menni. A kivágott erdő területét nem szabad

22felszántani, hagyni kell, hogy ott újra erdő nőhessen. Ezek a rendelkezések
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a térszakozás kezdetleges megjelenését mutatják.

A rövid vágásfordulóju sarjerdő-gazdálkodás Magyarországon egészen a múlt
századig divatban volt. Ennek emlékét nemcsak a különböző erdóalakok nevei
árulják el, hanem azok vágására utaló kitételek is. így különösen az irt,

23irtvány szavak, mikor azokat ilyen erdők kivágásánál emlitik. Utalok itt 
az irt szónak mint az "arat" egyik változatára /amely a TESz szerint szóha
sadás eredménye/. Ha viszont a Gáti I. által "csöpéte" erdőknek nevezett er
dőalakokra gondolunk, amelyeknek vágásfordulója 12 év volt az Eszterházy- 
uradalomban a múlt század elején, akkor láthatjuk, milyen sokáig élt nálunk 
ez a használati mód.

A sarjerdő, amelyet német nyelvterületen "Niederwald"-nak neveznek, csupán tű
zifát és alárendelt jelentőségű szerszámfát adott. Az épületfa-szükséglet biz
tosítása céljából a sarjerdő kitermelésénél meghagytak egyes, főleg magerede- 
tü törzseket, hogy azok tovább növekedhessenek és erősödhessenek. Ezek a tör
zsek néha több vágásfordulót is átéltek, mire fejsze alá kerültek. így alakult

24ki az az erdőalak, amelyet később középerdőnek /Mittelwald/ neveztek el.
A magyar szó a n émetnek szó szerinti forditása. Az első adat a "Mittelwald"-

25ra 1285. évből, a Dortmund melletti Gahnen Weistum-jából való. Amilyen 
sok adatunk van magyar viszonylatban a sarjerdőre /eresztvény erdő/, olyan 
nehéz fellelni a középerdő nyomát. Létét azonban valószinüsitenünk kell a né- 
met-magyar kapcsolatok és a földrajzi közelség miatt.

Érdemes felfigyelnünk az 1418. évből származó arra az oklevélre, amely szerint
Vásárosfalvi Osl fia János azért maradhat meg egy bizonyos cserjéssé vált erdő
birtokában, mert azt jó fák elültetésével felnevelte és minden erejével védel-

26mezte. Mintha itt középerdőről lenne szó?

Annyi mindenesetre valószinü, hogy nálunk is a településekhez közel fekvő er
dőket, amelyekben termelés folyt, sarjerdő üzemmódban kezelték. Más kérdés, 
hogy nem találunk a magyar nyelvben a német "Mittelwald"-nak megfelelő egyko
rú kifejezést. A "középerdő" ugyanis ujabbkori szakszó, és nyilván a német 
megfelelő szó szerinti forditása. A 16. századtól azonban egész sor olyan 
Írásbeli emlékünk van, amelyek nem vitásan ennek az erdőalaknak a létesítésé
ről, illetőleg fenntartásáról szólnak. Ilyen például I. Ferdinánd király uta
sítása a besztercebányai erdészek részére 1564-ből. Ebben midőn a "holzmeis- 
ter" kötelességévé teszi, hogy gondoskodjék a vágások kitakarításáról,az ágfa



-11

összehordásáról stb., azt is elrendeli, hogy "gute sam pam... stehen lassen,
27damit sich dér wald wider besammen vnd desto eher erwachsen kann.

A Miksa császár által 1565-ben kiadott, gyakran emlegetett erdőrendtartásban
is hasonlókat olvasunk: arboresque seminariae in locis sectioni reliquan-

28túr, quo siluse denuo conseri et laté succedere possint...

A Mária Terézia-féle erdőrendtartás közelebbi előírásokat tartalmaz arra néz
ve, hogy területegységenként hány hagyásfát kell meghagyni, hogy elegendő épü
letfára alkalmas gnyag maradjon: "/Hatodszor./ A mesterembereknek való fáról
elégséges előre való gondviselés lészen, ha 16oo bécsi négyszegeletü ölnyi

29helyen efféle 16 szál élőfák hagyatnak..." A későbbiekből kitűnik, hogy 
ezek a fák nemcsak a mesteremberek kedvéért maradtak meg, hanem magról történő 
felujulás érdekében is. Hasonlóképpen rendelkezik pl. Trencsén megye előter
jesztett javaslata 1788-ban: ad quavis 2o aut verő 3o orgias arbores 
mediocris aetatis vegetae pro semine relinquerentur..."'5o

Az Esterházy-uradalmak pagonyvadászai részére a múlt század elején kiadott 
szolgálati utasításban is hasonló előírásokat olvashatunk: 5o-6o lépésnyi tá
volságban a sarjerdők kitermelésénél vissza kell hagyni egy-egy szép fejlödé- 
sü tölgy, kőris, juhar vagy szil törzset... A középerdőkben három korosztály 
állandóan fenntartandó. Itt az állva maradó törzseket kell kijelölni. Óvato
san kell dönteni, hogy a visszamaradó állomány meg ne sérüljön."*1

A múlt század végén már nagyon kevés középerdőként számontartott erdő lehe
tett. Bedő Albert nagy müvében található adatok szerint a 3.555.195 holdat 
kitevő összes tölgyerdőből mindössze 2974 hold volt középerdő. Bükk és gyer
tyánból is csak valamivel haladta meg e fákból álló erdők 1 %-át. Ugyanakkor

32sarjerdők tölgynél 43, csernél 52 %-ot tettek ki ebben az időben.

Vanselow szerint a középerdő-gazdálkodás volt az első jól átgondolt üzemmód, 
amelynek egyúttal az erdő felujulását is biztosítania kellett."55

Ennek a használati módnak nagy múltja volt Nyugat-Európában. így Franciaország
ban, ahol az erdőgazdálkodás római-, illetve frank hatásokra megy vissza. Col- 
bert erdőrendtartása 1669-ben előírta, hogy az állami erdőkben hektáronként 4o 
hagyásfát kell meghagyni, mig az egyházi, községi és magán^erdőkben megelége
dett 32 törzzsel is. Ezenkívül megkövetelte, hogy a sarjerdőkben a vágásfordu
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ló legalább lo év legyen. Ebben az országban még ma is az összes erdők 
45 h-át középerdő formájában kezelik.55

Nagy-Britanniában a normann korszakkal /ll.század/ megkezdődött erdőkimélés 
csak a 13. század elejéig tartott. Itt a Magna Charta után két évvel /1217./ 
kiadott Forstcharta már szabad kezet adott a magánbirtokosoknak az erdeikkel 
való rendelkezésben. Ez vezetett végeredményben a szigetország erdeinek meg
fogyatkozására. Itt a középerdő /coppice-with standards/ egészen a 19. szá
zad végéig gyakorolt üzemmód volt.56

A középerdő-gazdálkodás a múlt század végén Németországban visszafejlődőben 
volt. A századfordulón az összes erdők 5 h-át tartották nyilván ebben a rend
szerben / ami megfelelt a lomberdők 15,4 %-ának/. Endres szerint akkor csak 
az ártéri és a községi erdők esetében volt még értelme a középerdőnek.Ebben 
az időben már felismerték, hogy az egyes magányosan álló hagyásfák nem adnak 
jó minőségű épületfát, elböhöncösödnek és a maghullás sem biztosítja az erdő 
megfelelő felujulását. Közrejátszottak ebben a közgazdasági változások is, 
mert a tűzifa ára esett, viszont az épületfa iránti igény növekedett. A közép- 
erdő iparifa termése azonban alacsony volt, és igy a rendszer olcsósága elle
nére sem felelt meg a megnövekedett követelményeknek.5^

38Itáliában a sarjerdőgazdálkodás volt a jellemző, csekély növedékkel. Sok
helyen alkalmazták a kérgezéseket és közteshasználatokat, amelyek eredménye

39sokfelé a haszontalan macchia lett.

Az erdőgazdálkodás kezdeti időszakát gyakran úgy emlegetik, hogy akkor az a40mezőgazdaság kiegészítője volt. Duhamel ismeretei alapján Franciaország-
41bán még 1776-ban is rendeztek be gazdaságokat vegyes,mező-erdőgazdálkodásra.

42Ugyancsak elterjedt erdőgazdálkodási mód ez a medditerrán régióban. Manap
ság a fejlődő országok részesítik előnyben, mert a helyi lakosságnak jó jöve
delmet, az országnak pedig erdőnevelést biztosit.

Kinában a 7o-es években 1,12 millió hektár agrárerdőt ültettek /paulownia 
fák és bambusznövényeket vegyesen/.^5

44Végül érdemes megemlíteni, hogy Japánban is gyakori erdőművelési forma.

Magyarországon 1949-ben 24 ezer kh erdősítendő területen folyt mezőgazdasági
45előhasználat, amelynek terméshozama 39 ezer tonna különféle termény volt.

34
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Lehetséges, hogy a jövőben nálunk is újra meghonosodik? - "Kedvező termőhe
lyi adottságoknál lehetőség nyilik a mezőgazdasági növénytermesztés és a 
fatermesztés együttes végzésére is /agroerdőgazdálkodás/. Számos országban 
van erre is példa, ahol a lakosság élelmiszerellátása ezt igényli. Megem
lítjük, hogy az olaszországi nyárfatermesztés lényegileg köztesmüvelésen a- 
lapszikJ'A jobb minőségű földek betelepítésével a köztes művelés hazánkban 
is nagyobb szerepet fog játszani." Erdős L. és Klenczner A. irják ezt az 
Erdészeti Lapok-ban.^6

A tartamosságot az erdőgazdálkodásban a meglevő faállomány pontos felmérése
alapján készült erdőgazdasági üzemtervekkel lehet biztosítani. Ennek módsze-

47reit németföldön dolgozták ki a XVIII. század második felében. A német er
dészeti irodalomnak nagy hatása volt a közép-európai erdőgazdálkodás fejlő
désére, igy pl. Franciaországra, de hazánkra is. Nálunk egyik-másik nagybir
tokon a 19. század elején végeztek terület- és állományfelmérést, és készí
tettek ezek alapján erdőgazdasági üzemterveket. /A tata-gesztesi Eszterházy-

48uradalomban például 18o6-tól./ Itt a rendszeres erdőgazdálkodás kialakítá
sa nagy mértékben az uradalom főmérnökének, Gáti Istvánnak a nevéhez fűződik. 
Megemlíthetem még a diósgyőri kincstári uradalmat, amely szintén az első kö
zött volt a tartamossági szempontok érvényesítésében: az első üzemtervek itt 
1815-ben készültek.^

A reformkorban nálunk megindul az erdészeti szakirodalom, amelynek mozgatója 
az erdők többnyire siralmas állapotának felismerése, és az a tény, hogy szak
szerű erdőgazdálkodás nagyon kevés helyen folyik. Ez a helyzet egyrészt ösz
tönzi a gazdászok, erdészek mozgolódását az erdészeti viszonyok megjavitása 
érdekében, ami számos irodalmi megnyilatkozásban lát napvilágot. Példaképpen 
csak Gáti Istvánnak "erdőművelési értekezés"50 és Hefurth 3. "Törpeerdőneve- 
lés általános átváltoztatásáról középerdőire"51 mint talán legjellegzeteseb
beket emelem ki. Másrészt már maga a törvényhozás is ilyen szemszögből kiin
dulva foglalkozik az erdők és az erdőgazdálkodás helyzetével. Az 18o7. évi te 
már cimében is ezt sejteti: "Az erdők fenntartásáról" van szó, amely kifeje
zés alatt már a tartamosság gondolata lappang. Az l.§. többet mond ebben a 
tekintetben, midőn azt irja, hogy ha az erdőbirtokos az erdő vágásában 
világosan tulment azon a mértéken, melyet a sarjnövés okszerűen követel... 
vagy ha a vágásnál a sarjadéknak a rendes módon való fönntartásáról nem gon
doskodtak. , a vármegyének zárlat elrendeléséről és gondnok kirendeléséről 
intézkednie kell.
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Sajnos, sem az irodalmi megnyilvánulások, sem az emlitett törvény rendelke
zései nem bizonyultak elégségeseknek. Legfeljebb néhány nagybirtokos, aki 
egyébként törődött erdeivel, nemcsak mind a vadászat szinterével, hanem az 
élő faanyaggal való előrelátó gazdálkodással is, vezetett be birtokán terv
szerű erdőgazdálkodást. A törvényi rendelkezéseknek azért sem lett nagy fo
ganatja, mert a gyakorlatban nagyon ritkán rendeltek el zárlatot, de magá
ban véve a zárlat nem is jelentette az üzemtervszerü vagy még csak a valami
féle előrelátó erdőgazdálkodás bevezetését sem.

A 19. század negyvenes éveiben a Magyar Gazdasági Egyesület keretében már ko
moly munka folyt a korszerű erdőtörvény kidolgozásáért. A szakemberek törek
véseinek ellenszegült a nagybirtokosok egy kis, de hangadó csoportja, amely a 
magántulajdon sérthetetlenségének alapján állt. Ebből az alapvető elvből ki
indulva hangoztatta, hogy joga van ugyan az államnak az erdőpusztitás megaka
dályozására rendelkezéseket hozni, de a magánerdőgazdálkodásba nem szólhat 

52bele. így azután ezen a téren a szabadságharc előtt már nem lehetett előbb
re lépni. Az 1852. évi osztrák erdőtörvény, amelyet 1858. január 1-től nálunk 
is életbeléptettek, még mindig csak az erdő területi integritását igyekszik 
biztosítani: erdőtelket a faültetéstől engedelem nélkül elvenni és más
célra fordítani tilos..."55

Erdőtörvényt csak 1879-ben alkotott az országgyűlés. Az 1879. évi XXXI.te. 
annyiban jelentett ezen a vonalon előbbre lépést, hogy bevezette a feltét
len erdőtalaj fogalmát, és igy az ország egy részén törvénnyel is biztosítot
ta az erdők fennmaradását. Továbbá bevezette a kötelező üzemtervezést, de 
csak az erdők egy részére. A szabályozás elégtelenségét azonban hamar felis
merték /egyesek már a törvény hatálybalépésének idején is tisztában voltak 
vele/, és a századfordulón már ujabb erdőtörvény-tervezetet fogalmaztak meg.
A világháború és az utána következő idők azonban nagyon hátráltatták az uj tör
vény létrejöttét. 1935-ben végre olyan törvényt sikerült keresztül vinni,amely 
a maga idején teljesen korszerű, sőt nyugodtan mondhatjuk, mintaszerű volt. 
így valósult meg végül is a jogalkotás szintjén a tartamosság gondolata az 
erdőgazdálkodásban.

A Trianon utáni Magyarországon a sarjerdők aránya viszonylag magas volt /41 %
körüli/ azzal összefüggésben, hogy jelenlegi területünkön zömmel lomberdők 

54vannak.

Kaán Károly "Sarjerdő-veszedelem" cimü Írásában felhívta a figyelmet azokra
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a hátrányokra, amelyekkel a sarjerdőgazdálkodás jár:55 a sarjerdőgaz-
daság__  mint természetellenes előbb vagy utóbb, de végeredményben kivétel
nélkül a talaj kimerülésére vezet...". Példákat hozott fel arra, hogy még 
olyan nagybirtokokon is, ahol szakszerű erdőgazdálkodás folyik, milyen nagy 
ezeknek az aránya és milyen hátrányokkal jár ez az üzemmód. Hangoztatta,hogy 
a sarjerdőt nem lehetetlen szálerdővé átalakítani. A sarjerdők arányát a sok 
akáctelepités is fokozta.

Mit is mond az 1935. évi Erdőtörvény a tartamosságról? 6 .§. "Erdőterületeken 
rendszeres erdőgazdálkodásra a termőhely szempontjából is alkalmas fafajokból 
álló faállományt kell fenntartani..., hogy az erdő fennmaradása és lehetőleg 
a fahasználatok tartamossága is biztosittassék__ "

Ami pedig a sarjerdők kérdését illeti, erről a végrehajtási rendelet a követ
kezőket mondja: "Minden kihasznált területet késedelem nélkül fel kell újíta
ni. A felújítás vagy természetes utón /bevetődés, sarjadzás/, vagy mestersé
ges utón /magvetés, csemeteültetés, dugványozás/ kell gondoskodni. A sarjról 
való felújítást nem szabad alkalmazni ott, ahol ilyen módon fenntartásra ér
demes faállomány nem remélhető.1,56 A törvénynek ezek az elég általánosságban 
mozgó kitételei nem hoztak jelentős eredményt, a sarjerdők aránya 1958-ban is
41 \ volt.

Bernáth Kálmán 197o-ben ajánlotta a termelőszövetkezeti erdők részére - ahol 
olcsó felújításra törekszenek és tűzifát kívánnak termelni - a 4o éves vágás- 
forduló sarjerdőgazdálkodást. Ahol pedig iparifára is szükség van, ott a kö
zéperdő üzemmódot javasolta.5^

A nézetek folyamatos változását mutatja az, amit Tompa Károly ír az "Erdésze
ti alapismeretek"-ben a sárjerdőgazdálkodásról: "A sarjerdő-üzemmód a rend
szeres erdőművelés legrégibb és egyben legkezdetlegesebb formája is. Kezelése 
ősidők óta alig változott... A múlt erdőgazdálkodásának ez a módszer kedve
zett legjobban, mert a kihasználás és utána a felújítás a legegyszerűbb és 
legolcsóbb volt. Ezzel magyarázható az, hogy erdeink mintegy 3o %-a ma is sarj- 
erdő."58

A II.világháború utáni irodalomban ismételten felbukkan a szálaló gazdálkodás, 
mint a "legmagasabb erdőgazdálkodási mód." Mivel azonban ennek kivitele nagy 
szaktudást, körültekintő eljárást kiván és meglehetősen költséges, eddig nem
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nagyon tudott elterjedni. Az erdő rendeltetésének alapvető megvátozása -
59ami éppen korunkban indul meg - ennek az üzemmódnak nagy szerepet jósol.

Napjainkban az erdő feladatai közül a jóléti funkciók lépnek előtérbe. Az 
erdő elsősorban nem faanyagtermelő, hanem az emberi környezet olyan nélkülöz
hetetlen része, amely a Föld légkörének, éghajlatának, vízkészletének megfele
lő szinten tartását egyedül képes biztosítani. A jóléti hatásokról mindig 
tudtak,60 de ennek jelentősége az erdő értékelésében más, alárendeltebb he
lyet kapott. A faanyagtermelés érdekeivel szemben történt háttérbe szorulása 
miatt fogyatkoztak meg az erdők Földünk több területén, és fenyegetnek azok a 
bajok, amelyek döntően az ökológiai egyensúly megbomlásának következményei. 
Ezért mondja Borkenhagen, hogy a korábbi erdőhasználat mind rablógazdálkodás 
volt, és ezért kell az erdőgazdálkodásban a tartamosságnak minden más gazda
sági érdeket alárendelni. Csak a gondozott vidék és a változatosan kialakított 
erdő képes az ember számára testi, lelki, szellemi megújulást biztosítani.61

Ezeket a nézeteket vallják ma már nemcsak Németországban és más európai ország-
62 63bán, hanem igy gondolkodnak az USA-ban és Japánban is.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy az erdőhasználatban a tartamosságra 
való törekvés már nagyon régen megnyilvánult. Az erdőhasználatok kezdetben je
lentős mértékben nem befolyásolták az erdő természetes állapotát. Az ipari 
fejlődés és a faanyag iránti kereslet fokozódása azonban mindinkább pusztító 
hatást gyakorolt rájuk. Ennek ellensúlyozására az erdő regenerálódását bizto
sító különféle üzemmódokat találtak ki, és igyekeztek elterjeszteni. Végül a 
fejlődés oda vezetett, hogy az erdészek ismét a természetet lehetőleg legke
vésbé befolyásoló beavatkozás /termelés/ kialakításán munkálkodnak. A fahasz
nálat elindult a szálalóvágásokkal és ismét visszatér a szálaló erdőhöz /ter
mészetesen a szakszerűtlen fahasználattól a legnagyobb szakértelmet követelő 
használati módig/.
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HARMINCÖT ÉV UTÁN EMLÉKEZÉS BATTA BERTALANRA 
Jerörae René

Őszidőtájt gyakran felötlenek nekem az ötvenhatos emlékek. Lakásunk a Halász- 
bástya alatt, a Dunaparton fekszik. Az ablakon kinézve előttem a folyó, jobb
ról a Lánchidig, balról egészen a Bem térig látok el. Köztük az Országház, 
egy darab Kossuth tér és az Akadémia épülete. Egyik jelentős szinpada az öt
venhatos mutatványnak.

Október 23-énak délutánján ablakom alatt vonuló, hangosan morajló tömegre let
tem figyelmes. Állitólag a Petőfi-szobortól igyekeztek a Bem tér felé. Este 
már ott szorongtam a Kossuth téren, ah óvá egyre csak jöttek. Sötétedéskor is
kolás gyerekek égették az orosz könyveik lapjait. Mivel a közvilágitást a té
ren kikapcsolták, ezek fényénél alkudozott a nép a dicső vezetőivel. Mindaddig, 
amig berontott egy teherautó, róla lihegő hang:

A rádiónál lövik a népet, mindenki jöjjön oda!

A lövöldözésben másnap - harmadnap? - volt részem. A Parlament előtti vérfür
dőt a sárga épületbe bezárva éltem át. Kísérteties volt az acélmagvu jégeső, 
szörnyű utána a téren az emberi teriték. A rendezés azonban tökéletes volt, 
pontos az értesülés, hogy mikor kell a kaput kinyitni és mikor lehet újra ki
nyitni... Közben "alul katona, felül civil" kentaurok tartották bent a rendet.

A "lánchidi csatát" az ablakomból néztem, vagy inkább hallgattam végig. A mos
tani "spenótház" helyén volt romok közé szorult egyik felet a másik hangosbe
szélőkkel és sürü lövöldözéssel igyekezett kicsalni.

Az általános sztrájk alatt az üres úttesten csatangoltunk és vártuk a vidékről 
libával megrakott teherautókat. Egyik nap a Battyhyány-csarnok előtt néztem 
végig egy diplomáciai gépkocsi-konvojt. Mentek kifelé és integettek, hogy:

- Visszajövünk!...

Itt találkoztam a mindig harsány "Gőz Pistával". Vigyorgó képpel újságolta, 
hogy első szóra szétrobbant a pártiskola, ahová őt "benyomták" most utazik ha
za - ha jól emlékszem - Szombathelyre.
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Egyik nap csend volt, de úgy láttam, hogy a pesti rakparton harckocsik so
rakoznak fel. Hogy jobban lássam, mi történik odaát, fiammal felmentünk a 
Vár-oldalra. Mikor a Hunyadi ut hajtűkanyarjába érkeztünk, dörrenést hallót - 
tünk és visszhangzó becsapódást. Letekintve láttuk, hogy háztömbünk mögül 
szürke por és füst gomolyog elő. Fedezékbe húzódva vártuk a folytatást, de 
nem jött. Erre óvatosan lehuzódtunk a Duna-partra. A kapun dörömbölve jutót - 
tünk csak be, és a védett udvarra húzódott lakók nagy megkönnyebbüléssel fo
gadtak. Elmondták, hogy az egyik páncélos a pesti partról gránátot lőtt a 
háztömbünk túlsó sarkára, és ennek repeszei megöltek egy arra járót. Egy 
előttünk hazaérő lakó mesélte: hallotta, hogy meglőttek egy erdőmérnököt.Mi
vel én hiányoztam a házból, igy először reám gondoltak. Később köztudottá 
vált az akkoriban elesett erdőmérnök neve is: Batta Bertalan. Mivel ujabb 
részletekről nem tudtunk, sokáig ővele azonositottuk a közelünkben elesettet. 
Csak amikor ezzel az Írással kezdtem foglalkozni, akkor tisztázódtak Batta 
halálának körülményei.

Találkoztam valakivel, aki résztvett Batta újratemetésén /I./, és ott úgy 
hallotta, Battát a budai Kapás utcában érte halálos lövés. Azt tudtam, hogy 
ő alkalmazottja volt a Kapás utcai Szakorvosi Rendelőintézetnek. Ezen a nyo
mon eljutottam egy nyugdíjas hölgyhöz, aki abban az időben szintén alkalma
zottja volt az intézetnek, szemtanúja az akkori eseményeknek /2./. Emlékezett 
rá, hogy Batta az utcai lövöldözés közben elterült sebesültért rohant ki az 
épületből, azt felkarolva be is vitte, de közben maga is halálosan sérült.Vé- 
rezve vitték fel a sebészetre, de őrajta segíteni már nem tudtak.

Szegény Berci! Balek volt, amikor én valetáltam. Utána legközelebb Rahón ta
lálkoztam vele. Kissé későn érkezett ide, már csak a Nagybocskói Faraktárban 
a pénztár kezelése jutott neki. Nem birta sokáig, beverekedte magát a központ
ba. Az erdóigazgatóság építésvezetőségén kapott elhelyezést, majd a kárpáti 
kaland utolsó heteiben a tiszabogdányi erdőgondnokságot vezette. Nagyszerű 
ember volt. Kisportolt, erős, rendkívül edzett. A harmincfokos hidegeket jó
részt sapka nélkül, egy szál lódenben vészelte át, és csak nevetett bennünket, 
akik sokszor bundában is fáztunk /3./.

A háború után én 1949 nyaráig vidéken sz olgáltam, majd Budapestre kerülve 
találkoztam újra vele. Mesélte, hogy menekülés után itt ragadt. Jelentkezett
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az ERDÖKÖZPONT-ban, alkalmazták is, de az iskolák államosítása érdekében in
dított politikai meggyőző kampány során ő ellenvéleményt képviselt, mire ke
zébe adták a munkakönyvét... Erre egyik volt katonatiszt barátjával elvál
lalta a Kapás utcai orvosi rendelő kazánfütését. Szabad idejükben pedig al
kalmi kertgondozást vállaltak a Rózsadombon, és négykerekű kézikocsival fu
varoznak, költöztettek, ök hozták fel hozzám is az emeletre az ostromból 
menekített zongoránkat. Igyekeztem segíteni rajta, ajánlottam csendesnek 
Ígérkező helyeket, de ő nevetve elutasította:

- Ezeknek nem dolgozok! - ezt a kis időt már guggolva is kibírom...

Akkoriban meglehetősen általános szólásmondás volt. Igaza is lett szegénynek, 
bár nem igy gondolta. Mi, többiek sem. Most pedig 35 év után itt állok sírjá
nál, a Kerepesi-temető munkásmozgalmi pantheonja, Károlyi Mihály lecsupaszí
tott szentkoronát idéző síremléke mögött, az 56-os hősi /21-es számú/ parcel
la nyugati sarkán álló kőkeretes sirja előtt. Olvasom a feliratot:

Batta Bertalan okleveles erdőmémök 1915-1956.

Itt állok és töprengek: mitől lett hős - halálától, vagy életétől? - mi lett 
volna, ha akkor más is, többen, mindnyájan...?

"Akkor nemesebb-e a lélek, ha tűri balsorsa minden nyűgét, s nyilait__ "

Ezt a kérdést mindenki, és csak ki-ki csak magának teheti fel, csak az adott 
időben, adott körülmények közt, és csak magának találhatja meg a csak akkor 
és ott helyes választ... Nyugodj békében Berci, Te már elnyerted azt.

A történetnek nincs még vége. Következett a disszidálás. Abban a lakásban, 
amelynek külső falán robbant az a gránát, egy körzeti orvos lakott feleségé
vel és kilenc gyermekével. Be is rakta menten őket egy mentőautóba, és meg sem 
állt a határig. De még azon is tulment. Világszenzáció lett belőle. Az Egyesült 
Államok elnöke maga küldött egy vöröskeresztes repülőgépet értük Ausztriába, 
így fordíthat sorsokat egy talán csak véletlenül elszabadult gránát, vagy vak
tában kilőtt golyó...

J E G Y Z E T E K
1. Szücs Ferenc erdőmérnök, Budapest, XIV.kér.Thököly u.138.
2. Mátyássy Györgyné, Budapest, XI. kér. Vasút u. 14.
3. Karner Kálmán erdőmérnök, Budapest, XI.ker.Kemenes u.8.
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ELKÉPZELÉSEK AZ ERDÉSZETI SZAKOKTATÁSRÓL 1919-ben 
Dr. Kollwentz Ödön

Sikerült másolatban hozzájutnom a m.kir. Földmüvelésügyi Minisztérium 
52539/1919. számú ügyiratához, amely a háború után megszállt területeken mű
ködött erdőőri- és erdész-szakiskolákkal kapcsolatos elképzeléseket és intéz
kedéseket tartalmazza. Az érdekes kortörténeti dokumentumban elöljáróban /vo- 
tum/ leirja a tervezett intézkedéseket.

"Kőszegen felállitani tervezett erdészeti szakiskola létesítésének feltételei.

Az alsófoku erdészeti szakoktatás intézményének átszervezése folytán a kétéves 
tanfolyamu erdőőri szakiskolák helyett középfokú 3 éves tanfolyamu erdészeti 
szakiskolák; alsó fokon pedig egy éves tanfolyamu erdőőri és vadőri iskolák lé
tesültek.

Az átszervezésre vonatkozó megállapodások alapján a vadászerdői erdőőri szak
iskolát az 1918-1919. tanévtől kezdve átszerveztük erdészeti szakiskolává és 
programba vettük többek között a görgényszentimrei és liptóujvári erdőőri 
szakiskolák átszervezését s a szükséghez képest "Dunántul"-ra is hasonló in
tézmény létesítését.

Az ország erdősebb vidékeinek megszállása folytán azonban kívánatossá vált,hogy 
ez időszerint egyedüli erdészeti szakiskola mellett minél előbb uj szakiskola 
nyíljék meg olyan vidéken, ahol a megszállástól tartani nem kell, ahol tehát 
az oktatás zavartalan menete is biztosítható.

Ennek a czélnak ez idő szerint - az egyéb viszonyokat is figyelembe véve - a 
Dunántul vidéke felel meg s mivel - annak a czélnak elérése végett, hogy külö
nösen ebbe az országrészbe beözönlött osztrák és cseh erdészek kiszoritassa- 
nak - eredetileg is tervbe volt véve itt egy erdészeti szakiskolának a felál
lítása , lépéseket tettünk egy dunántuli erdészeti szakiskola létesítése iránt.

A választás Kőszeg városára esett, s mind az előzetes tájékozódások azt mutat
ták, hogy a város közönsége hajlandó volna áldozatokat hozni erdészeti szakis
kolának ottani felállítása érdekében; a szóbeli tárgyalások megindultak.
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Kőszeg város polgármestere 1919.február hó 8-án az erdészeti I.A.főosztály
ban megjelenvén, arra az esetre, ha a dunántuli erdészeti szakiskola Kőszegen 
létesitetnék, a következő ajánlatokat tette:

Kőszeg város nevében - a városi tanács hozzájárulása esetén és a vagyonfel- 
ügyeleti hatóság jóváhagyását feltételezve - felajánlja elsősorban erdészeti 
szakiskola létesitése czéljára a város tulajdonát képező "Frigyes" gyalogsági 
laktanya összes épületeit a hozzátartozó telekkel együtt 42o,ooo K. vételár 
illetőleg ezeket az ingatlanokat terhelő 42o.6oo K. 4 1/2 %-os törlesztéses 

kölcsön átvállalása mellett /: Nb:A kölcsön a "Magyar Jelzálog Hitelbanktól" 
van 5o éves amortisatió mellett, s az évi 22,164 Kor.tesz ki:/

Hajlandó volna a város a szakoktatása czéljaira 25o-3oo magyar hold /:12oo 
négyszögöl:/ mezőgazdasági földet rendelkezésre bocsátani bérfizetés nélkül.Ki
jelentette azonban a polgármester, hogy a folyamatba tett birtokreformra való 
tekintettel a most emlitett mezőgazdasági területnek teljes egészben való ren
delkezésre bocsájtását nem garantálhatja. Egyúttal kijelentette a polgármester, 
hogy a mezőgazdasági területeket csak addig az ideig bocsátja az állam rendel
kezésére, ameddig a szakiskola mint ilyen fennmarad.

A város részéről biztosítja továbbá, hogy a létesítendő szakiskola fa- és e- 
gyéb termék szükséglete a mindenkori árjegyzék szerinti árak 8o %-os árának 
befizetése mellett ki fog szolgáltathatni.

Végül kilátásba helyezte a város közreműködését abban a tekintetben, hogy a 
Frigyes laktanya és az államvasuti alkalmazottak árvaháza közötti telkek az ál
lam részére megszerezhetők legyenek /: esetleg csere stb.utján:/

A város részéről a polgármester viszont kikötendőknek véli, hogy a város erdei 
állami kezelésbe vétessék, az állami kezelés az 1898.XIX.t.ez. 11. és 13. §-ai 
alapján történjék. Kiterjesztve az összes kezelési stb. teendőkre, kivéve azon
ban az erdőőrzés teljesítését, amelyről a város saját erdőőri személyzetével 
kiván gondoskodni.

Az állami kezelést a város minden nemű járulék fizetése nélkül - az állam ré
szére felajánlott kaszárnyatelek ingyenes felajánlása és a mezőgazdasági föl
deknek haszonbér nélküli átengedése ellenértékéül kéri teljesíteni.

Kéri továbbá a város, hogy az erdőbirtokainak állami kezelésbe vétele esetén a
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város jelenlegi erdőtisztjének további alkalmaztatása törvényes alapon ren- 
deztessék; továbbá, hogy a gazdálkodás vezetése oly módon történjék, hogy az 
erdőgazdaságot terhelő kötelezettségek kielégítéséről aképen történjék gon
doskodás, hogy az a város összes érdekeit s főként az erdőgazdaság jövedelme
zőségéhez fűződő érdekeket kielégítse.

Végül a város polgármestere kijelentette, hogy a szóban forgó kaszárnya a had
ügyi kincstárnak van bérbeadva és az érvényben lévő bérszerződés szerint csak 
a hadügyminiszter bonthatja fel, a szerződés 1/2 évi előzetes felmondási idő 
mellett. Ha a katonakincstár hajlandó a szerződést a kikötött határidőn belül 
felmondani, azt a város elfogadja és abban az esetben hajlandó az épületeket 
azonnal a földmivelésügyi kormány rendelkezésére bocsátani.

Mindenesetre kéri a város a kormány támogatását egyrészt a tekintetben, hogy a 
kaszárnya bérszerződése a katonakincstárral mielőbb felbontassák, másrészt,hogy 
a folyamatba tett földbirtokreform keresztülvitele kapcsán a szakiskola gazda
sága részére szükséges 25o-3oo magyar hold mezőgazdasági terület a parcellázás 
alól kivonassák.

Az I.A.főosztály a polgármester ajánlatait az álamra nézve előnyösnek vélvén, 
azokat elfogadhatónak - a város részéről kikötendő feltételeket teljesithetők- 
nek tartja, és pedig abban a formában, hogy a város erdeje az 1898:XIX.t.ez. 
alapján vétessék az állam kezelésébe, de az összes gazdasági ügyek intézése a 
létesítendő szakiskolára bizassék; - a várossal szemben viszont az államerdé
szet részéről szükségesnek véli, hogy a vadászati és halászati jog a város 
egész határára nézve a szakiskola részére biztositassék, továbbá, hogy az erdő- 
őri személyzet - bár az erdőőrök a város alkalmazottai - szolgálati és fegyelmi 
szempontból a szakiskola alá tartozzanak.

A várossal a fentiek értelmében való tárgyalások megkezdésével kapcsolatosan 
megkeresés volna intézendő a hadügyminiszter úrhoz a "Frigyes" laktanya bér- 
szerződésének mielőbbi felbontása érdekében, másrészt a 8.IX.1 ügyosztály kü
lön ügyiraton felkérendő volna, hogy a folyamatba teendő birtokreform kapcsán 
figyelemmel legyen arra, hogy Kőszeg város mezőgazdasági birtokának fölosztá
sa esetén a szakiskola mint kulturintézmény a szakoktatáshoz elkerülhetetlenül 
szükséges 25o-3oo magyar holdnyi területet, mint városi tulajdont használatra 
megkaphassa."
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I.

"Kőszeg város Polgármesterének 

K ő s z e g "

"Az alsófoku erdészeti szakoktatás intézményének 1918-ban történt átszervezé
se folytán a két éves tanfolyamu erdőőri szakiskolák helyett középfokon egy 3 
éves tanfolyamu erdészeti szakiskola, alsófokon pedig két 1 éves tanfolyamu 
erdőőri és vadőri iskola létesült oly módon, hogy az 1918/19- tanévtől kezdve 
a vadászerdői erdőőri szakiskola átszerveztetett középfokú erdészeti szakis
kolává, a görgényszentimrei és a királyhalmi erdőőri szakiskola, valamint a 
vadászerdői szakiskolával kapcsolatosan létesített hidasligeti vadőri szakis
kola átszerveztetett /alsófoku/ erdőőri és vadőri iskolává, a liptóujvári er
dőőri szakiskola pedig mint ilyen ideiglenesen fenntartott addig az ideig,amig 
a régi rendszer alapján felvett, de háborús okok miatt még nem végzett erdőőri 
szakiskolai tanulók tanulmányaikat be nem fejezik.

Ezzel az átszervezéssel kapcsolatosan - az e tekintetben már régibb idő óta 
ismételten megnyilatkozott óhajtásnak megfelelően ugyancsak az 1918.évben el
határoztatott, hogy egy erdészeti szakiskola valamelyik dunántuli vármegyében 
is létesitessék.

Az uj szakiskola székhelyének kiválasztásánál elsősorban Kőszeg város vétetett 
figyelembe nemcsak azért, mert az iskola czéljaira szükséges épületek Kőszegen 
rendelkezésre állanak, hanem azért is, mert a város erdei a szakoktatás igényei
nek teljesen megfelelnek.

A szakiskola elhelyezése kérdésében akkori hivatali elődöm azt az álláspontot 
foglalta el, hogy az erdészeti szakiskola Kőszeg városában csak abban az eset
ben volna létesíthető, ha a város az alábbiakban felsorolt főfeltételeket a ma
ga részéről kötelezően elfogadná, nevezetesen ha:
1. Kőszeg város erdészeti szakiskola czéljaira megvételre felajánlaná a magyar 

államnak a tulajdonát képező "Frigyes" gyalogsági laktanya összes épületeit 
a hozzátartozó telekkel együtt 42o.6oo K vételárért, illetőleg az ingatlanokat 
terhelő s a Magyar Jelzálog Hitelbanktól felvett törlesztéses kölcsön átválla
lása ellenében;
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2 . a város összes erdőbirtokát az állam, illetőleg a létesítendő szakiskola 
kezelésébe adná oly módon, hogy az állami kezelésbe vétel az 1898. évi

XIX.t.ez.11. és 13. §-ai alapján történnék, kiterjesztve a kezelést a város 
bevonásával tüzetesen megállapítandó összes erdőkezelési és értékesítési te
endőkre, úgy azonban, hogy e mellett az államot a várossal szemben anyagi fe
lelősség nem terhelhetné; nem vállalhatná továbbá az állam az erdőőrzés telje
sítését, amelyről Kőszeg városnak kellene saját erdőőri személyzetével tovább
ra is gondoskodnia úgy azonban, hogy az erdőőri személyzet szolgálati és fe
gyelmi szempontból a szakiskola alá tartoznék;

3. a város a szakiskolai tiszti és altiszti személyzet illetményföldre való 
igényének kielégítése czéljából, valamint a létesítendő szakiskola szakok

tatási czéljaira /: a szakiskolai élelmezés szükségleteit is fedező gazdálko
dás berendezésére :/ a tulajdonát képező mezőgazdasági földekből 25o-3oo
/: 12oo négyszögöllel számított:/ magyar hold kiterjedésű részletet haszonbér 
nélkül szabad használatra az állam rendelkezésére bocsátana mindaddig, amig az 
erdészeti szakiskola - mint ilyen - fennáll;

4. a város a létesítendő erdészeti szakiskola fa- és egyéb erdei termék szük
ségletét annyira amennyire annak lehetősége meglesz, saját birtokáról szol

gáltatná ki és pedig a mindenkori árjegyzék szerinti árak 8o %-ával számított 
ellenértékének megtérítése mellett;

5. a város a vadászati és halászati jogot a város egész határára nézve a szak
iskola részére biztosítaná s e czél érdekében minden lehetőt elkövetne arra

nézve, hogy a vadászat és a halászat gyakorlása a szakiskolai tanulók részére 
az érvényben levő bérszerződések hátralévő ideje alatt is lehetővé tétessék;

6 . a város közreműködnék a tekintetben, hogy a "Frigyes" laktanya és az állam- 
vasuti alkalmazottak árvaháza közötti földrészletek - mihelyt annak szüksé

ge tényleg felmerül - az állam, illetőleg a létesítendő szakiskola növénykert
jének czéljaira megszerezhetők legyenek.

Az 1-6. pont alatt felsorolt feltételek elfogadása, illetőleg az erdészeti szak
iskolának Kőszegen való létesítése esetére a város tulajdonát képező erdők ke
zelésével stb. járó teendők járulék fizetése nélkül teljesíthetnének az erdé
szeti szakiskola részéről és a város jelenlegi erdőtisztjének további alkalma
zása az 1898:XIX.t.ez. 58. §-ában foglaltak értelmében törvényes alapon ren-
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deztetnék; végül a gazdálkodás vezetése oly módon történnék, hogy az erdőgaz
daságot terhelő kötelezettségek rendezése a város összes érdekeit s főként az 
erdőgazdaság jövedelmezőségéhez fűződő érdekeket kielégítse.

Mielőtt a szakiskolának Kőszegen való elhelyezése kérdésben végleges állást 
foglalnék, felkérem polgármester urat, hogy a szakiskola létesítésének ügyét
- az előbb említett fontos körülményre való tekintettel - soronkivül vétesse 
tárgyalás alá s a város tanácsának határozatát hozzám a legrövidebb utón ter
jessze fel.

Végül megemlítem, hogy - mivel a már létesített vadászerdői erdészeti szakis
kola tanulóit, tiszti és altiszti személyzetét elháríthatatlan kényszerítő o- 
kokból sürgősen máshová kell áthelyeznem s feltétlenül gondoskodnom kell arról, 
hogy ez a személyzet addig is, amig hivatásszerű működését megkezdheti, meg
felelő elhelyezést találjon - kérem annak lehető legsürgősebb bejelentését,hogy 
a "Frigyes" laktanya épületei mikor lennének átvehetők s amennyiben ezeket a 
legközelebbi időben /:a folyó október hó folyamán:/ elfoglalni nem lehetne,mód
jában volna-e a városnak az említett személyzet ideiglenes elhelyezéséről gon
doskodni?
Bpest 919

K. Péch sk 1.Arató sk Héjjas sk
X.8 X.3 IX.2o

II. 

A hadügyminiszter umak 
B u d a p e s t .

Annak a czélnak elérése végett, hogy az osztrák és cseh erdészek az országból 
a magyar származású szakegyénekkel mielőbb kiszorithatók legyenek, a lehető 
legrövidebb időn belül egy uj erdészeti szakiskolának felállítása vétetett 
tervbe s a létesítendő szakiskola székhelyéül Kőszeg városa szemeltetett ki.

Mivel a szakiskola létesítése a mai drága építkezési viszonyok miatt ahhoz a 
feltételhez köttetett, hogy Kőszeg város az intézet czéljeinek teljesen meg
felelő u.n. "Frigyes" laktanyát, amely a város tulajdonát képezi, a szakisko
la czéljaira rendelkezésre bocsássa és mivel a megejtett előzetes tárgyalások 
során arról értesültem, hogy az emlitett gyalogsági laktanyát - abban az eset
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ben, ha annak használata iránt a város és a katona kincstár között létrejött 
bérleti szerződés felbontatik - a város a létesítendő erdészeti szakiskola 
czéljaira a telekkel együtt tulajdonába adja az államnak: tisztelettel kérem 
miniszter urat, hogy a "Frigyes" laktanya bérletére vonatkozó szerződés fel
bontásához hozzájárulni méltóztassék oly módon, hogy a bérleti viszony a ka
tonai kincstár részéről a szerződésben kikötött 1/2 évi felmondási idő mellő
zésével azonnal felbontassák és az épületek telkekkel együtt erdészeti szakis
kola létesítésére azonnal rendelkezésemre bocsátassanak.

Tisztelettel megjegyzem, hogy kérésem teljesítésének annál kevésbbé látom aka
dályát, mert értesülésem szerint a "Frigyes" laktanya már hosszabb idő óta tel
jesen ki van ürítve s a változott viszonyok következtében csökkentett katonai 
igényeket a városban meglevő többi három laktanya is bőségesen kielégíti.

Tisztelettel megjegyzem még, hogy a "Frigyes" laktanya azonnali átvételét az a 
körülmény teszi szükségessé, hogy a már létesített vadászerdői erdészeti szak
iskola tanulóit, tiszti és altiszti személyzetét elháríthatatlan kényszerítő 
okokból sürgősen máshová kell áthelyeznem s erre a czélra a szóban forgó épü
letek a legczélszerübben volnának felhasználhatók.

Végül tisztelettel kérem, hogy nagybecsü intézkedését velem 8 nap alatt közöl
ni méltóztassék."

Bpest 1919
K. Péch s.k. 1. Arató s.k. Héjjas s.k.

X.8 X.3 IX.2o

Az ügyirat betekintést ad az erdészeti főosztály súlyos gondjaira, és a hiva
tali nyelvezetről, érintkezésről is sokat megtudhatunk.

Végül megjegyezzük, hogy az iskolát nem Kőszegen, hanem Tata-Tóvárosban helyez
ték el.
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FÉNYKÉPES ERDÉSZETI PROPAGANDÁNK 1945 UTÁN 
Jeröme René

Az 1945. évi földreform a magyar erdők korábbi 5,2 %-a helyett 79,7 %-át ad
ta állami kézbe. Az állami gazdálkodási feladatok ellátására létrehozták a 
Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemeket - a MÁLLERD-et -, s ez 1946 májusában 
kezdett működni. Az országos szervezet, a számtalan, kisebb-nagyobb egység
ből összeálló nagyüzem eredményes működése, majd később a valamennyi erdőre 
kiterjedő, a magyar erdőgazdálkodás általános fejlesztésére irányuló, 1954. 
évi minisztertanácsi határozat végrehajtása mind nagyobb mértékben igényelte 
a hatásos szakmai propagandát és ezen belül a szervezett fotodokumentációt.

A háború után már 1948-ban megrendezésre került az első Mezőgazdasági Kiál
lítás és Vásár, s ezen - a vásár rovására - előtérbe lépett a kiállítás, a 
szakmai propaganda. A megfelelő súllyal megjelenő erdőgazdálkodáshoz szaksze
rű képekre volt szükség. A feladat ellátása a MÁLLERD fotolaboratóriumára há
rult. Ennek megszervezését mind erdészeti, mind fényképészeti szakmára való 
felkészültsége alapján Zsabokorszky Jenő erdőmérnök vállalkozott.

Zsabokorszky 1894-ben, Pécsett született. Itt végezte iskoláit, majd Budapes
ten, a Műegyetemen kezdte felsőfokú tanulmányait, de ezt az első világháború 
megszakította. A háború után hat évig Brassóban élt és teljesített erdésze
ti szolgálatot, majd 1925-ben visszatért Magyarországra, és a soproni főis
kolán nyert 1926-ban erdőmérnöki oklevelet. Szakmai gyakorlata és oklevele 
sajnos elégtelennek bizonyult a szakmában való elhelyezkedésre, igy fényké
pészipari képesítést szerzett és nyitott műtermet Pécsett. Főleg műszaki fel
vételeket készített. Működésének legfontosabb emléke az 193o-as években Pécs 
városáról és környékéről készített képsorozata. Fényképei mind külföldön,mind 
idehaza már korábban is elismerést kaptak. Az 1936-os pécsi ipari kiállításon 
versenyen kivüli díjazásban részesült. Ettől kezdve rátért a filmezésre, és 
mint képesített filmoperatór ezt folytatta 1942 után Budapesten. Ebben a mi
nőségben vett részt a második világháborúban is, a HM oktatási osztályának 
keretében. Az 1947. év elején lépett az erdészet szolgálatába, és vállalta 
el a MÁLLERD fotolaboratóriumának megszervezését.

A labor 195o-től átmenetileg az ÉRTI, majd 1955-tól az ERDŐTERV állományában 
működött, és 1957-ben került vissza az ERTI-hez. Irányítását és ellenőrzését
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kevés vezető vállalta szivesen, de ez utóbbi időtől kezdve kivételes megbe
csülésben volt része. Zsabokorszky itt is főleg szakmai kisfilmekkel foglal
kozott. 1953-ra már négy, 16 mm-es kisfilm - "Gyantatermelés", "Tölgy cserző- 
kéreg termelése", "Korszerű fakitermelés kézi eszközei", "Uszályrakodó transz
portőr" - készült el. Ezeket követte 1954-ben a "Csemetetermelés és ültetés" 
cimü.

Ebben az évben kerültem magam is szorosabb kapcsolatba a fotolaboratóriummal. 
Tömpe Istvánnak, erdészeti főigazgatónak határozott elgondolásai voltak a 
szakmai propagandát illetően, és engem vont be ezek megvalósitásába. A főigaz
gatóságon osztályt szervezett az erdészeti propaganda irányítására. Élére a 
"Párt" állított vezetőt, aki jóindulatú megértéssel volt irányomban, igy el
gondolásaimat zavartalanul valósíthattam meg. Egyik ilyen volt a fotolabor 
megerősítése. Zsabokorszky maga mellé segítségül Michalovszky Istvánt válasz
totta, és meg is kapta.

Michalovszky 1924-es születésü. Gimnáziumi érettségivel az FM számvevőségén 
dijnokként kezdte 1943-ban a szolgálatát. Innen került 1949-ben át a MÁLLERD- 
hez az ERDÖKÖZPONT-ba, és tűnt fel rendkívül fejlett műszaki érzékével és egyéb, 
jó emberi tulajdonságaival. Ezzel nyerte meg Zsabokorszky tetszését, és fogad
ta az maga mellé tanítványul. Csakhamar atya-fiui viszony fejlődött ki köztük, 
és a tanítvány gyorsan vette át mindazt, amit mesterétől tanulhatott. így lett 
a vizsgált időszaknak második szakfotós egyénisége.

Jómagam a főhatósági beosztásom keretében tevékeny részt kellett vállaljak a 
laboratórium munkájában. Lehetővé tették ezt számomra többször változó munka
köreim, az ezzel kapcsolatos gyakori vidéki útjaim, jó kapcsolatom a külső 
szervekkel, valamint Nagyapámtól örökölt előszeretetem a fényképezés iránt.
Neki Karánsebesen volt fényképészeti műterme, mesterségét tőle leste el Apám, 
majd reám szállt a szakma becsülése. Mint 191o-es születésü, abban a fekete- 
fehér korszakban kapcsolódhattam a fotóamatőrködésbe, amikor még a lemezes 
gépek uralkodtak és az amatőr is saját laboratóriumára volt utalva. A negatív 
lemez nemcsak megkövetelte, de rá is nevelte a fotóst a téma felkutatására, a 
képpel kifejezni szándékozott gondolatot visszaadó kép megszerkesztésére, a 
saját laborálás pedig lehetővé tette a pozitiv papirkép, nagyítás hatásos ki
alakítását. Mindezek gyakorlására, sok minden szükségesnek megtanulására nekem 
a középiskolai szakkör és az otthoni felszerelés bő alkalmat nyújtott. Ennek 
később sok hasznát vettem, bár a színes fényképezés tömeges elterjedése után
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mindez háttérbe szorulni feleslegessé válni látszott.

Zsabokorszkyval az együttmüködés sajnos nem sokáig tartott, 1957-ben közü
lünk végleg eltávozott. Michalovszky az egyre szaporodó kutatási és propagan
da igényeknek egyedül, segitség nélkül eleget tenni nem tudott, maga mellé 
vette Körmendy Tibort. Ö 193o-as születésü, Budapesten végezte a vizügyi 
technikumot, de vidékre menni nem akart, igy Budapesten, az Erdórendezőségen 
talált rajzolói alkalmaztatást. Innen került a fotólaborba és sajátította el 
gyorsan a szakfotózást.

Ez a csapat látta el 1945 után először fekete-fehér, majd később szines ké
pekkel azt a rendkivül megélénkült, nagyigényű műszaki propagandát, amire eb
ben az időben igény támadt. Főszerepet ebben ennek a korszaknak egyesületi 
szaklapja - AZ ERDŐ - játszott. Az 1954. évtől havonta rendszeresen, összesen
39 évfolyamban jelent meg, cimoldalán fél-, a hátoldalán egészoldalas, váloga
tott képanyaggal nem beszélve számos szövegközi képről. Ezekből ma már ennek 
a korszaknak egész szakmai történelme rajzolódik ki. Akkor irányt mutattak,ne
veltek, ma emlékeztetnek.

Másik, a labor munkájának elismerést szerzett nagyszabású kiadvány volt a 
Keresztesi Béla által irt 1968-ban az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 
MAGYAR ERDŐK cimü munka. Ebben Zsabokorszky 8 , Michalovszky 225, Jérome 38 és 
Körmendy 11 olyan képpel szerepel, amelyek nagyban hoz zájárultak a könyv ni- 
vódijához. Ez csak a két legjelentősebb "fogyasztó" volt, de nehéz volna fel
sorolni azokat a szakmai utasításokat, sorozatban megjelent monográfiákat, 
egyéb könyveket, befejezve a MAGYAR ERDÉSZET 1954-1979, és ennek 1991-ben bő
vítetten megjelent angol nyelvű változatával, amelyek mind a labor képeinek 
sikerét jelentették. És akkor emlitetlenek maradnak a kiállítások, bemutatók, 
előadások képei, amelyeket mind a labornak ma harmincezernyi felvétel nega- 
tivját tartalmazó anyagából válogatták ki, és vitték közönség elé - legnagyobb
részt névtelenül, személytelenül.

Bár a szines fényképezés már a két világháború között vált általánossá,ennek 
laborálására mégsem rendezkedtünk be. Túlzottan sokba került volna. Nagyobb 
mértékben a labor a szines kisfilmek, diák adjusztálásával foglalkozott. A 
szines diázók tábora megnőtt, a kutatók maguk vették fel előadásaik, beszámo
lóik, tudományos jelentéseik számára szükséges képanyagot. Élen járt ebben a 
labor leghosszabb ideig gazdaintézményének vezetője, dr. Keresztesi Béla, aki
nek az arhivum ma huszezernyi diáját őrzi.
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Nem lenne teljes a kép, ha nem történnék említés arról, hogy egyes erdőgazda
ságokban is nagyszerű munka folyt a fotódokumentáció terén. így például a Me
cseki EFAG-ban, ahol Nigriny Zoltán, a vállalatnak 1947 óta dolgozója,vasú
ti szakfelügyelője, 1958rban 25 fős létszámmal fotószakkört alakitott. Ennek 
munkájával lehetővé tette, hogy a vállalat hatásos tájékoztatókat,propaganda- 
anyagokat készittethessen, és végül Gyapay Jenő, volt főmérnök által szerkesz
tett, "Az erdőgazdálkodás 3o éves fejlődése Baranyában" cimü, 24o oldalas 
könyvben bemutathassa az országnak a vállalat munkáját. Nigrinynek ebben 57 
felvétele jelent meg. A képek minőségét jelzi, hogy egyike első dijat nyert a 
Főigazgatóság által 1955-ben meghirdetett, "A magyar erdészet lo éve" cimü 
fényképpályázaton, és több megjelent AZ ERDÖ-ben is.

A kor másik erdészfotósa Szántó Gábor. Fiatalkori szórakozását mint kaposvári 
erdőfelügyelő fejlesztette szakfényképezéssé. Főleg a természeti ritkaságok 
iránti érdeklődése tette fotóssá. Számos szép és hasznos képe jelent meg az 
erdészeti szaksajtóban, a BUVÁR-ban, a MAGYAR MEZŐGAZDASÁG-ban. Legszebb ké
peit azonban az általa 1978-ban kiadott "A szép táju Somogy" cimü, 18o olda
las, részben saját képeivel gazdagon illusztrált műben gyűjtötte össze.

A fiatalabb korosztályúak közül egyedül Dobroszláv Lajos /szül. 1941./ jelent
kezett kitűnő minőségű, szakmailag sokatmondó felvételekkel. Erdőfelügyelői 
ténykedése mellett jól használta ki az adódó alkalmakat, jó szemmel látta meg 
a kinálkozó témákat. Képei közül sajnos csak néhány jelenhetett meg. A többi 
a közlési lehetőségek beszűkülésével, majd teljes megszűntével fiókban ma
radt. ..
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KARCAGI HÉTKÖZNAPOK 
Dr.Oroszi Sándor

Az Erdészettörténeti Közlemények II.számában a karcagi "paraszt puskások"kap- 
csán idéztem Nagy Péter "földmivés" naplójának vadászati bejegyzéseit.Azóta 
többen is érdeklődtek a napló egyéb,nem vadászati vonatkozású részéről,és én 
magam is sokat lapozgattam,töprengtem a vadászaton kivüli témák feldolgozásán. 
Nagy Péter,"Nimród egyleti"tag feljegyzéseiből századunk első évtizedei bonta
koznak ki,amely évtizedek felé most egyre nagyobb érdeklődéssel tekintünk.Ezért 
is gondoltam a leirt napok részletes áttanulmányozására,a naplóban szereplő ese
mények ,történések csoportositására,közlésére.
Napjainkban már elég sokat tudunk a karcagi társadalom életéről.^A lakosok meg-

2határozó részét képező redemptusutódok hétköznapjai azonban csaknem teljesen 
feldolgozatlanok.Ezért is becses Nagy Péter5 19o8-tól 1914 végéig részletes,az 
194o évek közepéig pedig vázlatos naplója.Nagy Péter karcagi társadalomban be
töltött helyét egyértelműen meghatározta a birtokolt föld nagysága,amelyet 1912- 
ben igy jegyzett fel:"Van összesen 58 kát.hold és 96o négyszögöl földünk,és a 
bucsai közlegelóbe/n/12 nagyjószágjárás".Tehát a napló vezetője a karcagi birto
kosság szám szerinti legnagyobb /51,4 %-ot kitevő/csoportjának,a lo-loo kh közöt
ti földdel rendelkező tagja volt.^Azoké a kisbirtokosoké,akik -ŐRSI Julianna 
vizsgálódásai szerint^-Karcag kultúrájának,sajátosságainak legfőbb letéteményesei 
voltak.Ráadásul az 19o8-tól vezetett részletes feljegyzések az 1873-ban született 
Nagy Péter férfikora delén készültek,tehát igy alkalmasak a munkára,életvitelre 
vonatkozó bizonyos fokú általános következések levonására is.
A városi-falusi naplóirók,visszaemlékezők munkáit a szakirodalomban eddig főleg 
tartalmi összefoglalásként közölték,illetve az adatokat egy-egy tárgyra vonatko
zóan gyűjtötték ki.Síi itt megkíséreljük a naplóban szereplő valamennyi témát 
csoportokba helyezni,és lehetőség szerinti mértékben értékelni.
"19o8.jan.l.Egész nap igen mindég esett a havas eső,alkonyaikor meg sürün eset/t/ 
a hó,de hideg nem volt,reggel voltam a kaszinóban,on/n/ét elmentem a Fábri boltba 
vettem három kiló srétett,s kaptam újévi ajándékot,hazajövet megebédeltünk,nyul- 
hust,azután megint el a kaszinóba,estig ott voltam,ak/k/or elmentem Décseiék,hár
man kártyáztunk máriást,közbe/n/ bort it/t/unk, nyolcz órakor jöt/t/em haza.
2.reggel jókor kimentünk vadászni Décseivel,de vis/s/zajöttünk,nagyon hideg szél 
fujt,hor/d/ta a havat,két nyulat lát/t/unk,megfogni nem sikerült,csak egy kis 
vércsét lőtt a czimbora,estig fújt a szél,igen hideg volt, a szolga délután 
jött haza uj esztendőből, ak/k/or egy zsák derát csináltat/t/unk, aztán elment 
kifele, a végrehajtó másod Ízben is megjelent a fegyveradóért, csak
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elment üres marék/k/al, asztán jött a vacsora.
3. reggel felmentem a végrehajtóhoz a fegyveradó miatt, elmentem három hiva
talba is, de el nem igazodott, aztán kivettem a városi takarékból száz koro
nát, előfizet/t/em a *Nagykunság«-ra egy negyedévre két kor., ek/k/or/r/a 
dél lett, délután kimentünk a kertbe vadászni, hárman voltunk, én, Décsei, 
Ökrös, és lőt/t/em egy nyulat, ők nem tanáltak, hazafele jövet a lóvásárnál 
lelőt/t/em egy vércsét, en/n/yi lett a zsákmány, délig szál/l/ingált a hó, 
délután kisütött a nap, a szél megál/l/t, jó idő lett."

így, ilyen békésen kezdődik az 19o8-as esztendő, igy indul Nagy Péter napló
ja. A későbbiekben az egyes napokról készitett beszámolók némileg rövidülnek. 
Ez természetesen függ az évszaktól, az elvégzett munkától is. Hiszen télen, az 
ünnepek körül több ideje, lehetősége volt a történéseket leirni, mig például 
aratáskor csak a legszükségesebb tényeket rögzítette.

Időjárás
A napló alapvető tartalmát adják az időjárással kapcsolatos megfigyelések. 
Nincsen olyan napi bejegyzés, amely mellett ne lenne ott az időre vonatkozó 
utalás. A szokványos időjárási adatok ezek:
1908. I. 8 : "reggel borult, de tiz órakor kisütött a nap, szép gyenge idő lett 

egész nap."
IV.19. "Husvét első napja, egész nap csepergett az eső, de kevés lett,az 
eresz nem csep/p/ent meg, ünnepeltünk..."

1909.XII.6. "olyan jó idő, hogy Györfiék disznót öltek, mig felbontot/t/am, 
megiz/z/adtam."

1912. I. 17. "2o fokos h ideg, egy hizó malaczot megöltem, nagyon hideg volt, 
mikor tisztítottuk, ráfagyot/t/ a viz a kaparó késre, a lábáról meleg 
viz/z/el kel/l/ett letisztítani a jegett."

Az időjárás jellemzése közvetlenül kapcsolódott a napi tevékenységhez, de ami
kor nem tudott dolgozni - mondjuk, betegség miatt -, akkor is feljegyezte az 
időjárást. Például igy, összefoglalóan:
19o9. II. "13, 14, 15, 16, 18, 19, 2o, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mindég 

hideg, rendes havazás, sürü fergeteg"
Sokszor kapcsolja az időjárási jellemzőket más természeti jelenségekhez, il
letve azok munkavégzésre gyakorolt különleges hatásait is kiemeli:
19o8. IV. 6. "borult idő délig, kevés eső is esett, azután jó idő... először 
lát/t/unk fecskéket délután".
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1911. I. 9. "Nagy Gáspárék jó három disznót öltünk, elmúlt este lo-kor, ami
dőn a disznót bontottam, egy pók ereszkedett a szalon/n/ára, mint 
ős/s/zel lehet látni".

1913. VIII. 3o. "első nyári idő ez évben, délben nehezen ment az ökör a me
legségtől" .

1913. IX. 17. "nyári meleg idő, először lihegett az ökör munka közbe/n/ a 
nyáron".

A különleges és évszaktól eltérő időjárási jelenségek természetesen szintén 
megjelennek a napló lapjain:
1911. 1.7. "napfeljöttkor szivárvány volt látható".
1913. III.23. "Husvét első napján olyan jó idő, mint Pünkösdkor szokott len/n/i'
1914. IV. 23. "jó idő, egy ingben szántott a földmivelő".

VIII. 17. "hűvösebb idő de este nyolcz óra után nagy villámlás, fel
támad/t/ egy kegyetlen vihar, egy félóráig is eset/t/ a tojás, mogyoró 
nagyságú jég, elvert mindent, eső is borzasztó sok eset/t/, nem maradt a 
fákon levél, a szőlőbe/n/ csak a kopasz karó, a házak ablakait beverte 
a jég, a falról a meszet tapas/s/zal együt/t/ leverte, az utczákon a jár
dán szárközépig ért a viz, egyik faltól a másikig sik viz volt, reggel, 
másnap iszonyú látvány volt minden".

Itt kell megemlítenünk a Halley-üstökös feltűnésével kapcsolatos bejegyzést is:
191o. 1.7. "Lát/t/uk a Halley üstököst esthajnalon, látható volt egy órahos/z/ 

száig napnyugaton".
Nagy Péter az időjárás hatásait gyakran havonként és évente összefoglalta.Pél- 
dául az 19o9-es esztendő értékelése áprilisben, juniusban és decemberben a kö
vetkező volt:

IV.3o. "az egész április sován/y/, száraz, hideg, szeles, szegén/y/ ter
més mutatkozik, a föld fejül kemény, érczes, a tavaszi szántást kifújta 
a szél, az meg száraz por, vége egy szegény időjárású hónapnak".
VI.6 . "A szántóföldeken siralmas ál/l/apot van, a búza ritka, meg lehet
ne kapálni, apró, szárközépig ér, a fejét, kalászát dugná, de nem képes, 
nagyobb része a telkes földeken már lesült, az alján levő porcsin/n/al 
együtt a tengerik is elkezdik kilencz órakor a furulyálást, sován/y/min- 
den".
XII.31."vége egy rosszul sikerült évnek, a Tél sokáig tartott, késő let
tek jó idők, a tavaszi hideg száraz, a márcziusi eső úgy elrontotta a 
földet, hogy egészen kisoványodot/t/, hijába lett a májusi eső, nem fej
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lődött sem/m/i, a búza a jó földeken is a magját se adta meg, vagy leg- 
inkáb/b/ két magot adott, anyaszéna igen kevés lett a hereföldeken, a 
sarju már rendesnek mondható, meg a bükön/y/széna, de ezekre, mikor 
renden volta/k/, rájött egy-vagy két - hetes eső, men/n/yiségre is fe- 
lényi lett, minőségre meg ép/p/en csak takarmán/y/ lett, a tengeri né
hol kielégitő lett, de több helyt adós maradt, egyszóva/1/, az időjá
rás mindég elkésett, de ötödik sarju heréket mindszentkor szárogat/t/uk, 
pedig jó térdig érő is volt, mert az ősz szeptembertől kezdve különösen 
kedvező lett mindenre, takarmányrépa lett sok, akar a legboldogabb 
időbe/n/, pedig csak az ősz nevelte meg, a szántásra, vetésre páratlanul 
járt, októberbe/n/ egy ros/s/z idő nem volt, lehetett /a/ munkával halad
ni, a vetés hiba nélkül kikőtt, a legkésőbbi is, fagy uj évig csekély 
volt, az is két-három napig tartott, ak/k/or eső, jó idő, egyszóval, 
ros/s/zul kezdődött, de jól végződött év volt".

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a napló alapvető, időjárással kapcsola
tos bejegyzései közvetlenül kötődtek a munkavégzéshez. Miközben a napi munka 
függvénye volt az éppen ható időjárási tényezőknek, a napló irója hosszabb tá
von is értékelte az időjárásnak a termelésre, gazdálkodásra vonatkozó hatását. 
Hiszen a legfontosabb a gazdaság kérdése volt.
Gazdálkodás
A naplóban a legnagyobb teret a gazdasági tevékenység rögzítése kapja. A leír
tak egy része a tényleges munkát tartalmazza. Például télen:
1912. II. 26. "kasitást kötöttem", 27."3 kasitát kötöttem". Azután nyáron szin
te előttünk van egy aratás teljes lefolyása:
1912. VI.3o. "nem nagy kedv/v/el fogtunk az aratáshoz, 3 negyede a búzának a 

földön fekszik, de úgy, mint amit nehéz henger/r/el lenyomatnak".
VII.9. "nagy melegség, az aratók unták a borzasztó, száraz, göndör,dúlt 
gaszt aratni, még olyat nem látott a mostani ember", 
lo. "túlságos meleg idő, lassan halad az aratás, fűkaszáló gép/p/el 
nyúztam lefele az Isten verte dőlt gazt, úgy szedték ös/s/ze az aratók 
kákóval, unalmas munka volt".
2o. "le lett aratva nagy keservesen magyarkán fröstőkre, agyongyötörtük 
jószágot, magunkat". /Magyarka határrész neve, ahol Nagy Péter egyik 
birtoka volt, a másik pedig a "Rét"-en./



Vagy a kertben végzett munka:
19o8.I.7. "reggel kimentem a kertbe, a csemetéket megvédtem a nyúlrágástól". 
1911.IX.26. "it/t/hon a szürethe/z/ készülődtünk".

27. "a birkát megnyúztuk, a hordókat elkészitettem".
28. "leszedtük a szőlőt, volt tizennégy szedő, délután 4 órára vég
bement a szüret".
29. "kisajtoltuk a bort, 8oo liter lett, ami bizonyos, 6 fehér, 2 
piros".

Legtöbbször azonban a különböző munkák egymásba folynak. A feljegyzésekben 
pedig a végzett munkával, sőt a kiadásokkal együtt szerepelnek. Például 19o8- 
ban:

III.5."őret/t/ünk 166 kiló búzát tiszta lisztnek, 48 kiló derát a tanyá
ra, a fekete disznó megrühetett, adtam Bazsónak 35 kr./át/ marhasóra". 
V.ll. "éj/j/el megel/l/ett a Gyergyás tehén, bikaborjut".

12. "kimentem egy fijas lovon a tanyára, a méheket megnéztem, feleresz- 
tet/t/em a méztérbe".
13. "három birkát megnyuztam, a répát kapáltuk".

A napló irója kiemelten nagy teret szentelt az állatokkal kapcsolatos kérdé
seknek . Ezek érthetően fontosak voltak, hiszen a fedezési, ellési időt, a sza
porulat számát, egészségi állapotát rendszerint még azok is feljegyezték,akik 
külön naplót nem vezettek. Lássunk ezekből néhányat!
19o8.I.13. "megvasaltat/t/uk a két lónak az első lábát a régi vas/s/al, még 

igen jó erős volt".
14. "a bikát, a *Salamont< tenyésztésre alkalmasnak találék, fedesz- 
tetési dij három korona".

IV.5. "a Salamon bikát elhajtották Ferenczék a bugyogóba tehén fedeztetni". 
/A Bugyogó határrész neve./

19o9.II.12. "délután volt az apaállat-vizitáczió, ott voltunk a bikával".
1911.III.28. "délután megfedeztet/t/em Derest a % szürke Tisza Derz/z/sel^ fe- 

deztetési dij 6 kor." Majd 11 hónappal később:
1912.11.23. "este 8kor megellett az öreg deres ló, kanczacsikó, apja 

tfiszaderzs* , áll/ami/ mén".
V.29. "a csikót kiheréltettük az állatorvos/s/al öt koronáért".

19o8.V.6. "délután 3 órakor megel/l/ett a *Csinos« ló, csődör lett a csikó, 
lámpás fejű, két hátsó lába kesely, 12 nap/p/al vitte tovább, mint a 
deres, mert egyszer/r/e volt ugratva".

V.8. "a Csinos ló fija beteg lett, nem tud ganézni".
lo. "megjavult a kiscsikó".

39
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Az állattenyésztéssel kapcsolatban fontos kérdés volt tavasszal a legelővál
tás:
19o8.III.l. "Három legelőt váltottam a gyarmati föl/d/ön/, darabja 2o kor., 

felét ma megfizet/t/em, 3o koronát".
19o9.III.31. "jó tavaszi idő, elmentünk legelőkeresni a nádudvari földre,biz

tost nem kaptunk".
A legelő kérdése akkor oldódott meg, amikor - a bevezetőben emlitett - 12 
"nagyjószágjárást" Nagy Péter megvette a bucsai közlegelőn. Ezt követően min
dig odahajtotta a saját, sőt a testvérei jószágát is. Időnként pedig elment 
megnézni a legelőn lévő állatokat:
1911.V.l. "kivertük a bucsai legelőre a jószágot, 6 ökröt, 2 tinóborjut,egy 

hasas tehenet, egy rugot/t/ üszőborjut, Ferencznek egy fijas lovat, 
Laczinak két rugot/t/ csikót, összesen lo marha, 4 ló".
V.23. "elmentem a bucsai legelőre szélyelnézni, szépek a jószágok, jó me
ző van, a havaseső a csikóskunyhóhoz szoritott".

Ezek a látogatások természetesen ajándékokkal is jártak. A gazda ilyenkor a 
gulyásnak vitt egy üveg pálinkát, egy demizson bort, vágott szüzdohányt és 
egy nagy kalácsot. A bojtárok pedig kalácsducot kaptak.
A családi emlékezet szerint Nagy Péter nem nagyon rajongott a lovakért. Inkább 
az ökreire volt büszke, azok beszerzésére, betanítására fordított nagy gondot.

Fontosnak tartotta a méhészkedést is. Szakelőadásokra járt, mülépet, "uj rend
szerű kaptárt" készített és készíttetett. Idézzünk most néhány méhészettel kap
csolatos bejegyzését!
1911. VI.22. "délután hazajöttem, méhészeti előadás volt Vida Lászlónál,sokan 

megjelentünk".
VIII.7. "kimentünk magyarkára mézpergetni, még ma hoz/z/ákészültünk".
8 . "jó idő volt, egy bádog, vagy 5o kiló mézet pergettünk, délután haza
hoztuk a mézpergetőt".

1914.1.7. "egy uj rendszerű kaptárt készíttettem Vida kaptárkészitóvel, 18 ko
rona 5o fillér az ára".
V.16. "18o mülépet gyártottunk, még maradt viaszk".
19. "sovány, szeles idő, az akáczok virágzására nincs jó idő".
VI.17. "az első raj száma lett az idén".

Ugyancsak nagy gondot fordított a galambokra is. Mind a tanyán, mind a város
ban sok galambot tartottak. Itt csak egy bejegyzést idézünk:
1914.VI.4. "lo pár galambot hoztam Magyarkáról".
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A baromfiállományra ritkán tér ki, bár az asszonyok "kappan-csinálását" fel
jegyezte. Érdekes viszont, hogy Nagy Péter áldozott az uj, hagyományos faj
tákat felváltó, nagyobb teljesítményű baromfi vásárlására, tenyésztésbe ál
lítására:
191o.I.12. "vettem egy emdeni gúnarat 12 kr-ért".
Feltűnő, hogy a - feltehetően két - tanyással, illetve az egy szolgával ösz- 
szefüggő bejegyzések nagyon gyérek.^ Ugyancsak nem rögzíti az aratókkal, 
szüretelőkkel kapcsolatos számokat sem, bár a költségek olykor mégis szere
pelnek. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a béreket és egyéb megálla
podásokat külön szerződésben rögzítették. Tehát feleslegesnek tartotta ezt 
még a naplóba is leírni. Mindezek ellenére azért találunk egy-két ilyen be
jegyzést:
191o.I.3. "szolgagyereket fogadtam, 62 kor, 3 mm búza, malacz, szalma,szap/p/an 

a bére".
Megállapíthatjuk, hogy a napló alapvető célja ugyan a vezetőjével kapcsolatos 
"történések" rögzítése volt, benne mégis uralkodóvá a gazdasági természetű 
feljegyzések váltak. Következett ez abból, hogy mint gazdálkodónak a magánéle
tét át- és átszőtték a birtok, a gazdaság ügyei, tehát azok rögzítése egyben 
az életével összefüggő történések leírását is jelentette.

Vásár, pénzforgalom
Miként az évszakok a mezei munkát, a heti- és országos vásárok az árucserét,a 
vásárlást, eladást határozták meg. Karcagon századunk elején a hetivásárt pén-g
teken tartották, mig kisebb piac hétfőn volt. A nagy dologidőkön kivül a 
napló írója sem mulasztotta el, hogy "széjjel ne nézzen a piacon". Idézzünk 
itt három napot 19o8 elejéről:
19o8.I.lo. /péntek/ "széj/j/elnéztem a belső, külső vásárba/n/ délelőtt".

1.13. /hétfő/ "reggel fel a piaczra, vettem egy kötés nyirágot seprőnek... 
a nyirágból sep/r/őt csináltam".
III.6 . /péntek/ "hetivásár lévén, eladtam 7, hét malaczot 66 koronáért".

A hetivásárnál, vagy ahogyan a karcagiak nevezték, a "heti"-nél is sokkal fon
tosabbak voltak az országos vásárok. A városban öt országos vásárt tartottak, 
a Mátyás napit, a pünkösdit /Margit napit/, a nyárit, a Mihály napit és az And-9rás napit. Természetesen ezek a sokadalmak nem múlhattak úgy el, hogy a város 
apraja-nagyja ott ne legyen. Nagy Péter is pontosan rögzítette az eseményeket.
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Lássuk például az 1913. évi vásárokat!
1913.11.23. "állott a Mátyás napi vásár, nagy uj kereket vettem Lakatos ke

rékgyártótól 4o koronáért".
V.4. "Pünkösdi vásár, délig borongós, délután záporeső lett, eladtam a 
gyapjút 45 koronáért, 1 kor.2o f. kilója".
VII.13. "nyári vásár, majdnem egész nap szakadt az eső, nagy sár volt, 
eladtam egy tinót 27o koronáért, egy med/d/ő tehenet 24o ért, amelyiket 
az őszön vettem 21o ért".
IX.20. "jó idő, Szent Mihály napi vásár, csendes volt, vettem magamnak 
egy pár csizmát, Takács tanyásnak előre a bércsizmát, egy párt ün/n/ep- 
lőnek, szintén előre, 22 koronáért".
XI.3o. "András napi vásár, komor, hűvös idő, a réti tanyásnak megvettem 
a csizmát".

Olykor a vásárok nem a gazdát cserélt portékáról váltak emlékezetessé, hanem 
az időjárásról, állatbetegségekről és egyebekről. Például:
1911.VII.0. "nagy szél, por a nyári vásár/r/a, csak lovat volt szabad árulni, 

zárlat volt száj- és körömfájás miatt Földrengés volt észlelhető, 
másfelé sok kár lett".

1912.IX.29. "Szent Mihály napi vásár, nem jó idő, télikabátba/n/ jártak az em
berek, nem kelt el semmi".

1914.V.24. "Pünkösdi vásár, sovány, száraz idő, eladtam egy hibás ökröt az 
ál/l/atkertnek, 6o korona".

Érdekes, hogy a komolyabb jószágvásárlások, -eladások nem a karcagi, hanem in
kább a szomszédos településeken tartott vásárokhoz kötődnek. így sürün jártak 
például Kisújszállásra:
191o.III.13. "elmentünk egy ökör/r/el Kisujszál/l/ásra a vásár/r/a, hideg szél 

fújt, ember, jószág reszketett a vásárba/n/, eladtuk az ökrött 324 koro
náért".

1912.III.17. "odavoltunk a Kisujszál/l/ási vásáro/n/, nem kelt el a csikó".
1912.XII.0. "oda voltam a Kisujszál/l/ási vásáro/n/, vettem egy fejős riska 

tehenet 22o koronáért, harmadfél liter tejet ad naponként még most".
1913.III.16. "egy meddő tehén/n/el oda voltunk Kisujszál/l/ási vásár/r/a, nem 

kelt el".
XII.7. "ködös, zúzos idő, a Kisújszállási vásáron két ökröt eladtam lo4o 
koronáért".

Kisebb gyakorisággal jártak Füzesgyarmatra, ahol - érdekes módon - csaknem min-
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den alkalommal borjut vettek:
1913.XII.17. "éjfél után két órakor a rétről elindultunk kocsival F.Gyarmatra 

borjút venni, reggel hat órakor már ott voltunk, meg is vásároltunk dél
re, elhajtat/t/ukJianem magunk fél háromkor indultunk, olyan setét lett, 
alig tudtunk a réti tanyára rátalálni, köd volt, a borjupárt vettük 26o 
korona, darabja 13o kor/o/na volt, 7 korona csenzár hajtópénz".

1914.XI.6. "hajnalba/n/ két órakor elindultunk F.Gyarmatra borjút ven/n/i,ne
hezen akadtunk két bornyúra, ott kellett hálni".
7. "este lett mire hazaértünk a bornyúk/k/al, magyarkára mentünk".

Egyszer emliti, hogy kunmadarasi vásárban is volt:
1911.X.22. "elmentem a madarasi vásár/r/a, vettem egy társatlan tinót 4oo kor. 

ért".

Egy bucsai vásár kapcsán végigkísérhetjük,. hogy miként készültek fel arra,il
letve a szerencsés értékesítés után a pénzt betették a bankba:
1912.VII.3. "a vásár/r/a paksust irat/t/am".

6. "elmentünk bucsára a vásár/r/a, a marhát hajtottuk, egy fijas tehenet 
egy társatlan tinó/t/".
7. "csendes, jó idő, a vásár is csendes, a jószág ára lefele megy, elkelt 
4 darab marha 17o9 koronáért".
8. "a takarékba bevittem 115o koronát".

Az állatforgalmazásnak különleges alkalma volt az állami felvásárlás,amelynek 
eseményeit a napló Írója szintén rögzítette:
1911.V.17. "a csődörcsikó vásáron töltöttük az egész délutánt, a Varga Péterék 

udvarokon volt vagy húsz csikó, egy se lett alkalmas".
1914.X.2o. "katonaló-osztályozás volt a szelesnél, job/b/an a heréit lovakat 

vet/t/ék, legfelső ár 9oo korona". /A "Szeles" csárda volt a karcagi Vá
sártéren.10/

Ha a vásárokon való részvételét a kiadás-bevétel alapján is megvizsgáljuk,ak
kor arra jutunk, hogy a tavaszi, pünkösdi vásárban főleg állatokat adott el, 
ősszel pedig - aratás, betakarítás után - iparcikkeket vásárolt. Ez mindenkép
pen összefüggésbe hozható azzal, hogy a tavasszal, nyár elején szükséges kész
pénzt csak állatok eladásából tudta előteremteni, mig a gabona és egyéb növé
nyi eredetű termékek értékesítéséből általában ősszel folyt be a pénz.Ráadásul 
akkor kellett az alkalmazottak természetbeni járandóságát is kiadni, amelynek 
része volt például a lábbeli is. Lássuk tehát a bejegyzéseket!
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19o9.V.23. "Pünkösdi vásár... eladtam négy marhát, 800 korona".
1912.V.19. "pünkösdi vásár, eladtam egy csikót, 2 éves heréltett, 43o koro/na/, 

8 héthetes malaczot 74 koronáért".
1911.V.28. "Pünkösdi vásár... egy éves csikót árultunk, nem kelt el, Ferencz 

testvértől kértem 4oo koronát kölcsön két hónapra".
19o8.XI.29. "András napi vásár lévén, vettem 1 talicskát, 4 kor.,egy szőrcsiz

ma 19, 1 pár csizma 16, egy kabát 4o kor., jószágot nem árultunk".
1912.XI.24. "András napi vásár, vettem egy bundát 76 koronáért, vedret magyar- 

kára 3 kor., a két tanyásnak 35 koronáért".

Ez utóbbi vásárlást az tette lehetővé, hogy ilyenkorra általában már elvitték, 
kifizették a búzát. Mint ahogyan ebben az évben is:
1912.XI.12. "elvittek 12o zsák búzát 21 kor. mm árban, Adler buzakereskedő".

Ugyancsak ősszel, a termés betakarítása után történtek a földvásárlások,-eladá
sok is:
19o9.IX.8. "Szabó Imrénétől megvettem 4 öl magyarkai földet 600, azaz hatszáz 

koronáért, foglalót adtam loo, egyszáz kor., a takarékból kihoztam 16o ko
ronát" .

1913.IX.25. "Eladtuk a kenderesi útnál levő 13 öl földet Horváth Gábornak ölen
ként 26o koronáért, foglalóul felvettünk kettőszáz koronát".

Időnkénti kiadást jelentettek a munkaeszköz-javítások, vásárlások:
19o8.II.ll. "a kerékgyártónak adtam 1 frt. foglalót két boronafáért".
1911.IX.6. "becseréltem a vetógépet egy 14 soros Rekord drillért, toldani kel

lett 3oo koronával".
19o8-tól rendszeres kiadást jelentett a tűzifa beszerzése, ugyanis az uj ház
ban nem kemencével, hanem fatüzeléses cserépkályhával fütöttek. Többen össze
fogva, közelebbről meg nem nevezett helyről, vagonnal rendelték meg a tűzifát: 
1911.VIII.9. "megrendeltünk két vagon tűzifát Tóth Lajosék/k/al, lo korona 

előleget adtam".
25. "a tűzifa is megjött egy vagon/n/al. Nagy Gáspár/r/al kétfele mértük".

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az árucserének, a pénzforgalomnak is 
a mezőgazdasági termelés ciklikussága adott keretet. A h etipiacnapok, a vásá
rok igazi események voltak a gazda életében. Pénzkezelést a bankra bizta, de 
kölcsönt - legalábbis az általunk vizsgált időszakban - csak a testvérétől vett 
fel.
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Építkezés
Az előbbiekben már utaltunk az uj ház építésére. Ez 19o8-ban történt. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy később is voltak - főleg a magyarkai és réti tanyán - 
kisebb-nagyobb építkezések. Mi most mégis ezt a "Vásártér, 3o99. házszám"alatt 
emelt uj épülettel kapcsolatos bejegyzéseket vizsgáljuk meg. Előbb azonban 
utalunk rá, hogy Nagy Péterék házasságkötésükkor a feleség örökségét képező 
házba költöztek. Az egyik ős, Sánta István a porta megölésekor épitett ide egy 
nádfedeles, szabadkéményes, kétablakos parasztházat. Ebben laktak 19o8 tava
száig, amikor elkezdték a lebontását. Bejegyzés nincs róla, de az "öreg házból" 
feltehetően ideiglenesen a sütőházba költöztek. Lássuk azonban a munka előké
szítését !
19o8.II.27. "voltam az építőmesternél délután, beadtam a rajzot a főkapitányi 

hivatalnak, mind a kettőt, fizet/t/em érte lo koronát".
III.6 . "megrendeltem két vasgerendát a pinczéhe/z/".
16. "kimentünk a vasúthoz két vasgerendáért, mentemben a városi taka
rékból kikértem 5oo koronát, a gerendáért 683 kor.kell".

Végre megjelentek a mesterek, akiknek tevékenységét, a nekik kifizetett pénzt 
és egyéb járandóságokat Nagy Péter gondosan feljegyzett. Itt csak egy bő hét 
eseményeit, a munka elkezdésével kapcsolatos bejegyzéseket idézzük:
19o8.11.17. "reggel eljött az épitőmesternek két embere, bontották az ócska há

zat, aznap lejött a tető mindenestől", lapszélen: "1 napszám 1 kor.2o fill. 
koszt nélkül".
18. "bontotta a házat 9 ember, lejött a padlás, el lett a/z/ első fal,meg 
a vége, a padlásról is sok nád lejött, eladtam belőle 8ovan kévét 25,5o 
kor, fill".
19. "az épitőnek 8 embere dolgozot/t/... egy napszám 6o krajczár".
20. "8 ember dolgozot/t/...pi/n/czeásás kilett délre, azután a hátsó ala
pot is ásták".
22. "eladtunk 4oo száz kéve nádat 19 forintjával, lo frt foglaló van meg
fizetve".
23. "elhordtuk a nádat Kun Sándor komámnál, ő lett a vevő, nyolczszor ment 
el, hoztak a mesterek 24 mázsa meszet, 15 mázsát mingyár megoltot/t/ak, 5 
embere dolgozot/t/, a visz/szatömést megkez/d/ték hátul".
24. "a mesternek 8 embere dolgozot/t/, alapot is ástak, tömtek, meszet ol
tottak, négy szekér homokot hozatott, egy szekér homok belekerült 5 kor.
2o fill".
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Nagy Péter a következő hónapban napról-napra felirta a ház készültségi fokát, 
ugyanakkor tovább folyt az anyagbeszerzés is:
19o8.IV.4. "elkészült a ház alapja teljesen, kőlábak alapja is, fel lett 

föld/d/el töltve, 15 ember dolgozott".
6 . "a fakereskedő is hozott két szekér fát, szarufát, 51 drb más fát 13 
drb, gerendát 1 drb".

Április végén került sor a mesterek megvendégelésére, ekkor fejeződött be 
ugyanis a ház külső felépítése:
19o8.IV.18. "a háznak elkészült a fala, a kőlábak is félig, 7 kőműves, lo nap

számos dolgozot/t/, 4 kőművesnek 2-2 két forint egy napszám, 3 háromnak 
1-1 forint, a napszámosoknak 8o krajczár".
IV.25. "reggel vizet hordtunk a tóból a padlássár/ra, 2 hor/dóval hor/d/- 
tuk, lepadlásoltuk a házat, lemaradt a sárból, jól tartottunk 22 embert, 
elfogyott egy birka, meg egy fél kenyér, meg 11 liter bor, literje 36 
krajczár".
3o. "A ház tettő alá került, lapos cserép/p/el be lett cserepezve, 4 kő- 
/nüves/, 8 napszámos dolgozott, kiosztottuk a kendőt köztök". /A kendőket, 
szám szerint 25 darabot 3o koronáért vették 23-án./

A ház elkészülte után, májusban a "kisólat" is felépítették. Azután kaput,il
letve egyéb melléképületeket /disznóólát stb./ készítettek. Majd a ház építé
sével kapcsolatos utolsó bejegyzés:
19o8.X.5. /kiemelt betüvel/"az uj Házba beköltöztünk, benne hált először az 

egész család, szépen aludtunk".

Az elkészült /egyébként ma is álló/ ház abba a típusba tartozott, amelyeket 
BELLON Tibor a karcagi legelő feltörése utáni építkezési hullám jellegzetessé
gének tart.11 A neoreneszánsz homlokzat, festett előszobái .mennyezet, redőny, 
téglából épített nagy oszlopok /ezek egyikén megörökítették az építés évét is: 
"19o8"/ és pince. Sajnos nem tudjuk az építés végösszegét, mert ha azt Nagy 
Péter fel is jegyezte, valószínű, hogy a hiányzó, juniustól augusztusig ter
jedő lapok valamelyikén lehetett. Mégis látjuk, hogy egy építkezés mennyi 
gonddal járt. Az uj ház elkészülte viszont joggal számított nagy családi ese
ménynek .
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A családtagok

Feltűnő, hogy Nagy Péter a naplóban sem a saját maga érzéseit, indulatait, 
esetlegesen elszenvedett sérelmeit, sem pedig a családtagokkal kapcsolatos 
történéseket nem vezette rendszeresen. Ritkán e jt  szót feleségéről, gyerme
keiről és a tágabb családról. Igaz, a rendkívülinek számitó események azért 
bekerültek a naplóba.

Legelőször néhány saját sérülését, betegségét idézzük azzal, hogy a naplóban 
rögzített 7 év a la tt több ilyen bejegyzés nem is  nagyon található.
1909.11.12. "hazafelejövett egy kandisz/n/ó hátulról megsebesítette a bal lá 

bamat an/n/yira, hogy alig  birtam hazajönni, a Doktor var/r/ta ös/s/ze a 
sebet, nagyon fá jt " .

1911.1.12. "lábfájás miatt maródi voltam".
1912.I I I . 28. "torokfájás/s/al szenvedtem".
1913.II.2o . "influenzás lettem".

Ritkán e jt  szót a feleségéről, annak egészségi állapotáról, munkájáról.Felesé
ge Györfi Sára /1878-1968/ vo lt, akivel 1896-ban kötött házasságot. Három gyer
mekük érte meg a felnőtt kort: Juliánná /1897-1985/, Róza /19o6-1982/ és Fe
renc /19o7-1982/.

Lássunk azonban néhány feleségére vonatkozó bejegyzést!
1911.V.13. "a feleségem meg mindég beteges".
1913.I I I . 21. "Nagy Péntek lévén este nagyon ros/s/zul le t t  a feleségem,két dok

tort is  lehit/t/unk".
2 2 . "k ics it jobban le t t  a feleségem, é j/ j/e l aludt egy keveset".

A napló szerint nagyon ritkán fordult elő, hogy a gyerekek az apjukkal ta rto t
tak volna, ezért ezeket az alkalmakat külön kiemelte:
19o8.IV.15. "voltam a bugyogóba/n/ is  szélyelnézni, Julcsa ján/y/ odaki/nn/ma- 

radt".
1912.11.25. "kimentünk a Ferencz fiúva l megnézni a csikót".

A gyerekek tanulásával kapcsolatos hirek is  helyet kaptak a naplóban, bár az 
apa meglehetősen szűkszavúan emlékezik meg errő l is . Estenként azonban még a 
költségkihatásokat is  részletezi:
19o9.VI.21. "Julcsáék vizsgájok vo lt".
19o9.IX:l. "Julcsa lányt feladtuk a városi polgári leányiskolába,
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beiratási d ij 4 kor
születési bizonyítvány 2
isko lai bizonyítvány 4
könyvtári d ij 1
öthavi tandíj előre 3o
könyvekért 15,94"

1913.V I.19. "délelőtt a Róza lány vizsgája vo lt, meg is  hal/l/gat/t/am, jó l 
s ikerü lt".

Az apa naplójából nyomon követhetjük egy betegség k ivá lto tta döbbenetet és a 
fáradságot, pénzt nem kimélő szülői gondoskodást:
1911.IV .18. "a Ferencz fiú  e lrekett".

20. "a fiúhoz orvost ke l/ l/ett h in i, nehezen lélegzik".
21. "Ferencz fiu/t/ be k e lle tt ótani. Este hatórai gyorsvonat/t/al el 
k e lle tt vinni a Stefánia Gyermekkórházba Buda Pestre, de nem tudtunk csak 
másnap bemen/n/i a kórházba".
22. "keservesen vir/r/adtunk fe l a Nemzeti Szál/l/óba/n/, Budapesten, a 
gyermekkórházba nyolcz órára bent voltunk, kilenczkor megvizsgálta az or
vos, torokbajt á l/ l/ap ito tt meg, fe l k e lle tt vétettni a betegek közé,nagy 
keservesen e l ke l/ l/ett tőle vá ln i, este hét órára hazajöttünk szomoru- 
ság/g/al, reménység/g/el te lje s  sziv/v/el".
24. "a feleségem elment a kisfijuhoz Budapestre az é jfé l i vonat/t/al, a 
komaas/s/zony elk ísérte , lo óra után izent táv ira t utján, javulás utján 
van a gyerek".
V.3. "Mi Budapesten voltunk délig, sürün esett az eső, hazahoztuk nagy 
öröm/m/el a Ferencz f iú t , a betegségből meggyógyult, csak még hangja nem 
vo lt, este hét órára jöttünk haza".

Nagy Péter szüleiről nagyon keveset ir .  Testvéreivel, Ferenccel és Lászlóval 
kapcsolatban viszont a naplóban több bejegyzés is  található. A Lászlóval esett 
dolgok részben már városi eseménynek is  minősíthetők, mert:
"László öcsémet megválasztot/t/ák tanítónak szótöbbség/g/el" /19o9.VIII.22./.

Édesapjuk, Nagy G. Ferenc /1838-19o8/ haláláról igy emlékezik meg: 
"/19o8/.Szept. lsején szomorú napra vir/r/adtunk nagyon, édesapám, Nagy Ferencz 
e lha lt rövid, de kinos szenvedés után 7o éves korában, másodikán helyeztük örök 
nyugalomra nagy részvét m ellett".
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Hogy testvéreivel, főleg Ferenccel nem mindenben - feltehetően az örökségben 
sem - egyeztek, arra egy apró bejegyzés uta l:
191o.II.ll. "este kiütött a krak a testvér/r/el és anyám/m/al".

összefoglalásul újból azt emelhetjük k i, hogy Nagy Péter naplója sokkal inkább 
gazdasági feljegyzésnek minősithető, mint a családi eseményeket rögzitő doku
mentumnak. A viszonylag gyér családi bejegyzésekből nem akarjuk természetesen 
azt a következtetést levonni, hogy az életének kevésbé fontos része vo lt az 
otthona. Inkább csak azt hangsúlyozzuk, hogy sokkal jelentősebbnek Íté lte  a 
munkával, a gazdálkodással összefüggő kérdések rögzítését, mint akár a sa ját, 
akár a családja "személyes" gondját-baját.

Ez utóbbival kapcsolatban még érdemes megjegyeznünk, hogy általában az asszo
nyok munkájával sem sokat törődött. Csak a napló vezetésének kezdetén, 19o8- 
ban jegyezte fe l, hogy:

I.7 . "az as/s/zonyok kenyeret sütöttek, h e te t... este túrós b ib liá t va- 
csoráltunk". /Ez utóbbi étel hajtogatott ke lt tészta./
II.24 . "nyolcz kenyeret, egy czipót sütöttek".

Utazás

A családi élethez közvetlenül kapcsolódott az esetleges, olykor a családdal 
együtt történt utazás. Mivel a parasztember életében igazán rendkívüli ese
ménynek számított egy utrakelés, nem csodálkozhatunk azon, hogy a napló író ja  
mindig kiemelten í r  ezekről.

Az utazás cé lja  gyakran rokonlátogatás, segítségadás, i l le tv e  ügyintézés vo lt. 
Például:
19o8.XII.16. "a déli egyórás/s/al elmentünk Esztárra László öcsémhez disznóöl

n i, megérkeztünk este 1/2 7 óra".
18. "odaviziteltünk Esztáron, voltunk Kamutiék és a kis Halászék, igen 
savanyu bort it/t/unk".
19. "borult /idő/, fagy k ic s i, hazajöt/t/ünk Esztárból locsos időbe/n/".

1913.X.6. "jó  idő, elkísértem Győrfi Péter/t/ a honvédhuszárokhoz Váczra".
7. "reggel csepergett az eső, é j je l hazajöttem".

1912.V I I I . 29. "Nagyváradon voltam váltórendezni, délután haza is  jöttem".
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Az utazások másik részét ma úgy neveznénk, hogy nyaralások. Nyár végén, ara
tás után a gazdaság lehetőséget adott egy kisebb pihenőre. Ilyenkor általában 
az asszonyok - barátnőstől - körülbelül két hétre valamelyik fürdőhelyre men
tek e l. A gazda legfeljebb néhány napra utazott utánuk, hiszen őt az itthoni 
munkák várták, izgatták. Lássunk most néhány nyaralással kapcsolatos bejegy
zést !
19o9.VIII.21. "elmentek anyokék a váradi fürdőbe Nagy Zsuzsikával, é j/j/e l 11 

órakor".
19o26. "elmentem a váradi Püspök fürdőbe délutáni vonat/t/al, Julcsa lányom- 

/m/al, megérkeztünk estefelé békével".
27. "csendes, meleg idő, jó l mulatunk a fürdóbe/n/".
28. "csendes, meleg idő, é lje l hazajöt/t/em a fürdőből, temérdek nép uta
zott" .
3o. "a fürdőből hazajöttek".

1911.V III.2 o . "Elment a feleségem Sánta Erzsébet/t/el a Parádi fürdőbe".
1912.V I.6-12. "elmentem a váradi püspökfürdőbe, ott voltam 6 hat nap egy

formán meleg".
1912.V I I I . 25. "Anyok elment e fürdőbe Parádra, maga, egyedül".

X IX .9. "a feleségem hazajött a Parádi fürdőből".
1913.V I.14. "hűvös reggel. Elindultunk reggel hét órakor Iglófüred felé a für

dőbe, egész nap mentünk, este fé l nyolcz órakor odaértünk".
15. "Iglófüreden márcziusi hideg vo lt, csipte az ember arczát".
16. "sőt nagyon hideg, a felvidéken fagyott is , a lfö ld i embernek nagyszerű 
vidék az a szepesi erdőség".
17. "elindultam hazafelé a fürdőből, a feleségem ottmaradt, ott még min
dig hideg vo lt, reggel kilencz órakor /indultam/ Ig lóró l, haz/a/értem 
é j/ j/e l 12 órakor, kevés eső csepergett".
V I I .13. "Iglófüredre elküldtünk 16o koronát".
20. "jó  idő, elutaztam Iglóra a Feleségemhe/z/".
2 1 . "szárazabb idő, ott esett az eső".
22. "enyhébb idő, hazautaztunk Iglófüredröl é j/ j/e l tizenkét órára".

/Néhány bejegyzés helyhatározójából kiderül, hogy a naplót nem v itte  magával, 
hanem utólag ir ta  azt meg./

Ez utóbbi "nagy nyaralás" vo lt a háború e lő tt az utolsó, mert 1914-ben már 
Nagy Péter is  államipénzzel utazgatott a katonaság ügyében, majd a katonaság
gal. Láthatjuk azonban, hogy a gazdaság jövedelme megengedett egy szerény csa-
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ládi nyaralást. Ez főleg az asszonyok /és gyerekek?/ mulatsága vo lt, a gazda 
tényleg csak ki-kirándult.

Lakodalom, keresztelő, temetés

A családdal, de a tágabb közösséggel kapcsolatban is  fontos események voltak 
ezek. A saját és más családok örömei, bánatai részvételt, közreműködést k í
vántak. Nagy Péter feljegyezte ezeket, igy sokszor saját meglátása is  ctt buj
kál a párszavas utalások között.

Lássuk először a lakodalmakat! Mindenekelőtt természetesen a család rokonsá
gának lakodalmába mentek e l, vettek részt az előkészületekben. Például Nagy 
Lőrincében, aki unokaöccs volt:
1908.11.2. "Nagy Lőrincz lagzijára ma hivogat/t/ak".

4. "elmentem Lajos bátyámék, kászálódtunk a lakadalomra estig ".
5. "elmentem ismét birkanyúzni megnyúztunk ö tött".
6 . "Nagy Lőrincz mege/s/küdött Kis Máriával, szépen elmúlt másnap kilencz 
órakor a lakadalom".

Azután a szomszédok nagy családi eseményein is  ott voltak. A szomszédokkal á l
talában erős "komaságban" éltek, igy még a vidéki lakodalomba is  meghívták őket: 
1913.11.27. "kézfogó, vagy eljegyzési ün/n/epély volt a szomszédban, Kovács Pé

ter Erzsébet lánya ment fér/j/hez udvariba László Lajoshoz".
I I I . 5. "e lv itték  a szomszéd lányát. Kovács Erzsébetet Udvariba, kilen/c/ 
órakor, délelőtt volt az esküvő"
6 . "délután érkeztünk haza Udvariból".

Az alkalmazottakkal, jelen esetben a tanyásokkal kapcsolatos, a szakirodalom
ban már többször kimutatott, hivatkozott patriarchális viszonyt15 bizonyítja, 
hogy Nagy Péterék természetesen elmentek a tanyások lakodalmába - mégha azt a 
Cigányvároson tartották is .
1908.11.3. "Délbe/n/ elmentünk a Fodor Imre lakodalmába, a czigán/y/városra". 
1912.I I . 6. "délután volt Bazsó Sándor lakodalma".
Ugyanígy ott voltak a keresztelőn is :
19o9.I.5. "a ré ti tanyás f iá t  hoztuk keresztelni".

Látjuk, a lakodalmakat általában télen tartották. Ennek oka vo lt, hogy rend
szerint ilyenkor jobban ráértek az emberek, nem vo lt annyi munka. Azt is  tud
nunk ke ll azonban, hogy az ételek előkészítésére, eltartására is  a hideg idő
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volt az alkalmas.

Az 1911-es évből van i t t  egy furcsa lakodalom, amely már átvezet minket a má
sik nagy családi eseményhez is . /Előrebocsájtjuk, hogy Györfi Rebeka Györfi 
Sára unokahuga vo lt./
1911.VI. "E lvit/t/ék  Györfi Rebekát mint menyas/s/zonyt orvos Nagy Istvánhoz 

férjhez".
8 . "elmúlt a lagzi 12 órakor a gazda vőlegény elaludt, hérisz maga 
maradt, ótán szégyel/l/etbe/n/ hazajött".

Majd augusztusban Nagy Péter már ezt rögziti a szerencsétlen vőlegényről:
1911.V III.3 o . "eltemettük Orvos Nagy Istvánt, a Györfi Rebeka fé r jé t egy hó

napi betegség után".

Nagy Péter temetésre évente lo-15 alkalommal is  ment, mert a rokonok, szom
szédok, munkatársak tisz te le te , a halál k ivá lto tta részvét kifejezése elemi 
kötelességnek számitott. Feltűnően sok a gyermekhalál, még a családban is :
191o.11.25. "Reggel két órakor meghalt Ferencz testvérék Margit /nevű/,3 és 

fé l éves kiss lányok".
26. "eltemet/t/ük Nagy Margitott".

191o.III.7 . "László öcsém kiss lányát eltemet/t/ük".

A napló nagyobb gyermekek haláláról is  tudósit:
1908.V.14. "délelőtt eltemet/t/ük a Nátházi József lo éves Józsi f iá t ,  én ko

csiva l a kántort vit/t/em le " .
19o9.I.8. "eltemet/t/ük Koczog István/t/, 78 éves, délután a ré t i tanyás gye- 

rek it temet/t/ük, este kivit/t/em a gyerek bérbúzáját".

A következő családnak egész drámája kibontakozik a napló temetési krónikáiból:
1909.VI.29. "Nagy Lajos négyhónapos kislányát eltemet/t/ük".
191o.III.4 . "Eltemet/t/ük Nagy Lajos 9 éves Lajos f iá t ,  sokáig volt beteg".
1911.1.12. "Nagy Lajos kislányát eltemet/t/ék" /Nagy Péter erre a temetésre

nem tudott elmenni, mert ekkor érte az a bizonyos baleset a kandisznóval./ 
1911.IX .11. "temetésen voltunk, Nagy Lajos 3 hetes kisfiának".
1914.V.19. "Nagy Lajosnét, szül. Szarka Máriát eltemet/t/ük, 4 árva maradt, az 

anyjok 33 évesig é lt " .

A temetésre természetesen az idősebb családtagok, rokonok, szomszédok esetében 
is  e ljártak . A napló iró ja  szinte mindig rögzítette az elhunyt korát. Gyakran
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pedig külön sajnálatát is  k ifejezte:
1911.I I I . 29. "délután eltemet/t/ük özv. Nagy Gáspárnét, szül. Mihály Zsuzsán- 

na édesnénit, Nagy Gáspár édesany/j/át, 63 éves vo lt".
19o8.I.13. "délután temetésre mentem, Sánta Imre ga/z/da meghalt 53 éves ko

rában" .
IV .25. "eltemet/t/ék a f ia ta l L. Sánta Imre urat, nagy kár vo lt érte". 

1911.V.25. "eltemet/t/ük délután Tolnai Sándor szomszéd munkásembert".

Vissza ke ll még térnünk a gyermekhalál kérdéséhez. Az egy évszázaddal korábbi 
erdélyi viszonyokat taglalva DANKANITS Ádám arra a következtetésre ju to tt, 
hogy a "hagyományos világ" emberét nem renditette meg a gyermekhalál.^ Ez 
azonban a XIX-XX. század fordulójára bizonyára változott. Nem renditette vol
na meg Nagy Péter a testvérei, unokatestvérei, vagy éppen a tanyások, szomszé
dok gyermekeinek halála, amikor néhány évvel korábban ők is átélték ezeket a 
tragédiákat? Nagy Péter és Györfi Sára házasságából ugyanis összesen öt gyer
mek született, akik közül Péter /1898-19oo/ és - első - Róza /19oo-19o5/ 
gyermekként halt meg. A századfordulón még mindig eléggé gyakori gyermekhalál 
elfogadása, szülői "feldolgozása" bizonyára még további kutatásokra ad ösz
tönzéseket. Egy biztos: a születés, lakodalom és h a lá l Nagy Péter naplójában 
beleilleszkedik a gazdálkodás, az időjárás, a vásárok és utazások rendjébe - 
az élet rendjébe, minden különösebb megkülönböztetés és kiemelés nélkül.

Versek, nóták, példabeszédek

Az érzelmeket, é le tte l kapcsolatos bensőbb megnyilvánulásokat az emberek év
századok óta a dalok, nóták utján fejezték k i. A szakirodalomból több parasz
t i  kéziratos nótáskönyvet, feljegyzést ismerünk.15 Nagy Péter érdekes módon 
külön könyvet nem vezetett errő l, hanem naplójegyzetei közé, egy-egy üresen 
maradt oldalra, fé lo ldalra , esetleg a lap szélére i r t  ilyeneket. A nóták,ver
sek kapcsolódtak mind a társasági élethez, mind az olvasmányélményekhez. Most 
röviden tekintsük át, hogy a napló Író ja  milyen költeményeket, dalszövegeket 
ta lá lt érdemesnek arra, hogy feljegyezze.

A versek, versrészletek között találunk Petőfi-költeményt is , de hangsúlyosan 
szerepel Tompa Mihály verse /"A gólyához"/, főleg pedig Szabolcska Mihályé.Ez 
utóbbiak között a "Húsvét"-ot, az "Egy kék szalagos uj ruháról" cimüt és "Ha
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visszatekintek" kezdetűt egészen lemásolta a naplójába. Szerepel még benne 
egy megjelöletlen szerzőjú költemény, továbbá egy-egy Kadocsa /Lippich/
Elek, Endródi sándor és egy Lampérth Géza á lta l i r t  költemény is .

A nóták között ta lá ljuk  a "Krasznahorka büszke várá"-t, a "Volt nekem két 
ökröm" és az "Alkonyat száll a pusztára, kegyetlenül kemény a té l"  kezde
tűt. Nem a napló lap ja in , hanem a könyvben ta rto tt, de különálló lapon szin - 
tén található kézzel lejegyzett, i l le tv e  /kiszakított?/ nyomtatott mű is . 
Ilyen például a "Tele van a város akáczfavirággal", amelynek "Szövege Sza- 
bolcska Mihály-tól" és "Zenéjét szerzé Lányi Ernő".

A napló belső boritóján is  szerepel néhány nóta és nótatöredék. Hogy ide a 
napló betelte, il le tv e  abbahagyása után is  i r t ,  arra bizonyság az a nótatö
redék, amely a "Tisza menti öreg gulyás"-ról szól, aki a zsupánhoz megy: "A 
faluban más gulyásról tessen gondoskodni,/ Az Isten tud a marháknak csehül 
káromkodni".

A naplóba becsusztatott lapon "Példabeszédek" is^találhatók, amelyek forrá
sát nem ismerjük. Valószínű azonban, hogy kalendáriumokból, esetleg tan
könyvekből másolta k i. Több helyen szerepel azonban a napok mellett is  pél
dabeszéd, vagy példabeszédszerü bejegyzés. Például 19o8. március 1-jénél:
"A fiú , k it  az apa ver, mig megjavul a vásott siheder, utóbb mikor már czél- 
hoz érkezett, hálával csókol apjának kezet".

A naplónak érdekes sz ín fo ltja  a "Mesék Fái Andrástól" cimü bejegyzés. Benne 
több rövid történetet le i r t  és egy-két tömör igazságot is  megörökített. Pél
dául ezt: "Aki egyben nagy, ne vágyjon mindenben annak ta rta tn i, s ne légyen 
hiú e lh ite tn i magával, hogy gyenge oldalai nincsenek".

Láthatjuk, hogy a napló Írójának érdeklődése bizonyára nagyobb, alaposabb 
vo lt, mint a birtokostársaié. Verseket, nótákat, példabeszédeket rögzített 
a naplóban, amiket feltehetően ismételten elo lvasott, megtanult. Élete ezek 
á lta l is  gazdagodott.
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Társasági élet

A mindennapokban ünnepet jelentettek a tanyázások, komázások, névesték 
és kaszinói élmények. Az élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik a munka 
utáni oldódás, vélemények cseréje és a közösségi eseményekben való részvé
tel.

íme egy csokor az 1911. évből a névnapokon, névestéken való részvételre 
vonatkozó bejegyzésekből:
1911.1.12. "Györfiék disznót öltünk, este 11-ig ta rto tt, ak/kor/ elmentem 

Ernő napra Kiss Ernő jó komát köszönteni, 2 óráig ott maradtam".
1.18. "Sára esté ly ire  4 nyulat nyúztunk meg, elmúlt 3 órakor, szépen 
mulat/t/unk".
11.16. "este Juliánná estére voltunk /hivatalosak/ Kunék".
11.18. "este elmentünk orvos Nagy nászék Zsuzsán/n/a estélyre".
V I.26. "László esté ly ire  kettő birkát nyúztam meg a nagyvinkerti sző- 
lőbe/n/, László ecsém és Varga László tanitó tartották".

A kaszinózások, tanyázások, nagyobb látogatások természetesen jobbára a t é l i  
időszakhoz kötődtek, mert az emberek ilyenkor értek rá:
19o8.I.6. "naplementkor elmentem kaszinózni 6 óráig, este eljöt/t/ek Györ

fiék tanyázni".
11.17. "délután vendégünk vo lt. Cs. Tóth Ferencz honvédhuszár, estig 
mulat/t/unk, 2 /kr/ bor/ra/való".

191o.II.3. "Kun Sándor komáméknál tanyáztunk este é lj fé lig " .

Egyetlen egy bejegyzés utal arra, hogy bizony az esti mulatság a másnapi mun
ka rovására ment:
191o.II.16. "Julián/n/a estéjén voltunk Kunék, reggel négy óráig ta rto tt".

17. "délután ros/s/zul lettem a lumpolás után".

A városi rendezvényeken, banketteken is  részt vettek néha:
1908.11.9. "délután voltam a gimnáziumba/n/ a felolvasáson".
1913.11.9. "este a Polgári körbe/n/ birkahúsos bankett vo lt" .

V I.5. "délelőtt három birkát nyúztam meg, délután megfőztem, a gyerme
keknek volt játszójuk, este vacsora vo lt".

1914.I I I . 14. "este a szécsényi körbe/n/ megfőztem egy b irkát".
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Összességében a társasági é let tükrözte azokat a kapcsolatokat, amelyek 
a munka, a gazdálkodás során kialakultak. Kiemelendő, hogy a városi egyesü
letekben, körökben16 való részvétel is  hozzátartozott egy kisgazda életé
hez.

Egyházi, városi események

A napló iró ja  a gazdasági és társasági ügyek mellett több-kevesebb rendsze
rességgel megemlékezett az egyházi és városi eseményekről is . Természetesen 
általában csak olyan mértékig, ahogyan az őt érintette, il le tv e  amennyire 
érdekesnek ta rto tta . Lássuk először az egyházi eseményeket!

Eleinte még az adakozás mértékét, c é ljá t is  feljegyezte:
19o8.11.22. "fe lv idék i templomra adtam 2o f i l l é r t " .

Később már csak a lelkészválasztás számított eseménynek:
19o8.III.8 . "elbucsuzot/t/ Joó Andráss lelkész, elment Pálfára papi h ivata l

ra".
IV .12. "S a lla i Lajos segédlelkész ma bucsuzkodott el a h íve itő l, elment 
pappságba Pereczre, Szilágy m-be, bemutatkozik husvétkor o tt".

19o9.VI.14. "Nagy nap volt ez karczagon, lelkészválasztás vo lt, 28 pályázó 
vo lt, de pártja csak hétnek vo lt, első szavazáskor a legtöbbet kapot/t/ 
kettő, újraválasztás alá ment az egyik Török Vincze Tisza Eszlári pap,a 
másik Joó András Pá lfa i pap, kettő közül az első 54o szavazatot kapott, 
a második 438-at, igy aztán lo2 szótöbbség/g/el Török Vincze le t t  a pap", 
V I I I . 15. "nagytiszteletü Török Vincze lelkész urat ma igtat/t/ák a hiva
talába, a beköszöntő beszéde mindenkinek teczett".

Mivel a ház a Vásártérre nézett, Nagy Péter figyelmét nem kerülte el a vásár
té r i vasúti megálló környékének, il le tv e  magának a Vásártérnek a forgalma 
sem:
19o8.V.5. "Jöt/t/enek az urak a vasut/t/ól az egyházmegyei gyűlésre, most 

i t t  tartot/t/ák meg 19o8 máj. 6/-án/".
V.2. "a Kisújszállásiak kecskésre hajtot/t/ák a marhát".

Ez utóbbi bejegyzéshez tudnunk k e ll, hogy a k isú jszállás i redemptus közösség 
a karcagi Vásártér érintésével hajtotta a Tiszacsege határában lévő Kecskés- 
pusztára á l la t a i t .17 Ez a ki-, i l le tv e  behajtás azmég az 196o-as években is
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nevezetes eseménynek számított a Deák körúton lakók számára.

A városiakhoz sorolható események egy része természetesen a gazdálkodás
hoz kapcsolódott:
1912.I I I . l o .  "a zugkertbe/n/ csőszfogadás vo lt, titkos szavazás/s/al, 14 

ellen 15 /t/el meg le t t  /választva/ a régi csősz".
1914.V.26. "az iskolai földeket haszonbérbe adták árverésen".

Fontos, de szomorú eseményt jelentettek a városban, szomszédságban történt 
tüzesetek:
19o8.III.19. "délelőtt tűz is  vó lt, megégett egy lakóház, a Szücs Imréé". 
19o9.I.3o. "reggelre leégett a kék gőzmalom".

Ez utóbbi malom helyén a Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt. uj őrlőmalmot ép ít
tetett. Nagy Péter naplóbejegyzése szerint azonban a részvényeseknek eleinte 
nem sok örömük volt a részvényben:
1911.I I I . 26. "a hungária malomba/n/ közgyűlés vo lt, sem/m/it se adtak a 

részvényre".

A naplóban még egy malommal kapcsolatos bejegyzést találunk:
1911.1.17. "a Rónai féle uj gőzmalom, a szélmalom helyett, amelyik készült, 

ma kezdte meg üzemét, füstö lt a kémény kevélyen".

Ehhez tudnunk k e ll, hogy az uj gőzmalom a Vásártér mellett vo lt, igy Nagy
18Péterék közvetlenül megfigyelhették a "kevélyen"füstölő kéményeket . 

Ugyancsak a házból, az udvarból szemlélhették a városi közvilágitás megin
dulását is :
19o9.VI.14. "a vil/l/anylámpa az utczán ma délután 2 órakor gyul/l/adt ki 

először próbára, este hatkor ela ludt". /A Siemens-Schucker Müvek V illa 
mossági Rt. 19o9. ju liu s 1-jén kezdte meg a rendszeres áramszolgálta- 
tá s t.19/

Mindezeknél természetesen nagyobb esemény vo lt az uj városháza felavatása, 
ille tve  a főispáni látogatás:
1912.IX .22. "az uj városházát ma avat/t/ák fe l" .  /A szecessziós s t ilu s i vá-
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rosházát20 az egykori nagykun kerületi székház helyén épitették 
f e l . 21/

19o8.X II.l. "A főispán le jö tt  látogatóba, bandérium/m/al me/n/tek elébe, a 
piaczon kevés é ljent kapott".

Közvetlenül a városra utal a következő bejegyzés is :
1913.I I I . 13. "jártunk házról házra szavazatszedni /az/ 1912. évi 58. tör- 

vényczik/k/ sérelmes volta miat/t/, vagy változtas/s/ék ra jta az or
szággyűlés, vagy leszünk nagyköség".
14. "jártuk a várost házsorjába/n/".

Az em litett törvénnyel kapcsolatban tudnunk k e ll. hogy az "a városok fe j
lesztéséről" intézkedett. A városi tisztviselők fizetési- és nyugdijügyeit 
lényegesen befolyásolta, úgyhogy feltehetően a következő egyébként koráb
bi - naplóbejegyzés is  ezzel az üggyel kapcsolatos:
1913.11.16. "gyűlés volt a fi/ú/iskola udvarán, a Városi tisztviselők fize 

tésemelés ügyében".

A társasági, de a városi eseményekhez is  tartozott az olvasókörökben és egyéb 
társaságokban való részvétel:
19o8.XII.28. "a Polgári körbe a tagsági d ija t befizet/t/em 19o9-re".
1909.1.7. "befizet/t/em a tagsági d ija t a szabacság körbe".

I I I . 22. "megnéztük a ♦Nemzeti Szalon* képkiál/l/itást ket/t/en, 
anyok/k/al, 1 k r".

Olykor országos rendezvényeken is  részt vettek:
19o8.IV.2o. /húsvéthétfő/ "a Kisbirtokosok országos kongressusára Kisujszál- 

/1/ásra elmentünk, sokan voltunk".

Legfőképpen pedig az országos események, igy az 1911. évi népszámlálás őket 
is  e lérte :
1911.1.8. "a népszámlálóbiztos ma vo lt i t t  nálunk".

Ez utóbbi esemény talán jelképnek is  felfogható. Mutatja ugyanis, hogy bár
mennyire helyhez kötött is  egy karcagi "földmivés" élete, az ország, a világ 
zaja onnan nem rekeszthető k i. Erre a napló következő témája különösen lá t 
ványos bizonyiték.
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Hadsereg és háború

Nagy Péter naplójában 1914-ig a katonaság emlitése egyetlen egyszer fordul 
elő, ráadásul úgy, hogy a napi munkamenetéből egyáltalán nem zökkentette k i. 
íme:
19o8.X.26. "jó  idő egész nap, népfelkelő szemle délig ta rto tt, délután búzát 

csáváztunk vetni".

Annál nagyobb riadalmat ke lte tt 1914 nyarán a közeledő háború. Érdemes a sors
döntő napokat teljesen idézni:
1914.V I I .26. "közepes, meleg idő, délután eső, kevés, Nagy riadalom le t t  a vá- 

rosba/n/, falragaszokon kihirdették a mozgósitást, 21 évestől 42 éves ko
rig 48 óra a la tt be ke ll vonulni".
27. "kevés szél/l/el jó idő, bizony magam is  készülök Jászberénybe, mint 
népfelkelőnek be kel/l/ ruk/k/olni, kegyetlen dolgok folynak".
28. "Jász Berénybe/n/ vir/r/adtunk fe l,  jelentkeztünk a bizot/t/ság e lő tt, 
felgyűlt oda 2o-25 ezer ember, harmadik nap került ránk a sor, ak/k/or ha
zajöttünk" .
29. "Jász Berénybe/n/ az utczákon töltöt/t/ük az időtt".
30. "délután jöttünk hazafelé, este a hatórás gyors/s/al haza is  érkeztünk".
31. "kimentünk a rétre, csépelni akartu/n/k, ma nem érkezett a gép, este 
megint kidobolták az általános mozgósitást".
V I I I . 2. "én megint készültem bevonulni, este a vasut/t/ól azonban vis/s/za- 
küldtek továb/b/i parancsig, a 37 évesen fe lü lieke t".

Láthatjuk, a "kegyetlen dolgok folyása" idején nincsen semmi lelkesedés a napló
ban, az emberben. Csak a kötelességérzet. De folytassuk a bejegyzések áttekinté
sét!
1914.IX .lo . "egy hét óta a vasúton nem közlekedik más, csak katonavonat,minden 

félórában jön Pest fe lő l, visz i ladány fe lé ".
2 2 . "k ijö tt megint az ujonczoknak és a rövidszabadságos népfelkelőknek a 
behivó parancs, sor/r/enbe/n/kell menni, 38 éveseknek 24, 33 /éveseknek/
25, 4o évesek/nek/ 26, 41 éveseknek, hová én is  tartozok, 27dikén reggel 
nyolcz órára Jász Berénybe/n/ ke ll lenni".
27. "ismét el k e lle tt Jász Berénybe men/n/i, jelen/t/kezés után e l lettünk 
szabadságolva".

Ez a szabadságolás azonban nem ta rto tt a végtelenségig, mert Nagy Pétert - fe l 
tehetően a következő évben - behivták, majd k ikerült a frontra is . így természe-
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tesen az itthon vezetett naplójegyzetei megszakadtak. Fennmaradt viszont az 
1916-ban /?/ nyirfakérgére i r t ,  orosz frontról küldött levele, amelyet "Nagy 
Péterné Juliánná Lányának" cimzett. Legnagyobb gyermekének az "M.Kir.13/1. 
Népfl. Hadt. z l j .  I I .  század, tábori P. 2o3." feladóju levelében azt ir ta  
/égette bele a nyirfakéregbe/, hogy "Azt kivánom, olyan jó egészséged legyen, 
olyan erős legyél, az é let nehézségeire is  ember, a milyen rós, egészséges 
most én vagyok, szerető Apád, csókol Nagy Péter".

A nagykunsági népfelkelő Galiciában a trénnél sz o lgált. A háború után gyakran
emlegett e a "muszkákat", akikkel a lövészárokban együtt ünnepelték a karácsonyt,
Élete végéig szóba hozta azt is , hogy bezzeg testvérét, Lászlót vitézzé avatták.
Bizony egyféle "ú ri huncutságot" gyanitott abban, hogy a "nadrágos" testvért a

22"já rás i v itéz i hadnagyok" sorában tartották számon, amihez 5o kh vitéz i te
lek is  já r t . Ezek a kérdések azonban már tulvezetnek a naplón. Csak érzékeltet
ni kivántuk, hogy a nehezen fogadott, aggodalommal vett háborúban kényszerűség
ből harcoló ember kötelességtudásával, bátorságával azért megállta a helyét.

A napló egyéb bejegyzései

Nagy Péter naplójában jó néhány, naphoz, dátumhoz nem kötődő, témában is elütő 
bejegyzést találunk. Ilyenek például: "egy Hektár föld 278o a  kodrát ö l", vagy: 
"Budapest/t/ől Brassó 731 kilométer távolságra fekszik". Egy helyen pedig Jász- 
Nagykun-Szolnok vármegye választókerületeinek beosztását ir ta  fe l.

A napló mintegy kiegészítését képezik a belső boritokon lévő bejegyzések. Érde
kes módon csak egy része a rendszeres naplóirás e lő t t i,  tehát az 19o8-at meg
előző éveket tartalmazza. I t t  egy-egy évről összefoglalót ad. Nem tudjuk,hogy 
ezeket emlékezetből irta-e fe l, de valószinübb, hogy más feljegyzésekből /ka
lendáriumlapokról?/ vezette át. Az 19ol. év összefoglalójában például ezt o l
vashatjuk :
"rendes t é l i ,  a tavasz sokáig hideg, szeles vo lt, elég soványan indult, a/z/ 
őszi vetésre egy k ic s it  késet/t/ az eső, hanem szénagyüjtés után megindult, azu
tán le t t  mindég mikor csak k e lle tt, k ivá lt csépléskor an/n/yi, hogy sáron-vizen 
hordtuk a búzát, sarju, mező sok, tengeri meg özönsok, hoz/z/á a takarításra 
pompás idő, szél nem fú jt , eső nem eset/t/, csak mindég jó idő, az őszi munkára 
is  jó idő, a vetések kikeltek, a legutolsó is  hibátlanul, jó l sikerült esztendő 
vo lt, Csődörös zsidó gépjén csépeltünk, a réten a pizes Nagy Mihályén".
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Tehát a napló nem előzmények nélküli, ugyanakkor háború utáni Írásokat is  
találunk benne. Először 1921-ben jegyzett fe l baromfiakra vonatkozó adato
kat, majd évről évre a pásztorbéreket ir ta  fe l. Egyetlen egyszer fordul elő 
hosszabb szöveg, mégpedig különleges időjárási eseménnyel kapcsolatban:
"193o. évben Február 5 dikén naplemente után nyári zivatar, záporeső, égzen
gés, vil/l/ámlás csat/t/anás/s/al, mintha Juniusba/n/ imánk, olyan időjárás 
van". A napló legutolsó bejegyzése 1947. junius 12-én ke lt, amikor "két tehén 
után e lv it t  a csordás 13 forintot, 1 k iló  szalon/n/át".

Közben azonban nagyot változott a világ ! Nagy Péterék lányaikat k itan ittatták , 
polgári iskolába adták, majd azok vidékre /Püspökladányba és Kiskunhalasra/ 
mentek férjhez. Fia, Ferenc orvos le t t .  Tehát senki nem maradt, aki a gazdasá
got továbbvitte volna.

Nagy Péter karcagi "földmivés" 196o-ban halt meg az á lta la  ép itte tett házban, 
és vitték ki a Szivos-temetőbe.

Összefoglalás

A Nagykunsággal kapcsolatban többször kiemelt, hangsúlyozott fe j le t t  irásbe-
23liség egyik jellegzetes bizonyitékai az évekig, évtizedekig vezetett nap

lók. Nagy Péter /aki az elemi iskola után néhány gimnáziumi osztályt is  e l 
végzett/ naplójával kapcsolatban csak egyetlen kérdést emelnénk k i.

Ez pedig a hagyományos paraszti világ felbomlásának, átalakulásának a problé
mája . Mennyire és mennyiben polgárosodott a karcagi társadalom meghatározó 
eleme, a kisbirtokos parasztság? / I t t  természetesen a "polgárosodás" igazi 
meghatározása nagyon is  hiányzik. Ki merné például azt á l l i ta n i,  hogy a feu
dális viszonyokat jellemző nemesség olyan képviselői, mint például gróf Szé

chenyi István ne le t t  volna polgár?/

Nagy Péter naplója mutatja, hogy a polgárosodás külső je le i /korszerű lakóház, 
rendszeres nyaralások stb./ mellett a belső, szellemi igény is  jelentkezett. 
Tehát századunk első két évtizedében a hagyományosan zárt, konzervatívnak is 
mert és mondott világban is  elkezdődött az átalakulás. Az olvasókörök, kaszi
nók, képkiállitások látogatása, a gyermekek iskoláztatása, a várost érintő 
kérdésekben való részvétel, véleménynyilvánitás lehetnek mindennek a bizonyi
tékai. A napló iró ja  ennek az átalakulásnak vo lt a részese. A Nemzeti Szálló-
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bán megszálló, fiá é rt aggódó vidéki gazdálkodó - és a jászberényi utcán háló 
népfelkelő; a Tátrát csodáló nyaraló - és a Karcag-Vásártéren sárt dagasztó 
paraszt; a nóták, versek szövegét másoló, naplót vezető Nagy Péter - és a min
dennapi időjárásnak k ite tt , megfeszitetten dolgozó "földmivés". Az a Nagy Pé
ter, aki az évszázados paraszti lé t kiszolgáltatottságával, belenyugvásával 
fogadja az é letet jelentő, akár gyenge termést is : "bizony hal/l/atlan kevés 
búza le t t  - ir ja  19o9-ben -, 11 kát. hold buzavetésből 22 mázsa le t t ,  nagyon
kevés, de azért észt is  öröm/m/el ves/s/zük, ha töb/b/et nem érdemeltünk, hála

t 24 Isten, van mit enni. Ámen."
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A vétel ideje A vett föld területe Vételár
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1898
1899 
19o2
1908
1909
1911
1912
1913 
1919

128o □ öl 
4 kh 282 a  öl 5/6-a 
1473 a  öl 
4 kh 427 a öl 1/4-e 
4 kh 282 D öl 1/6-a
1 kh 315 d öl 
1258 □ öl 
6 kh
1 kh 783 d öl 
4 kh 7o4 □ öl 
1 kh 883 a öl

2oo Ft 
lo5o Ft 
2oo Ft 
3oo Ft 
4 g o  Kor. 

looo Kor. 
6oo Kor. 

6ooo Kor. 
looo Kor. 
44oo Kor. 
3ooo Kor.
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Nagy Lászlóként - "szabadságon" vo lt. Lásd errő l: Cs. KOVÁCS Imre /össze
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SIKERES ÉS SIKERTELEN HALHONOSITASI KÍSÉRLETEK MAGYARORSZÁGON 

Székhelyhidy Iván - Takács István

A nagyfokú környezetszennyezés ellenére a magyarországi halfauna növekedé
se figyelhető meg. Ez különösen szembetűnő más európai országokhoz képest.
A halbiológusok vizeinkben jelenleg több mint 80 h a lfa jt tartanak nyilván.Ez 
a szám részben az őshonos, részben pedig a betelepített és természetes utón 
bekerült halfajokból tevődik össze. A korábban em lített magas fajszámot a 
Kárpát-medence kedvező éghajlati fekvése, a pontokaspikus vizekben élő hal
fajok észak-nyugati irányú terjeszkedése és az ember honositó tevékenysége 
magyarázza. Joggal merül fe l a kérdés, hogy mi indokolja ujabb és ujabb hal
fajok meghonositását.

- A szárazföldön és a vizben élő állataink közötti alapvető különbség,hogy
a madarak és az emlősök könnyen megtalálják azt az é le tteret, mely számuk
ra a legkedvezőbb. A halak esetében ez a lehetőség gyakran korlátokba üt
közik, például egy zárt tóba nem juthatnak be a mellette elfolyó folyam ha
la i .  Még annak ellenére sem, hogy ott optimális lé tfe lté te leket találnak. 
Mindez indokolttá teheti a mesterséges beavatkozást.

- A vizek nyújtotta é le tfe lté te lek  a halak sz ámára eddig ki nem használt 
táplálékforrásokat biztosítanak.

- A tudományos kutatások és a gyakorlati telepítések bebizonyították, hogy a 
hasonló éghajlatú területen élő édesvizü halfajok eredményesen, biztonsá
gosan telepíthetők.

Indokolja továbbá a honosítást az a tény is , hogy az emberiség fehérjeigé
nye egyre inkább növekedő tendenciát mutat. A betelepített halfajok jelen
tős mértékben csökkentik az igy jelentkező és fokozódó szükségleteket.

- Az ázsiai és amerikai hasonló éghajlatú területekhez képest szegényesebb 
a halfauna.

- A vizszabályozások és a különféle műszaki beavatkozások uj tipusu folyókat 
/csatornák/ és állóvizeket alakítottak k i, ami a hasznosítható vizterületek 
nagyságát nagy mértékben megnövelte.
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- Tógazdasági adatok igazolják, hogy a régebbi, monokulturás te lepités ho
zamához képest jelentős növekedés tapasztalható a polikulturás telep ités, 
a táplálékhasznositásban egymást jó l kiegészítő halfajok együttes ta rtá 
sával.

- A mesterséges halszaporitás dinamikus fejlődése lehetővé teszi az ivadék
utánpótlást az egyes, nálunk nem szaporodó halfajok esetében is .

- Az ikra-, ivadék- és anyahalszállitás nagy távolságoknál jelentkező prob
lémái manapság a légifuvar segítségével megoldhatók.

- A halegészségügy je lenleg i állása szerint szinte kizárt a lehetősége a hal
betegségek behurcolásának.

A fent em lített szempontok és a századfordulón szerzett tapasztalatok bizo
nyítják, hogy mindennemű te lep ítést alaposan meg k e ll fontolni. A tudományo
san előkészített haltelepítésekkel és a korábbi telepítések tapasztalatainak 
elemzésével csökkenteni tudjuk azokat a kockázatokat, amelyek a honosítást 
károsan befolyásolják. A sikertelen próbálkozások ellensúlyozására a halá- 
szatilag fe j le t t  országok külön intézményeket hoztak lé tre , vagy a meglévőket 
kiegészítették a v iz i szervezetek áttelepítésének tanulmányozására. Feladata
ik között szerepel a telepítésre alkalmas uj v iz i szervezetek felkutatása,to
vábbá a terjesztésre k ije lö lt  állatok /halak és a részükre táplálékul szolgá
ló rákok, férgek, csigák, kagylók stb./ beszerzésének és helyszínre sz á ll ítá 
sának megszervezése, az import- és exportszállítmányok fogadása, il le tv e  elő
készítése. Manapság elmondhatjuk, hogy az ötletszerű /századfordulóra jellem
ző/ haltelep ítést fe lvá lto tta  a szervezett munka. Ennek első lépései közé ta r
tozik, hogy már az őshazájában alaposan megvizsgálják a számbajövő halat vagy 
vizi élőlényt. Mindehhez támpontul szolgálnak az ottani kutatási eredmények, 
melyek táplálkozási, növekedési, szaporodás biológiai és állategészségügyi 
vizsgálatokon alapszanak. Napjainkban honosításra csak olyan halfajok kerül
hetnek, melyeket az őshazájukban is  jó l ismernek.

A második lépés az, amikor a kiválasztott halak kislétszámu csoportját - az 
alapos körültekintéssel kiválasztott - vízrendszerbe sz á llít já k  át. Az első 
"otthonnal" szemben támasztott legfőbb követelmény a minél jobban elzárt viz- 
terület. Az élősködők és a betegségek behurcolása ellen a legcélszerűbb mód
szer az idősebb vagy ivadék halak helyett a megtermékenyített ikrák átszá lli-
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tása a telepítésre k ije lö lt  helyre. Az első szállítmányt több év várakozási 
időnek k e ll követnie. A honositás csak akkor szélesíthető k i, ha a várt elő
nyök az uj vízrendszerben is  tapasztalhatók. A fokozatosság betartásával nagy 
biztonsággal kiküszöbölhetők a telepítésekkel járó esetleges negatívumok.Fon
tos kérdés, hogy mennyi idő után állapítható meg a haltelepítések hatása. Ál
talános e lv , hogy az értékelhető eredményre t íz  évet ke ll várni. Ezalatt ugyan
is  kiderülhet: vajon a betegségek, növekedési és kereskedelmi problémák stb. 
milyen irányban befolyásolták a honosítási tevékenységet?

A haltelepítések több mint egy évszázados múltra vezethetők vissza. Ezen kísér
letek a sikerek mellett az esetek többségében kudarcokkal is  jártak. Ezek azon
ban csak egészen kivételes esetekben okoztak helyrehozhatatlan károkat. Általá
ban a te lep ítés i költségek tanulópénzét fizették meg az uj h a lfa jt fogadó or
szágok. Az európai halhonositások káros következményeit elsődlegesen néhány ko
rábban ismeretlen halparazita és kórokozó feltűnése je lentette. Mindezek e lle 
nére a telepités szükségszerü, mivel jónéhány vizből hiányoznak a bizonyos táp
lálékszintet elfoglaló halfajok, aminek okai: jégkorszak hatása, a vízrendsze
rek megváltozása, folyószabályozások, környezetszennyezés stb. Az egyes táp
lálékszintekből hiányzó halfajok telepítése a jobb viz^kihasználást és a na
gyobb hozamok elérését teszi lehetővé, főleg ha nem rendelkezünk olyan őshonos 
fajokkal, mellyel az adott táplálékszintek betölthetők lennének.

A halhonositó tevékenység Magyarországon a XIX. század utolsó évtizedeiben kez
dődött. Ekkor a haltenyésztéssel inkább csak kedvteléssel foglalkozó földbirto
kosok egyes észak-amerikai lazacfélék behozatalát szorgalmazták.

Egyik legkorábbi ilyen kísérletnek számított a csendes-óceáni púpos lazacok ki
helyezése a Balatonba. Sajnos mind ez, mind az ezt követő számos k ísérlet a 
te lje s  sikertelenségbe torko llo tt. Sikerü lt viszont meghonosítani a szivárvá- 
nyos pisztrángot /Salmo gairdneri/, mely a mai napig meghatározó halfaja Euró
pa és ezen belül Magyarország pisztrángos halgazdaságainak.Hazája az Amerikai 
Egyesült Államok nyugati részének, különösen Kaliforniának a Csendes-óceánba 
ömlő v ize i. Megtermékenyített ik rá já t 1884-ben hozták be Európába. A melegebb 
vizet az összes lazacféléknél jobban b ir ja , honosításának előnye a pér- márna 
sz in ttá j hasznosítása. Ez a husminőségére és horgászatra egyaránt kiváló hal 
szinte forradalmasította a hidegvizü tógazdaságok munkáját. Jelentőségét tá
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masztja alá a hektáronkénti nagy halhushozam. Érdekes adatnak számit, hogy 
az 1897-1916 között az állam ingyentámogatásként 26 m illió  pisztrángikrát 
osztott ki az ország haltermelőinek, ezzel támogatván a tenyésztői kedvet. 
Honositásánál bebizonyosodott, hogy kevésbé kényes viz tisztaságára. Szin
tén nem lényegtelen, hogy a tavakban is  jó l érzi magát. Ivása kora tavasz- 
szal, általában márciusban történik. Mint valamennyi lazacféle, a pisztráng 
is ragadozó. Világvizsonylatban is  a legismertebb sporthal. A hazai horgász 
rekordlistán elvétve ugyan, de már 5 kg körüli példányok is  akadtak. A sebes 
pisztrángnál gyorsabb növekedésű. A fentiek ellenére a mai napig sem akkli- 
matizálódott teljesen. Önfenntartó állománya még a számára alkalmas vizte- 
rületeken is csak rövid időre alakult k i, s csak a folyamatos mesterséges 
szaporitás révén lehet fenntartani.

Kevésbé volt sikeres egy másik amerikai pisztrángféle, a pataki szajbling 
/Salvelinus fontinalis/ telepitése. Ez a szintén Amerikából származó halfaj 
a sebes pisztrángnak igen közeli rokona. Ivása október és január között tör
ténik. A pisztrángos szinttáj lakója. Csak megfelelő hőfokú hideg vizben ma
rad meg. Megtelepitése óta szinte teljesen eltűnt vizeinkből. Legutóbb a 
7o-es évek végén szökött ki néhány példánya a Viszló-patakba. Gazdasági je 
lentősége kényesebb természete miatt korántsem akkora mint a szivárványos 
pisztrángé.

Az amerikai csodahalként emlegetett törpeharcsa /Ictalurus nebulosus/ ere
deti hazája Észak-Amerika. I t t  a Nagy Tavaktól Floridáig és Mexikóig terjed 
e l. Innen telepitették 1871-ben Franciaországba, majd 1885-ben Németországba 
Magyarországra először 19o2-ben hozták be. Landgraf János az iharosi tógaz
daságból te lep ite tt 19o4-ben 2ooo db-ot, 19o6-ban 224oo db-ot, és 19o7-ben 
76oo db-ot a Balatonba. Azóta mindenütt e lte rjed t, folyó- és állóvizeinkbe 
egyaránt megtalálható. A lassú folyású álló- és iszapos fenekű vizeket ked
ve li. Nagyon s z í v ó s ,  szapora, kevés oxigénigényü fa j.  A harcsánál /Silurus 
glanis/ jóval kisebb testű. Csak k ife j le t t  korában vá lik  ragadozóvá. Hazánk
ban csak 12-25 cm-re nő meg, súlyának maximuma pedig o,3 kg. Szaporaságából 
adódóan csökkenti az értékes halak é le tte ré t, mert vizeinkben nincs termé
szetes ellensége /főleg azért, mert melluszóinak kemény, szúrós sugara igen 
kellemetlen sebet ejthet/, és igy mint ikra-és ivadékhaL^rabló nagy tömegben 
elszaporodott. Ikra- és ivadékhal-pusztitó volta az Amerikában megszokott
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rák és.apróhal hiányával magyarázható. Szerencsére az elmúlt három évtized
ben jelentős állománycsökkenése vo lt tapasztalható vizeinkben. Ahol megma
radt, ott az őshonos halakhoz hasonlóan beilleszkedett a vizek életközös
ségébe. Ma már mind a horgászok, mind a halászok egyaránt keresik, s mint 
áruhal is  keresetté vá lt.

198o-ban, a korábbi kudarcok ellenére, a fekete törpeharcsa /Ictalurus me- 
las/ került be Olaszországból. A halgazdasági kisérletek sikertelenek vol
tak, de több természetes vizünkbe is  bekerült, elterjedése várható.

A harcsafajok közül a szintén amerikai származású pettyes harcsa /Ictalurus 
punctatus/ honosításával is  megpróbálkoztak. Ez a melegvizet kedvező harcsa- 
fa j kikerült a Dunába, de a számára nem megfelelő környezet következtében 
elterjedése nem várható.
Az észak-amerikai pisztrángsügért /Micropterus salmoides/ a múlt század vé
gén telep itették Európába. Eredeti hazája, a Nagy Tavak vidékétől délre eső 
terü le t, egészen Mexikóig és V irg in iátó l Floridáig. Észak-Amerikában két fa
ja  é l. Faunaterületünkön azonban csak egy fa ja található. Tipikus ragadozó 
hal, mely a süllőnél kevésbé oxigénigényes, a felmelegedő, helyenként mély- 
vizü vizeket kedveli. Elsősorban horgászhalként próbálták népszerűsíteni. 
Németországban 1883-ban került te lep ítésre, majd ezt követően hazánkba. Te
nyésztésével manapság kevés helyen foglalkoznak. Ivarérettségét kétnyaras 
korában é ri e l. A mi sügérünk rokona, de hazájában annál sokkal nagyobbra nő, 
átlagban 3-4 kg-os testsúlyt ér e l. Hazai viszonylatban testhossza 3o-5o cm 
közötti és 1-1,5 kg-os súlyt ér e l. Május-junius hónapokban iv ik . Táplálékát 
férgek, rovarlárvák, csigák, apróhalak, békák, békalárvák adják. Jelentősebb 
állományai erőmüvek hütőviztározóiban, a Kiskunság csatornarendszerében ta
lálhatók. Tógazdasági tenyésztése napjainkban mindinkább háttérbe szorul.

A pisztrángsügér rokona a szintén Észak-Amerikából származó naphal /Lepomis 
gibbosus/. E lterjedési területe a Nagy Tavaktól Floridáig terjedő vidék. Eu
rópába először 1887-ben Franciaországba, majd 189o-ben Németországba te lep í
tették be. A naphal hazai importjára 1895-ben és 19o5-ben került sor. A sár- 
di tógazdaságból került a Balatonba /19o9/, majd innen a Sió-csatornán át a 
Dunába. Ez a mutatós küllemü hal igy gyorsan benépesítette az ország vala
mennyi erre alkalmas vizét, s folyó- és állóvizeinkben egyaránt megtalálható.
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Jellemzője az igénytelenség és szivósság, oxigénszükséglete mérsékelt. Fő
ként a vizek iszapos, homokos fenekű részein, a növényzet között tartózko
dik. Ivása május-junius hónapokban történik. Táplálékát plankton-szerveze
tek, férgek, rovarlárvák, halikra és kis ivadékhalak képezik. A k ife j le t t  
halak nagysága lo-15 cm-es mérettartományok között mozog. Nevét a kopoltyú
lemezén elhelyezkedő vörös fo ltró l kapta. Hazánkban takarmányhalként he
lyezték a tógazdaságokba. Sokáig mint gyomhalat is  emlegették, de valójában 
az általa okozott károk nem voltak nagy jelentőségűek. Csodálatos szinei mi
att közkedvelt hidegvizü akváriumi hal.

1954-ben került honositásra a Bulgáriából származó ezüstkárász /Carrassius 
auratus/. Mivel hazájában szeméthalként ta rtják  nyilván, különösen indokolt 
le tt volna a körültekintőbb betelepítése. Rendkívüli szaporasága miatt á llo 
mánya nehezen szabályozható, s mivel a pontynak táplálékkonkurrense, vizeink
ben nagy károkat okoz. Ezüstkárászos vizben szinte megoldhatatlan a tervszerű 
takarmányozás, ami nagyban hátrá ltatja  számos tógazdaságunk és holtágunk bel- 
terjesebb hasznosítását. Á p rilis tó l augusztusig ív ik . Húsa erősen szálkás, de 
ízletes. Napjainkban az ezüstkárász országszerte a legközönségesebb halfa ja
ink egyikévé vá lt. Elterjedését az is  elősegítette, hogy az elmúlt évtizedek
ben tömegesen vándorolt fe l a Dunában.
Az ezüstkárászhoz hasonlóan kudarcba fu llad t, bár nem okozott kárt a kismaré- 
na /Eoregonus albula/ betelepítési k ísérlete a Balatonba. Mivel legnagyobb 
tavunk zavaros vizét nem b írta , igy egyetlen kismarénát sem fogtak vissza a 
halászok. Ez jó példa arra, hogy telepítéseknél figyelembe ke ll venni az öko
lógiai szempontokat is .

Feltétlenül említést érdemelnek a díszhalak honosítási k ísé rle te i, amit főleg 
az akvaristák szorgalmaztak. Közülük nem egy a természetes vizeinkben is  meg
található. Ezen honosítási próbálkozások a 3o-vas évekre tehetők. Ekkor tör
tént ugyanis az aranyhal /Carassius auratus/ kubikgödrökbe és kisebb tavakba 
történő kihelyezése. Bár az állomány néhol fennmaradt, de már a lig  emlékezte
tett a szép küllemű díszes ősökre.

A Közép-Amerikából származó szúnyogirtó fogasponty /Gambusia a ffin is/  te lep í
tésére 1938-ban került sor, először Hévízen, majd néhány év múlva Miskolc-Ta- 
polcán. A hőforrások á lta l táp lá lt vizekben a fogasponty megfelelő é le tfe lté 
teleket ta lá lt . E lszigetelt állományai a mai napig fennmaradtak.
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Más elevenszülő fogaspontyok telepítése 1948-ra tehető. Ekkor több fa jt  he
lyeztek ki vizeinkbe, melyek közül kettő az Eger-patakból a nagyfokú szeny- 
nyezettség miatt teljesen eltűnt. Az akvaristák körében az egyik legismer
tebb a szivárványos guppi /Poecilia reticu lata/ és a mexikói kardfarkuhal 
/Xiphophorus h e lle ri/ . Ezek gyakorta feltűnnek hévizeinkben, ahol néhány 
évig önfenntartó állományt alkotnak.

Az angolna /Angvilla angvilla/ első hazai te lep ítés i k ísérle te i 1881-1891 
között történtek. 1887-ben például 600000 darab 2o-3o cm-es angolnát helyez
tek ki a Duna különböző szakaszain. Ebből 3ooooo darabot Buda a la tt engedtek 
szabadon. Mindezek ellenére ekkor sem a Dunában, sem a Balatonban nem sikerült 
meghonosítani. Az 193o-as években is  folytatódó ötletszerű, rendszerint jelen
téktelen mértékű telepítések után 1961-től az Országos Halászati Felügyelőség 
irányításával megkezdődött az erre leginkább alkalmas vizeink telepítése a 
rendkívüli értékes husu és horgászati szempontból is  kiváló h a lfa jja l. A Bala
tonba 1961 nyarán körülbelül 60000 darab lo cm hosszú lo g átlagsulyu növen
dékangolnát helyeztek k i. Ezt további telepítések követték részben a Balatonba 
majd Velencei-tó, Soroksári-Duna, tihanyi Belső-tó, Abdai-holtág, ta ta i Cseke- 
tó, tolnai és faddi holt Duna-ág, Szelidi-tó és a körösök egyes holtágaiba.

Az angolna növekedése nagy mértékben függ a viz hőfokától és táplálék/készle
té tő l. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy vizeinkben jó l érzi magát, 
nálunk gyorsabban fe jlőd ik , de jelentős táplálék/konkurrense az egyes hazai 
őshonos fajoknak.

Az eddigi talán legjelentősebb és legsikeresebb halhonositás 1963-ban történt. 
Ekkor hozták be hazánkba az amurt /Ctenopharyngodon idella/, a fehér busát 
/Hypophthalmichthys molitrix/ és a pettyes busát /Aristichthys nobilis/. Ezek
nek a növényevő halaknak az őshazája az ó riási kinai vízrendszerekben találha
tó, ahol már looo évvel ezelőtt eredményesen tenyésztették.

A növényevő halak betelepítésére a kelet-európai vizekbe az 193o-as évek végén 
tettek k ísérle te t. 1965-től a széleskörű szaporító munka eredményeként az ak
kori Szovjetunió halgazdaságaiban a növényevő halak már mindenütt előfordultak. 
A nyugati irányba folyó terjesztés fontos éve volt az 196o-as esztendő, amikor 
Romániában a Nuceti tógazdaságba is  bekerültek a Szovjetunióból és Kinából 
egynyaras, i l le tv e  előnevelt növényevő halak, és a további bevitel 1961-ben
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és 62-ben megismétlődött.
A Dunai Halászati Egyezmény Nemzetközi Vegyes Bizottsága 1963-ban Budapesten 
ülésezett, ahol a magyar résztvevők vezetője, Pékh Gyula javasolta e fajok ha
zai meghonositását. A javaslat elfogadása után érkezett meg Kinából az első 
növényevő halivadék szállítmány, amelyek természetes v iz i szaporulatból szár
maztak. Ezt további, már mesterséges szaporulatból származó szovjet import 
követte.

Magyarországon a dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaságban sikerü lt először 1967-ben 
mesterséges utón növényevő halakat szaporítani, 1969-től pedig a növényevő ha
lak a tenyészanyag e lőá llítása  szempontjából is  meghonosodottnak tekinthetők.

Növényevő halak honosításának előnyei és hátrányai:

Az előnyök a következőképpen foglalhatók össze:

- Mivel vízinövényeket fogyasztanak, közvetlenül hasznosítják az elsődleges 
termelés során fe lép íte tt szervesanyagot.

- Az eddig többnyire kihasználatlan szervesanyagtömegből értékes halhúst á l l í 
tanak elő.

Táplálkozásuk következtében gyérül a vizinövényzet, ez á lta l biológiai utón 
védelmet nyújtanak a káros vízinövények elburjánzása ellen.

- Különleges előny még, hogy a bomlási folyamatokat előidéző, könnyen rothadó 
növényi szerves anyagokat kivonják a viz anyagforgalmából.

- Betelepítésükkel a vizek hozama nagymértékben fokozható.

- Az amur és a két busafaj gyors növekedésű, husuk jó minőségű.

A polikulturás hasznosítás során a fehér busa az algákat, a pettyes busa az 
á l la t i planktont, az amur a magasabbrendü növényzetet, a ponty pedig az apró 
á l la t i szervezeteket és a mesterséges takarmányt hasznosítja.

A betelepítés hátrányai:

- Az uj élősködők és betegségek behurcolása.

A növényevő halak a tógazdaságokban csak mesterséges utón szaporithatók, ami 
azonban csökkenti az élősködők és betegségek terjedését.
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- Az uj környezet átlaghőmérsékletétől függően 5-6 évnek ke ll te lte ln ie  az 
ivarérésig, a szaporithatóság kezdetéig.

- Zajra nagyon érzékenyek és gyakran partra vetik magukat.

- Mivel nagyon sérülékenyek, kezelésük nagy gondosságot igényel. Lehalá
száskor bőrük nagyon könnyen bevérzik, ami az irántuk való keresletet 
csökkentheti.

A második világháborút követően - talán gazdasági okok miatt - a hazai vá
sárlók széles rétege főleg pontyot vett. Ezért a pontyhoz szokott 
fogyasztók jelenleg is  idegenkednek a növényevő halaktól. Természetes vize
ink - ma már nyugodtan á llíth a tjuk  - befogadták az amurt és a két busafajt. 
Horgászati szempontból is  jelentősek, bár a hazai rekordlistán a busafajok 
nem szerepelnek, őshonos halainktól eltérő táplálkozási szokásaik miatt bő
séges táplálékot találnak vizeinkben. Annak ellenére, hogy az amur és a fe
hér busa a magasabb rendű növényzet és fitoplankton fogyasztásával jelentős 
mértékben befolyásolják vizeink természetes táplálékláncát, kedvezőtlen ha
tásukat az őshonos halállományra csak kivételes esetekben, nagylétszámu te
lepítésüknél tapasztalták. Az ilyen telepítések általában kisebb, zárt v i
zeknél okoztak problémát. Az igy fellépő hibát azonban lehalászással ki le 
het küszöbölni. Megkönnyíti a beavatkozást, hogy a kisebb zárt vizekben az 
amur és a fehér busa természetes szaporodásával nem ke ll számolni, és - az 
ujabb kutatások eredménye szerint - a Balatonban sem. Bár a két fa j 1973- 
óta a Tiszában iv ik , gazdaságilag jelentős állományukat - a természetes kö
rülmények között eddig nem szaporodott pettyes busához hasonlóan - a te
nyésztésükre szakosodott halgazdaságok b iztosítják.

A növényevő halakkal együtt került behozatalra hazánkban a .kínai gyöngyös 
razbora /Pseudorasbora parva/ is . Miután ez a kistestü halfaj gondoskodik 
ik rá iró l, igen nagymértékben e lte rjed t, elszaporodott, ezért az ivadékneve
lő tavakban haszonhalainknak konkurrense lehet.
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A MAGYAR ERDÖBIRTOKOSSÁGI ERDŐK TÖRTÉNETÉBŐLX 

Dr. Csőre Pál - Dr.Kollwentz Ödön

A közös erdőhasználat

Magyarországon a hagyományos földközösségi gazdálkodásból a középkorban elő
ször a szántóterület vá lt k i. A legelő és az erdő többnyire még évszázadokig 
a közös gazdálkodás keretei között maradt. Bár kétségtelen, hogy igy volt ez 
a legtöbb esetben, mégis akadt szép számmal e ttő l eltérő helyzet is . Hasonló 
vo lt a helyzet egész Európában. Mivel az erdőgazdálkodás kezdetben teljesen 
szabályozatlan, az erdőket sok helyen túlságosan és rendszertelenül vették 
igénybe legeltetés és fakitermelés cé ljára . Csak azokon a helyeken volt ez 
a ló l k ivé te l, ahol egy egész erdő egy földbirtokos kizárólagos birtokában volt. 
Az erdő használatában ilyen esetekben is  osztozott a falusiakkal /jobbágyokkal/.

A tulajdonjog ekkor még nem alakult ki úgy, mint azt a római jog megalkotta, 
és amint az a többi európai jogrendszerben is  átvételre került. Ekkor a hang
súly még a birtokláson vo lt /az oklevelekben "possidere - possessio" szavak
kal találkozunk és csak elvétve akad "proprietas"/.

A lo . század végén, a 11. század elején telepedtek le a magyarok és ebben az 
időben történt meg az államalapitás. A letelepedett törzsek birtokba vették 
korábbi tartózkodási helyüket. Azok a területek, amelyek nem kerültek ilyen 
módon birtokba, a k irá ly  rendelkezésére á lltak . Ez volt a helyzet Nyugat-Euró- 
pában is  a Frank Birodalom ideje óta. A királyok ezekből terjedelmes részeket 
ajándékoztak eleinte az egyházaknak, később a hadi érdemeket szerzett nemesek
nek. Az idők folyamán tehát az adománybirtokok kerültek túlsúlyba.

A legelők és az erdők csak akkor jutottak közösségi használatba, amikor öröklés 
történt. Ilyen alkalmakkor az örökösök osztoztak ugyan a vagyontárgyakon, de az 
erdő a legtöbb esetben osztatlan maradt. Előfordult természetesen az ellenkező
je is : néha az erdőt is  felosztották maguk között. így p l. a veszprémi káptalan 
á lta l 1265-ben kiadott okleveléből kiderült, hogy egy ilyen birtokosztás alkal
mával az erdőt is  felosztották1 Egy másik, az esztergomi káptalan á lta l

x Elhangzott az 1991.évi,Freiburgban ta rto tt IUFRO-szekcióülésen.
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1271-ben kiadott oklevélből viszont arról értesülünk, hogy egy nemzetség
birtokosztálya alkalmával az erdők közös használatban maradtak, kivéve az

2
irtásokat /"exceptis purgationibus"/. Az előbbi eset vo lt a ritkább.

Ezektől az "osztály"-októl függetlenül a birtok területén belül a falvak is  
közösen használták erdejüket. A földbirtokos engedélyezte ezt a jobbágyoknak. 
Ez és általában az összes használat e leinte szabályozatlan vo lt. A népesség 
szaporodása és a faanyag irán ti kereslet növekedése következtében az erdők 
állapota leromlott. A 16. század óta vannak adataink arra nézve, hogy a föld
birtokosok a romlást felismerték. Ez a felismerés vezetett arra, hogy az erdő
ket kezdték védeni és a használatikat szabályozni. Ahol ezt a szabályozást 
Írásba foglalták és ezek az Írások korunkra megmaradtak, értesülünk róla,hogy 
milyen állapotban voltak akkor az erdők és hogyan igyekeztek a bajokat orvo
solni. A szabályozásra annál inkább is  szükség vo lt, mivel gyakran idegenek is 
használták az erdőt: fákat döntöttek, állatokat hajtottak az erdőbe legeln i, 
stb. A vonatkozó szabályozások hangoztatják, hogy az eddigi gazdálkodást nem 
lehet tovább fo lyta tn i, mert különben az erdők teljesen tönkre mennek.Ezért 
elsősorban az erdőket gondosan őrizni k e ll. Erre a célra erdészeket, erdőörö- 
ket, bírákat, ispánokat vagy felvigyázókat alkalmaznak. A "rendtartásokéban 
ezeknek a személyeknek a javadalmazását is  meghatározzák. A javadalmazás rész
ben pénzbeli, részben természetbeni. Utóbbiak nemcsak a közösségi erdőkben d i
vatoztak, hanem úgyszólván mindenütt egészen a jelenig .

A rendtartások általában szigorú korlátozásokat tartalmaznak a favágásra, b ir 
tokosra és parasztokra egyaránt. Természetesen - bár bevezetőben kereken t i 
lalomról van szó - nem je len ti azt, hogy az érdekeltek faszükségletét nem le 
hetne a közös erdőből k ie lég íten i. Ebben a tekintetben azonban szükség van 
egyrészt arra, hogy az erdőbiró tudtával és az á lta la  k ije lö lt  helyen történ
jék a kitermelés, másrészt pedig, hogy ez szigorúan csak a saját szükségletre 
történhet. Az eladást majdnem mindenütt megtiltják. Ugyancsak kizárják a kül
sőket a fahasználatból. Erre k e ll az erdőőröknek nagyon vigyázni, de ha mégis 
történne ille tékte len  fakitermelés, akkor ez esetre az erdőőrök bírságolási és 
gyakran zálogolási joggal is  fe l vannak ruházva. A birság mértékének megálla
pításánál döntő sú llya l esik latbai az ismétlődés, amelynél rendszerint erős 
progressziót alkalmaznak. A zálogoülás a t i l t o t t  favágást végző szerszámának, 
esetleg szá llító  eszközének elvételében á l l .
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Az erdei legeltetés és makkoltatás ebben a korban talán a legjelentősebb er- 
dőhasznositási mód vo lt. A rendtartások ezt is  szabályozzák. Fontos szempont 
az erdőégések meggátlása. Ebben az időben még előfordult erdő szándékos fel- 
gyujtása szántón-terület nyerése érdekében is . Természetesen az erdei tűzra
kások is  nagy veszélyt jelentettek.

Érdemes i t t  k itérn i a pazdicsi közbirtokosok erdőrendtartásának részleteire.
Ez a rendtartás a Zemplén megyei községben a 17. század közepén készült. A 
rendtartásban a pazdicsi jószág földesurai mindenkinek tudtára adják, hogy 
makktermő erdeiket és egyéb jószágaikat a következő rend szerint őriztetik és 
kezeltetik:

Termőfákat, vagyis tölgy-, alma-, mogyoró- és körtefákat a parasztok csak 
az erdőbiró engedélyével vághatnak akár tűzi-, akár épületfának. Ha valaki 
ilyen engedély nélkül vágna fá t, akkor első esetben egy, második esetben kettő, 
további ismétlődés esetén tizenkét forintra bírságolja az erdőbiró.

- Ha a nemes közbirtokosok saját szükségletükre termeltetnek fá t, ők is  tartoz
nak errő l az erdőbirót értesíten i.

- Az erdőbiró tartson minden faluban megbízható kerülőket, akik kiadják az er
dőben a megfelelő fát annak, aki erre engedélyt kapott.

- Az erdőbiró, vagy megbízható embere vizsgálja meg a falusiak udvarát, nin- 
csen-e ott engedély nélkül kitermelt faanyag.

- Előfordul, hogy parasztok, vagy idegenek égetik az erdőt. Akit ezen ra jta 
kapnak a kerülők, bírságolják meg tizenkét fo rintra.

- Nem szabad ott erdőt ir tan i, ahol termő fák vannak és hasonlóképpen tilo s  
az irtáson meghagyott termő fa kivágása. I t t  is  tizenkét forint a birság.

- Ha paraszt télen marhájának termő fá t vágna, a kerülő hajtsa be a marhát,az 
erdőbiró pedig bírságolja meg a parasztot.

- Ugyancsak szigorúan t ilto ttá k  azt, ha valaki bottal verné le a fáról a mak
kot és feletetné marhájával vagy hazahordaná.
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- Szigorúan tilalmazták a faanyagnak idegenek részére való eladását.

- Az erdőbirónak viszont kötelessége, hogy a makkoltatást tizedért értéke
sítse.

- Aki titokban makkoltat, annak marháját be k e ll hajtani,és ezen fe lü l meg 
is kell bírságolni.

- Idegenek, más falubeliek makkoltatása, favágása t i lo s , a tilalom ellen 
vétőket meg ke ll büntetni.

- Ügyelni ke ll arra, hogy a kertek kerítésén ne legyen hézag. Akinél ily e t  
találnak, javíttassák ki vele.

- A tilalmasban ta lá lt  marha miatt első esetben t iz , másodszor tizenkét fo
rintot ke ll az elkövetően behajtani.

- Akik fá t, szénát, makkot lopnakT azokat a kerülők bírságolják meg.Minden 
falusi köteles a kerülőnek ebben segítségére lenni.

-  Aki marhájával hazaszalad, azt a házánál k e ll megbüntetni.

Végül a rendtartás lelkére köti az erdőbirónak és a kerülőknek, hogy mindig 
becsületesen, részrehajlás nélkül jiárjanak e l. Akit az erdőbiró igazságtala
nul megkárosít, annak loo forin tig  terjedő kártalanítást ke ll az erdőbirótól 
adni.5

Az úrbéri közbirtokosságok kialakulása

Amint az a fentiekben röviden ismertetett rendtartásból is  kivehető, a jobbá
gyok csak a földesúri erdőkben makkoltathattak, vághattak fá t, ami annak a 
következménye vo lt, hogy nekik sa já t birtokuk nem lehetett. A földesurak pe
dig néha ingyen, legtöbbször azonban bizonyos szolgáltatások /jobbágyteher 
vagy urbér/ fejében adták meg ezeket a lehetőségeket, ugyanugy, mint bizonyos 
nagyságú szántóterület használatát, továbbá legeltetési és nádlási jogot. Az 
urbér az összes szolgáltatás és munkateljesités összességét je len te tte ./ Ilye 
nek voltak a füstpénz, a kilenced, az úrbéri munka vagy robot stb./ Mária Te
rézia Úrbéri Szabályzata /Urbárium/ meghatározta a jobbágyi terhek maximumát 
és a földesur részéről adandó kedvezmények minimumát. Ettő l való eltérés csak 
a jobbágyok javára történhetett. így a jobbágyok szabad választására bizta 
azt, hogy a faizást az erre a célra k ije lö lt  területen vagy az urasági erdő 
egyéb részén kivánják-e gyakorolni.
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A francia forradalom szellemi áramlatai hazánkban csak lassan tudtak teret 
nyerni. Csak 1836-ban indul meg az urbériség rendezése, és ennek nyomán 
1848-ban a jobbágyok felszabaditása, amely lehetővé tette számukra a föld tu
lajdonjogának megszerzését. A gyakorlatban azonban az úrbéri rendezés hosszú 
folyamat vo lt, amelynek során a jobbágyok részére a fa izási, legeltetési,nád- 
lá s i jogoknak megfelelő területet k e lle tt közös tulajdonként kihasitani.Ennek 
alapja az úrbéri telek vagy úrbéri te ljes  telekállomány vo lt, amit a földes- 
ur b iztosíto tt az úrbéres részére. Ez 1 magyar hold /14oo öl/ belsőségből 
/ház, udvar, kert/ és a föld minőségétől függően 2o-6o m.hold külsőségből 
/szántó, rét/ á l l t .  Ennek használója volt a telkes gazda /egésztelkes jobbágy/. 
Voltak 1/2, 1/4 és 1/8 telkes gazdák; az ennél kisebb területet használók a há
zas zsellérek voltak. E területeknek megfelelően történt az u n. elkülönítés.

Az egésztelki állományra /te ljes úrbéri telekállomány/ legkevesebb 2 m. hold, 
de legfeljebb 8 m. hold erdőterület ju to tt. Ez csak akkor lehetett több, ha a 
jobbágy a fakitermelésen kivül még egyéb erdei munkát /pl. szénégetés/ is vég
zett.

A kihasitást az arányositási e ljárás követte, amikor is  minden úrbéres részére 
a közösből megillető arányt; a tulajdoni hányadot megállapították.

Az erdőbirtokosságok működése

Az úrbéres viszonyok megszűnése nemcsak az urasági erdők, hanem az úrbéresek 
részére ju tta to tt erdők területének csökkenését is  okozta. A földesúri erdők
nél azért, mert a rendezés anyagi következményeit erdókitermeléssel próbálták 
fedezni, a vo lt úrbéresek pedig, mint uj tulajdonosok, fe le lőtlenül vágták és 
legeltették erdeiket. Mindezeknek sok tölgyerdő esett áldozatul.

Az úrbéres erdők további pusztítását az 1879.XXXI.te.-kel /első erdőtörvény/ 
á llíto tták  meg, amely ezen erdők üzemterv szerinti kezelését rendelte e l. Az 
erdőkből befolyt jövedelmek szétosztásában történt visszaéléseket azonban ekkor 
még nem sikerü lt megállítani. Ez csak 1898-ban rendeződött le /1898.XIX. te./, 
amely az erdőközösségek magánjogi viszonyainak megtartása mellett azok hatósá
gi felügyeletét, továbbá ügyvite li szabályzat összeállitási kötelezettségét 
rendeli e l. E szerint a volt úrbéres erdőbirtokok gazdasági ügyeit az elnök, a
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tisztségviselők és a választmány a közgyűlés szótöbbséggel hozott határoza
ta alapján intézte. Az egyes birtokossági tagok arányrészei nagyságának meg
felelően rendelkeztek szavazati joggal. A tagok arányrészeiket eladhatták, 
jelzálog kölcsönnel megterhelhették, ezzel szemben a birtokosság - jogi sze
mélynek nem lévén elismerve - semminemű jogi ügyletet nem köthetett.

A volt úrbéres erdőbirtokosságok mellett még a legeltetési társulatokról is  
meg kell emlékezni. Ezeket az úrbéri rendezés folyamán legelőilletőség fe jé 
ben a volt úrbéresek tulajdonába átment közösen kezelt erdők alkották /1898.
XX.te./. Az osztatlan közös legelőkről szóló 1913.X.te. a legeltetési társu
latokká átszervezett legelóközösségek jogképességét kimondotta, tehát saját 
nevükben jogokat szerezhettek, kötelezettségeket vá lla lhattak, pert indíthat
tak és perbe voltak foghatók. Ezeknek a legeltetési társulatoknak legelő^rend- 
tartásukat erdőrendtartással ki k e lle tt egésziteniök. Az erdőközösségek gaz
dálkodásának szakmai k ite ljesü lését az erdőkről és a természetvédelemről szó
ló 1935. évi IV.te./második erdőtörvény/ biztosította. Ez a közbirtokosságok, 
a volt úrbéres erdőbirtokosságok és egyéb közös használatra kötelezett közös
ségek erdőbirtokossági társulattá való alakulását rendelte e l. A törvény rész
letesen szabályozta az erdőbirtokossági társu lattá történő alakulás módját.Az 
újonnan alakuló erdöbirtokossági társulatok részére e lő ir t  hosszadalmas e l
járásoktól az erdőtörvény közbirtokosságoknál és a volt úrbéres erdőbirtokos- 
ságoknál e ltek in tett. Ezeket, minthogy az 1898. XIX.te. rendelkezései alapján 
összeállított és jóváhagyott ügyviteli szabályzattal rendelkeztek, jogképes 
erdöbirtokossági társulatoknak elismerte. Mindössze az ügyviteli szabályzatot 
kellett az uj erdőtörvény előírásainak megfelelően kiegészíteni, és uj név
jegyzéket - az e lő irt minta szerint - összeállitaniok.

Jelentős volt az erdőtörvénynek az az intézkedése, amely szerint "a közös er
dő, valamint minden egyéb közös ingatlan és ingó vagyon tulajdona az erdőbir
tokossági társulatra száll át és a tagokat csupán a vagyonnak___ közös hasz
nálata és az ezzel járó jogok i l le t ik  meg". Az eddigi tulajdoni hányad hasz
nálati illetőséggé alakult át. A névjegyzékben a használati illetőséget tört- 
számmal fejezték k i, amelynek a nevezője a legkisebb egység, számlálója a 
használatra jogosultra eső egység mennyiségét /nagyságát/ mutatta. Ennek alap
ján állapították meg, hogy hány egység je len te tt egy szavazatot, hogy mennyi 
lehet az összes szavazatok száma, és hogy egy-egy tag használati illetősége 
hány szavazatot je len tett.
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Az erdöbirtokossági társulatok tehát az erdő tulajdonosai lettek. A tu la j
donjogot az erdöbirtokossági társulatok javára telekkönyvezték azzal,hogy 
azt a "tagok használati joga terhe li és az erdöbirtokossági társulatok ren
delkezési joga az erdő tekintetében a jelen törvény értelmében korlátozva 
van". A tulajdonostársak /használati illetőséggel birók/ telekkönyvi beté
teikből a tulajdonra való utalást törölték. Az egyes volt tulajdoni hányadok 
terheit az erdöbirtokossági társulat telekkönyvébe vezették át, feltüntetve 
azt, hogy melyik tulajdonostárs milyen nagyságú illetőségét terhelte.

Az erdöbirtokossági társulattá alakult közbirtokossági és volt úrbéres erdő
birtokossági erdők részére uj vezetőséget /elnök, erdőgazda, pénztáros,jegy
ző, választmányi tagok/ nem k e lle tt választaniok. A közgyűlések évenkint le 
galább egyszeri összehivásának kötelezettsége továbbra is  megmaradt. Az er
dőbirtokossági társulatok ügyeit az elnök és a tisztségviselők intézték, a 
társulatot a hatóságok és harmadik személyei szemben az elnök képviselte.

Az erdöbirtokossági társulatok fő bevételi forrása a faeladásból származott, 
amely tövön árveréssel, vagy tőtől elválasztva, vagy hossztolva és rakásolva, 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság /vármegyei mezőgazdasági bizottság, gazda
sági albizottsága, stb./ á lta l jóváhagyott erdei érték- és árszabályzat sze
r in t i eladással történt. Az árverésen általában az erdöbirtokossági tagok vet
tek részt, akik a vételárat az erdöbirtokossági társulat pénztárosának nyugta 
ellenében egyenlítették k i. Az értéken a lu li eladás és az esetleges visszaélé
sek megakadályozása végett az árverésen az erdőfelügyelő - a lehetőségéhez ké
pest - megjelent.

A tövön eladott fa kitermelése a vevő kötelessége vo lt. Az•erdőbirtokosság ve
zetősége elrendelhette, hogy egyes gazdasági tennivalót a tagok közös munkával 
végezzék e l. Ezt használati illetőségük nagysága alapján ke lle tt te lje s íten i
ük, de ez pénzzel meg vo lt váltható.

A másik bevételi forrása vo lt az erdöbirtokossági társulat vagyonát használó 
tá rsu la ti tagok á lta l fize te tt használati d i j.  A két bevételi forrásból fedez
ték a tá rsu lati kiadásokat. Amennyiben ezt a bevételek nem fedezték, és a tar
taléktőke sem á l l t  rendelkezésre, a közgyűlés határozattal a tagokra - közadók 
módján behajtható - tagsági járulékot vethetett k i. Az évvégi elszámolás alap
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ján döntött és határozott a közgyűlés a bevételi feleslegnek a tagok között 
használati illetőségük szerinti felosztásáról, továbbá a tartalékalap lé te s í
téséről .

Az erdöbirtokossági erdők szakszerű kezelését az erdőfelügyelőségek végezték 
/állami kezelés/. Feladatuk vo lt az üzemtervek /erdőtervek/ összeállitása, a 
foganatositható használatok tarvágás esetén a vágáshatár, felujitóvágás ese
tén a kitermelendő fák - helyszini k ije lö lése , az értékesítésre került fakész
letek és egyéb erdei termékek mennyiségének az ellenőrzése és becsértékeik meg- 
állapitása a társu lati vezetőség jelenlétében.

A fakitermelési, erdósitési és egyéb erdőgazdasági munkák szakszerű elvégzésé
re vonatkozó utasításokat az erdófelügyelők az erdöbirtokossági társulatoknál 
rendszeresitett "rendelkezési könyv"-be jegyezték, ennek tudomásul vételét - 
rendszerint az erdőgazda - aláírásával igazolta. Ennek eredeti példányát az er
dőbirtokossági társulatnak az erdőfelügyelőségnél lévő üzemtervéhez /erdőterv/ 
csatolták. A legközelebbi ellenőrző ut alkalmából a munkavégzés utasítás sze
r in t i megtörténtét /szakszerűségét/ vizsgálták, súlyosabb mulasztás esetén er
dőrendezési áthágási e ljárást is  indíthattak.

Az erdöbirtokossági társulatok sorsa 1945 után

A második világháború jóformán még be sem fejeződött, midőn a "földműves nép 
földhöz juttatásáról" szóló rendelet, majd törvény /1945.VI. te ./ életbe lépett. 
Ennek rendelkezései alapján az ország addigi agrár-felépitettsége rövid idő 
a latt teljesen átalakult. Ez az átalakulás az erdöbirtokossági társulatokat sem 
hagyta érintetlenül. A törvény rendelkezései szerint a lo kát. holdnál nagyobb 
használati illetőséggel "a törvény erejénél fogva" a Magyar Állam tulajdonába 
kerültek. Az ezt. követő években véghez v i t t  német kitelepítésekkel érintettek 
és a szlovák kitelepültek használati ille tősége it vagy a földigénylők, vagy az 
Állam kapta.

Lényeges változás 1949-ben történt, amikoris kormányrendelettel /113o/1949./ 
az eddigi arányrészek szerinti szavazást szavazategyenlőség váltotta fel.Ezen
tú l minden tá rsu lati tag egy-egy szavazattal rendelkezett. Az igy kissé szerve
zetileg átalakult erdöbirtokossági társulatok működésűket tovább fo lytatták,
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fe lügyeleti hatóságuk az erdőfelügyelőségek maradtak, az állami kezelést a 
MÁLLERD /Magyar Állami Erdőgazdasági üzemek/ erdőgondnokságainak a felada
ta le t t .  A szakmai vezetést és a munkák ellenőrzését vagy maga az erdőgond
nok, vagy egy erdészeti üzemi t isz t lá tta  e l.

Az 1952. év súlyos csapást je len te tt az erdöbirtokossági társulatok számá
ra. Ekkor az erdöbirtokossági erdők kezelését az állami erdőgazdaságok vet
ték á t/ lo .876/1951.FM.sz., -611-32/1952. ÁGEM.sz./ úgy, hogy kezelésük az 
állami erdőkkel együtt történt, sőt üzemtervezéskor /erdőtervezéskor/ az er
dőbirtokossági tá rsu la ti erdőket az állami erdők üzem/erdő/tervébe beépítet
ték /hozamszabályozás stb./. Az erdöbirtokossági társulatok ugyan de jure nem 
szűntek meg, de facto azonban a tá rsu la ti é le t teljesen le á l l t ,  mert saját 
ügyeik intézésétől és önálló gazdálkodásuktól őket teljesen megfosztották.A 
tagok azt érezték, hogy őket erdeiktől megfosztották. Ezt az érzést még az is 
növelte, hogy az erdöbirtokossági tá rsu la ti tagok erdeiben az állami erdőgaz
daságok á lta l kitermelt fából is  csak alárendelt tüzifaválasztékot vásárol
hattak, épületi fá t csak indokolt esetben /tanácsi igazolással/ a mindenkori 
forgalmi áron kaphattak. Az állami erdőgazdaságok az erdöbirtokossági társu
la t i  erdőkben kitermelt fa minden m3-ért a Főhatóság á lta l elrendelt 2,7o Ft- 
ot fizettek a társulatok részére.

Az 1956. évi forradalom napjaiban egyes helyeken az erdöbirtokossági társula
t i  tagok erdeiket újból birtokba vették, engedély nélküli fakitermelés, na
gyobb mértékű falopás csak elvétve fordult elő.

A forradalom leverése után az uj hatalom kénytelen vo lt /taktikai okokból/az 
erdöbirtokossági társulatok újbóli megalakulását törvényesíteni. Azok ujra- 
alakulása nagyobb nehézséget nem okozott, mert szétdarabolásuk ekkor még nem 
történt meg. Mindössze uj névjegyzék összeállitása vá lt szükségessé, mert a 
forradalom leverése után külföldre távozott erdöbirtokossági tagok használati 
ille tőségei a Magyar Államra szálltak. /Az állami arányrész ezzel országosan 
9 %-ra nőtt./ Az állami kezelést továbbra is  az állami erdőgazdaságok látták 
e l. A kormányrendelet /38/1957.Korm./ lehetőséget adott arra, hogy az erdő
birtokossági társulatok kétféle kezelési mód között választhattak: egyszerű 
kezelés, vagy k iterjed t /minden munkát az állami erdőgazdaság végezte/ keze
lés között. Birtokossági tagokban az erdőgazdasági kezelés rossz emléke ekkor
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még élénken é lt , igy a társu lati közgyűlések legtöbbje az egyszerű kezelést 
választotta. Ezeknél is  á l l t  az a megszorítás, hogy az általuk kitermelt fa 
anyag 5 választékát /fűrész- és talpfarönk, bányafa, papirfa, vezetékoszlop/ 
az állami erdőgazdaságok részére felvásárlás cé ljára fe l k e lle tt ajánlaniok.
Ha az erdőgazdaság a vásárlástól e lá l l t ,  az erdöbirtokossági társulatok ez
zel az anyaggal is  szabadon rendelkezhettek.

Az erdóközösségekre a halálos csapást az 1962. év mérte. Ekkorra a községek 
"Termelőszövetkezeti községek"-ké alakultak, és az erdőkről és a vadgazdál
kodásról szóló 1961. évi VII.törvény és a 33/1962.Korm.rendelet alapján az 
ezekben a községekben de jure megszűntnek nyilván íto tt erdöbirtokossági tá r
sulati erdőket a TSz-ek, állami erdőgazdaságok és állami gazdaságok között 
felosztották. Ezt a munkát az állami erdőrendezőségek végezték. A rendelkezé
sek szerint az állami arányrészek az állam tulajdonába, a többi erdőterület
- az arányrészeknek megfelelően - a vo lt erdöbirtokossági tá rsu lati tagok tu
lajdonába, de a termelőszövetkezetek használatába kerültek. A tulajdoni v i 
szony az évek folyamán elmosódott, mert a termelőszövetkezetek az erdőgazdál
kodás eredményét nem osztották fe l a tulajdonosok között /névjegyzék összeál
lítása sem történt/, hanem azt a mező- és a melléküzemágak gazdálkodási ered
ményeihez ömlesztették. Az un. TSz-erdőkben a gazdálkodás eleinte állami ke
zelés keretében történt. Erre a célra az erdőgazdaságokban szakmai irányitó 
erdészeteket szerveztek, amelynek személyzete a szükséges irányítást /vágás- 
kitüzés és -vezetés, anyagfelvétel, erdősítés vezetés stb./ végezték. Ezért 
a TSz-ek 3o Ft/kh kezelési d ija t fizettek az állami erdőgazdaságok részére. 
Mind több TSz törekedett erdészek alkalmazásával az önálló erdőgazdálkodás 
végzésére, úgyhogy ezek állami kezelése 197o-ben teljesen megszűnt. A TSz-ek 
erdőgazdálkodása azóta több-kevesebb sikerre l fo ly ik .

Azok a po litika i és gazdasági átalakulások, amelyek ma Magyarországon fo lya
matban vannak, lehetővé teszik, hogy az erdöbirtokossági társulatok e lő tt uj 
jövő nyiljon.

3 E G Y Z E T E K
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WAGNER KÁROLY ÉLETE ÉS MÜN(ASSAGA 

Dr. Oroszi Sándor

1981 őszén-telén a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, az "Agrártörténeti é le t
rajzok" cimü kötet előkészületei során kért meg az egyik szerkesztő Wagner 
Károly életrajzának összeállitására.^ Rengeteget foglalkoztam akkor Wagner 
korával, munkásságával. Forrásaim az egykori nekrológok és az 1979-ben, halá
lának századik évfordulójára megjelent emlékezések, értékelések voltak. Mégis 
mindig ott motoszkált bennem: valahol lehetnek még ujabb adalékok, amelyek a- 
lapján teljesebben fogjuk lá tn i a kort és benne Wagner jelentőségét.

Ez az érzésem időről-időre megerősödött. Múzeumunkban megtaláltam Wagner keszt
helyi előadásainak jegyzetét. Azután jártam Aknasugatagon, majd Bartha Dénes 
barátommal Selmesbányán megkerestük a Wagner-magaslat emléktábláját, ille tve  a 
helyét. Évekig kutattam a Pénzügyminisztérium Erdészeti Osztályának irata it,de 
ott nem akadtam Wagner é letét, munkásságát a korábbinál jobban megvilágító,lé
nyegesebb anyagokra.

1991 őszén Riedl Gyula az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárában felhivta 
a figyelmemet egy iratcsomóra. Az összerakott, de nem rendezett levelek, bizo
ny itványok, fogalmazási lapok egyetlen é letet ölelnek fe l - a Wagner Károlyét. 
Valaki összegyűjtötte, akit egyszer már nagyon érdekelt Wagner élete és mun
kássága. Hétről-hétre kijártam a Csillagvölgybe, hogy az egyesületi könyvtár 
eme titk á t megfejtsem. Ma már tudom, hogy Wagner életének dokumentumai a fele
sége révén kerültek I l lé s  Nándorhoz. I l lé s  igyekezett volt selmeci tanártársa 
és barátja é letét megörökíteni, és dokumentumait megmenteni. Feltehetően az ő 
adományaként juto tt a "Wagner-dosszié" az OEE könyvtárába..

Ezúton köszönetét mondok Riedl Gyulának, aki az iratokat felfedezte. Ugyancsak 
köszönettel tartozom Földyné dr. Virány Juditnak, aki az egyes, német nyelvű 
dokumentumok olvasatában a segítségemre volt.

Az út Máramarosból Selmecre

Wagner Károly 183o. október 8 -án született a M áramaros vármegyei Aknasugatagon, 
Édesapja, Wagner Antal k incstári alerdész vo lt, aki 1848-ban elhunyt. így
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Károly taníttatását a legidősebb fiú , Vágner Antal szorgalmazta. Antal tanár 
volt a szatmári "feltanodában" /később kanonok/, de Károly nehezen fogadta a 
bátyjától kapott kegyelemkenyeret. Kiszolgáltatottságáról később sokat panasz
kodhatott feleségének is , mert az visszaemlékezésében külön kiemelte ezt az 

?időszakot.

Wagner tanulmányi előmeneteléről a következő bizonyitványok tanúskodnak. Az 
1847/48. évi elsős "bölcsészet tanodai" bizonyitvány szerint5:

I. félév II. félév

vallástan je les kitünőleg je les
ész, lélektan je les je les
magyar nyelvtan je les je les
mennyiségtan je les je les
világtörténet je les je les
erkölcsi magaviselet elsőrendű

második évet 1849/5o-ben végezte, és a következő bizonyitványt kap

I. félév II. félév

vallástan 3. je les 1 . je les
magyar irodalom 1 . je les 2 . je les
alkalmazott ismerettan 2 . je les
erőtan 1 . je les
hazai történet 5. je les 6 . je les
természettan 1 . je les 1 . je les
erénytan 1 . je les
épitészet-és vizmütan 1 . je les
természetrajz és mezőgazdászat - 2 . je les
erkölcsi magaviselete elsőrendű a ján la tta l.

A 33 tanulótárs között Wagner Károly láthatóan az élen á l l t .  I l lé s  Nándor sze
rint Wagner vallásossága, a va llás i kérdésekkel szembeni érzékenysége elsősor
ban bátyja tanításának, hatásának köszönhető.^ A bizonyitványból láthatjuk,
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hogy Vágner Antal az öccsétől te lje s  tudást követelt.

"Szathmár-Németi k irá ly i város... Népessége 12 ezer, mind magyarok" irták a 
korabeli, tankönyvként is  használt Losontzy-féle Hármas Kis-Tükörben.6 Az el- 
magyarosodott, feltehetően német k incstári telepesek családjából származó 
Wagner Károlynak igy nem sok alkalma volt németül megtanulni .Ezért aztán ami
kor 185o őszén megjelent a selmeci akadémián - felesége határozott á llitása  
szerint egyetlen szót sem tudott németül /"ohne ein Wort deutsch zu vássen"/? 
Bölcsészeti bizonyitványai alapján azonban joga vo lt az akadémiára beiratkozni.g
Bányászhallgatónak jelentkezett, és igy kezdte e l az előadások látogatását.

9
Felesége visszaemlékezése szerint Kari Jenny matematikaprofesszor figye lt fel 
Wagner képességeire, akinél - a nyelvi nehézségek ellenére - kitűnőre vizsgá
zott. Feltehetően Jenny pártfogolta akkor is , amikor Wagner 1851 júniusában 2oo 
fo rin t ösztöndijat kapott.10 A megélhetéshez mindez azonban kevésnek bizonyult, 
úgyhogy Wagner diáktársainak adott különórákat - természetesen magyarul.'*''*'
Nem akart ugyanis Antal fivé ré tő l, i l le tv e  az özvegyi nyugdíjból élő édesanyjá
tó l pénzt kérni.12

A bányászati tanfolyam után, 1852 májusában Wagner engedélyt kért és kapott az 
erdészeti tanfolyam látogatására.1'* Ráadásul ösztöndiját is  megtarthatta, igy 
1852 őszétől 1855-ig továbbra is  diák maradt. Életének erről a korszakáról do
kumentumok nincsenek, de feltehetően ekkor mélyült e l német nyelvtudása, és 
ekkor kötelezte e l magát az erdészet mellett.

Akadémiai abszolatóriuma szerint a bányászati tantárgyakat általában jó, az er
dészetieket pedig kiváló eredménnyel végezte e l. Az 1851/52-es tanév második 
félévében crysta llografiát és az 1854/55-ös tanév második félévében ''mireralog-
metallurgicus quantitativ ana liy tica i chemia..." rendkívüli tárgyakat is 

14hallgatta. Ez utóbbi mutatja, hogy Wagner erdészhallgatóként sem mondott le 
a bányászati, kohászati tantárgyakról.

Tanulmányait befejezve 1855. szeptember 15 -én vették fe l a "K. K. Berg-Forst- 
und Güter-Direction in Nieder-Ungarn" selmeci erdőhivatalához, ahol "Carl 
Wagner Forst-Candidat" négy nap múlva le te tte  a hivatalos esküt.^  Fizetése 3o 
krajcár vo lt, amely a legszerényebb életvezetéshez is  a lig  volt elég. Még 
ugyanebben az évben, december 9 -én Wagner átkerült a besztercebányai erdóhi- 
vatalhoz, s ott erdőrendezési, erdőbecslési feladatokat kapott.16
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Télen természetesen irodai munkákat végzett, tavasszal, 1856. március 22-én
Fekete viz - Karámra hasábfabecslésre és -usztatásra rendelték k i}7 május

182-tól pedig Blondein Károly mellett újra erdőbecslő Blondein Károlyt
19Wagner mint selmeci tanrsegédet ismerte meg. Blondein, "k i igen szerette a 

bort" főleg elméleti szakember hirében á llo t t , úgyhogy a f ia ta l erdészjelöl
teknek, -gyakornokoknak maguknak k e lle tt a becslési feladatokat megoldaniuk.20 
Blondein csapatában 1856-ban Benyuson találkozott Wagner legelőször Divald
Adolffal, de i t t  dolgozott Bikkal Nándor /későbbi máramarosi erdőigazgató/,

21Sóltz Rezső és Harczer Imre is . Divald visszaemlékezése szerint valameddig 
együtt lakott Breznóbányán Wagnerral, ahol a "Burschenschaft" szelleme uralko
dott - de ahol talán legelőször megfogalmazódott a magyar nyelvű erdészeti iro 
dalom eszméje is .

Wagner 1856. október 17-én Pozsonyban tette  le  az erdészeti államvizsgát. Ál
lamvizsga-dolgozatát "Verv/itterungsprocess" cimmel a talajképződés folyama
táról ir ta . /A dolgozat szintén fennmaradt az OEE könyvtárában./ Államvizsgá
jának minósitése: "vorzüglich befáhigt" /"kiválóan alkalmas, - megfeleli/ 22

23A következő évben, 1857. március elsején kapta meg gyakornoki kinevezését ,
24majd március 13-án gyakornoki esküt te tt. Fizetése napi 1 forintra emelke

dett, de munkája változatlanul az erdőbecslés maradt. Változást csak a decem-
25bér 3o -i I I .  osztályú erdészi kinevezése hozott , amikor évi 5oo Ft fizetést 

és illetményfát kapott. Az erdőrendezőktől a "regényes fekvésű" Dobrocsra ke
rü lt. Ottani munkájáról nem sokat tudunk, de bizonyára anyagilag is  megerősö
dött, aminek alapján 1858. november 16-án házasságot kötött Watternaux Zsófiá-

i 26 val.

Feltehetően a családi Szempontok felesége, ismereteink szerint, selmeci lány 
volt - és az erdészet elméleti kérdéseihez való vonzalma Wagnert újra Selmec
bányára irányitotta. Akadémiai tanársegédi á llásért folyamodott, amely kérvé
nyét 1859. február 13-án kedvezően b irálták e l: Wagner Károly az akadémiára 

27került. Ignaz Schwartz erdészeti tanár adjunktusaként a növénytant, az erdő- 
használattant, az erdőrendezéstant és az erdőismeretek alapelveit adta elő. Fe
ladatai közé tartozott az akadémiai botanikus kert, a könyvtár és az akadémia 

28számadásának a kezelése. A korábbi X. fizetési osztályból a IX-be lépett
29elő, s ez évi 735 Ft-ot je len tett. Wagner vezette az un. "kisgyakorlatokat"
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is , amelyeket Kisiblyén tartottak.
Fekete Lajos visszaemlékezése szerint 1859 tavaszán, áp r ilis  végén vagy má
jus elején egy erdőrendezési gyakorlat alkalmával szólt legelőször tanítvá
nyainak Wagner a létrehozandó magyar nyelvű erdészeti irodalomról.'*0

A magyar hallgatók e lő tt a k is ib lye i pagony legmagasabb csúcsán /Stalovajá- 
nak nevezték akkor a magaslatot/ k ife jte tt  gondolatok végigkísérték azután 
Wagner Károlyt egész pályáján.

A magyar nyelvű erdészeti irodalom megteremtése

A magyar nyelvű erdészeti szakirodalom műveléséhez megfelelő szaknyelvre és 
rendszeresen megjelenő fo lyó iratra /folyóiratokra/, majd tankönyvekre, szak- 
könyvekre vo lt szükség. Az irodalomhoz pedig magyar nyelvű erdészekre, erdő
birtokosokra, akik a mindennapi életükben, munkájukban használják a szaknyel
vet. A XIX. század elejének, közepének általános vélekedése azonban más volt. 
I l lé s  Nándor idézi: "jó  erdész csak a német és a cseh lehet, s az erdész fo
galma azonos vo lt a vadászéval."'51 A szemlélet fokozatos megváltozása, i l le t 
ve az erdőgazdálkodás /inkább: erdőhasználat/ felértékelődése teremtett lehe
tőséget az erdész szakma becsületének növekedéséhez. A magyarosodás pedig a 
nemzet 1848-49 utáni újraéledésének, magára találásának je le , amely mindenhol, 
tehát az erdészetben is  érvényesült. így e l ke ll fogadnunk IL lés Nándor véle
ményét: "Valószínű az, hogy az Erd./észeti/ L./apok/ alapításának eszméje nem

„32egy személy, hanem a kor szülötte.

Az Erdészeti Lapok megindításához és vele összefüggésben a magyar erdészeti 
szaknyelv kialakulásához tehát a kor néhány, erdészeti szempontból jelentős 
folyamatát át ke ll tekintenünk.

A korszak elképzelhetetlen és megérthetetlen az Ungarischer Forstverein, a 
Magyar Erdészegylet nélkül. Az 1851-ben Esztergomban alakult egylet alapsza
bályában többek között a szakirodalom pártolását és egyleti közlöny kiadását 
is  meghatározta.'55 Az egylet többször te tt k ísérle tet magyar nyelvű közlemé
nyek megjelentetésére, de az 185o-es években nagyon csekély volt ez iránt az 
érdeklődés. Az alakuláskor, 1851-ben a német közlöny előfizetésére 35o-en je 
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lentkeztek, a magyarra csak 74-en.5̂  Az 1854-ben megindított Mittheilungen 
des Ungarischer Forstvereines a következő évben, 1855-ben kétszer is  "fe l-  
szólitás"-t intézett a tagokhoz: nyilatkozzanak, akarják-e magyarul és néme
tül is az egyleti közlönyt olvasni.55 Csak 88 fő kérte a magyar nyelvű köz
lönyt, igy annak inditására nem láttak lehetőséget.

Történt ez akkor, amikor a magyarul megjelenő sajtótermékek után igen nagy 
volt a kereslet - hiszen a lig  jelentek meg magyar újságok, könyvek. Az 
Ungarischer Forstverein közlönyére mégsem ta lá ltak  e lőfizetőt! I l lé s  Nándor 
ezt azzal magyarázta, hogy "a magyar erdészegylet nem tudott magyar lenni 
még akkor sem, mikor akart volna."56 Bizonyságul az erdészeti müszótár ügyét 
emlitette meg.

Az erdészeti müszótár készitését 1857-ben Roxer Vilmos dolhai erdőmester szor
galmazta legelőször. A Magyar Erdészegylet ungvári közgyűlésén Roxer javasla
tát ugyan elfogadták, mégsem történt évekig semmi sem. Néhányan, maga Roxer, 
Wagner Károly, I l lé s  Nándor és Verner Sebestyén gyűjtögették az anyagot, de az 
egylet hivatalosan nem sokat t e t t .57 Amikor 186o-ban Aradon tartották köz
gyűlésüket, gróf Königsegg elnöki beszédét magyarul és németül is  kinyomtat
ták, de a magyarosodást nem ez je lentette . A Vadász- és Versenylap szerkesz
tősége tehát joggal kérte tőlük számon az erdészeti müszótárt, a magyar nyelvű
szakkönyveket és a magyar tannyelvű erdésziskolát, tanárokat, "szóval a tudo- 

38mány magyar segédszereit."

Ha a szeptemberben ta rto tt aradi közgyűlésen még igen, a decemberi pozsonyi 
választmányi ülésen már nem lehetett az erdészeti /és vadászati/ müszótár, to
vábbá a magyar nyelvű tankönyvek kérdését megkerülni. Ezek szerkesztésére b i
zottság alakitását tartották szükségesnek, és a megvalósitásra jónéhány egyle- 

39t i  tagtól kértek javaslatot. A magyar nyelvű erdészeti irodalom egyesületi 
felkarolását bizonyára a Schmerling-féle p o litik a i provizórium is  elősegítette. 
A kortársak á lta l "magyar világ"-ként megélt hónapok az egyleten belül is  bá
torították a magyar törekvéseket, amelyek persze komoly ellentéteket is  szül
tek.
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A z ó ta , hogy a magyar crdöszegylet fejledezni kezdelt, mindeddig 
az volt Tagjainak fő kívánsága, hogy egy tulajdon Közlöny, vagy 
is cgyleti folyóirat létre hozassuk. Egyszersmind pedig oda ezé- 
lozott a törekvés, ezen Közlönyt mind magyar, mind német nyeiven 
beszéltetni.

Igen természetes, hogy egy illy tudományos vállalatnak életére 
a pénzbeli gyámolítás, és ezen iaazság az egylet gyűléseiben ismé
telve elismertetett s kiemcltctett.

Annakokáért aláírási felhívás küldetett szél az alapitandc 
egyleti folyóiratra, szükséghez képest mind a kél nyelven meg- 
jelenendőre.

Az eredmény azonban a magyar nyelvet illetőleg olly csekély 
volt, hogy még azon reményben is, miszerint a vállalat idővel 
jobban kifejlődni, és az aláírók száma bizonyosan szaporodni fogna, 
annak kivételét merni nem lön tanácsos. Az aláírók száma t. i. 
mindössze 88.

Mind a mellett kár volna ezen jó ügyet mindjárt az első bal- 
süker után abba hagyni, és annak ismételt megindítása semmiképen 
nem árthat.

Az aláirt szerkesztőség tehát, bízván abban, hogy a folyóiratnak 
magyar kiadásánál is a nyelvbeli igényeknek megfelelni képes, u 
t. ez. Közönséget mégegyszeri aláírásra felszólítani bátorkodik.

Az aláírási nyilatkozat olvashatóig írva, és az aláiró nevének, 
czimének és lakhelyének, valamint nz utolsó postának is pontos 
feljegyzésével ellátva, bérmentesen nz aláirt szerkesztő kezeihez 
beküldendő.

Felhívás a magyar nyelvű egyesületi közlönyre /Mittheilungen des Ungarischen Forstvere in es 1855./
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Kálmán iivadar szomolnoki erdész visszaemlékezése szerint az Ungarischer 
Forstverein kebelén belül kialakuló "magyar párt"-ot Balasicz Manó selmeci 
erdőtanácsos I 860/6I  telén Selmecre hivta össze. A mintegy tizenkét tag, 
köztük Divald Adolf, Wagner Károly, Bikkal Nándor, Farbaky István és 
Scholtz Rezső határozatban követelte az egylet magyarositását; pest-budai 
székhelyet, magyar erdészeti irodalmat, magyar mágnást elnöknek, stb.

Divald ezzel nem elégedett meg, hanem nyilvános, önállóan terjesztett, i l l e t 
ve folyóiratban közzétett röpiratot szerkesztett. "Az erdészeti magyar iroda
lom ügyében" .^ 1 Ha a Balasicz Manó á lta l szervezett összejövetel nem is , de 
Divald irása mindenképpen Selmecre, a selmeci magyar erdészekre irányította a 
figyelmet. Divald véleménye szerint ugyanis az erdészeti müszótár, a magyar 
nyelvű egyleti közlöny /melynek szerkesztését Wagnerral díjmentesen vá lla lták/, 
a magyar akadémiai oktatás és mindehhez - első lépcsőként - az erdészeti segéd- 
tudományok magyarositását mihamarabb e l ke ll végezni. A feladatokat azonban 
csak egy testestöl-lelkestöl magyar erdészeti egyesület tudja összefogni, amit 
meg kell alakítani. Divald Írásából már egyértelműen kiderül, hogy a magyar er
dészeti irodalmat akár az Ungarischer Forstverein nélkül, sót annak ellenében 
is meg kell teremteni. Mások szintén eljutottak eddig a gondolatig, de a to
vábblépés lehetséges módjairól eltérő vélemények alakultak k i.

4o
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R é sz le t  Kálm án T iv a d ar  v isszae m lé k ez é séb ő l 

/O E E -K . W agn er-an yag/
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Roxer Vilmos 1861-ban a Vasárnapi Újság hasábjain kérte, hogy az erdészegylet
á lta l elhatározott terminológiai munkával a továbbiakban már ne az Ungarischer
Forstvereint, hanem ót magát keressék meg. Roxer vá lla lta  a müszótár ügyének
összefogását, bár továbbra is  fenntartotta véleményét, amely szerint a legjobb
lenne, ha "néhány úgy a magyar, mint a német nyelvben járatos erdőhivatalnok 

. 42evégett összeülne.

Roxer felhivására az ilk e i uradalom erdésze, Neuszidler János ugyancsak a Va
sárnapi Újságban válaszolt. Véleménye szerint nem elegendő a müszótár ügyét 
vá lla ln i, hanem Roxer Vilmos nyerjen pártfogókat egy magyar nyelvű erdészeti 
újsághoz i s. Egyelőre - vélte Neuszidler - elegendő lenne egy meglévő laphoz, 
talán a Vadász- és Versenylaphoz csatlakozni, annak p ro f iljá t  bőviteni. így fo
kozatosan kialakulna, tisztulna az erdészeti szaknyelv, bár Neuszidler is  a né
met és cseh erdészek nehezen ellensúlyozható számbeli fölényét emlegette. Elkép
zelése szerint egyetlen ember, Roxer Vilmos is  megbirkózhat a terminológiai mun
kával, amihez a magyar mágnások anyagi segitséget, az erdészek pedig szakmai 

43ismereteket adnának.

Roxer a továbbiakban azonban már óvatosabb vo lt. Divald Írásának Ungarischer 
Forstverein-t csepülő é lét egy k ic s it  tompította, sőt azt is  á tlá tta , hogy a 
müszótár ügyét csak Selmecen lehet megoldani. A Divald á lta l kilátásba helye
zett önálló magyar nyelvű erdészeti közlönyben viszont először nem nagyon h i
hetett. Helyette az Országos Magyar Gazdasági Egyesület /OMGE/ lap ját szerette
volna az erdészeti témákkal bőviteni, amihez viszont már "magyar szerkesztőség"- 

44et ajánlott. Tehát nem a vadászokkal, hanem a gazdászokkal ke ll összefogni?

Az OMGE erdészeti szakosztályának véleményét leghatározottabban Beivinkler
Károly képviselte. Ö úgy lá tta , hogy nem önálló magyar erdészeti egyesületet

45kell a lakítani, hanem az OMGE erdészeti szakosztályát ke ll e rős íten i. Az er
dészeti terminológiával kapcsolatban pedig erdészeti munkák azonnali Írását, 
kiadását javasolta. Elképzelése szerint ugyanis a könyvekkel majd tisztul,pon- 
tosodik a szaknyelv, és jobb lesz, mintha "azokat azonnal egyszer mindenkorra 
nyakrafőre összekalapálnánk.

1861 tavaszán egyre világosabbá vá lt, hogy az Ungarischer Forstverein-ra nem 
lehet számítani. Sem a magyar nyelvű irodalmat nem pártolják, sem a tényleges
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magyarosítást nem lehet keresztülvinni. A gazdászok és a vadászok lapját 
hosszabb távon szintén nem lehet az erdészeti irodalomnak megnyerni, sőt a 
Roxer-féle magánkezdeményezések is  elbizonytalanodnak, az erdészet fe lleg 
vára, Selmecbánya fe lé  tekintgetnek.

Selmecen a "magyar világ " idején még történt egy, a magyar irodalom megterem
tése szempontjából kevésbé ismert, de fontos esemény. Az akadémián tanuló ma
gyar nyelvű ifjúság 186o-ban a Helytartótanácshoz fordult. A Divald Adolf á l
ta l szerkesztett folyamodványban kérték az akadémia magyarositását. Kérvé
nyükre ugyan választ nem kaptak, de a Helytartótanács megkereste az OMGÉ-t

47azzal, hogy magyar nyelvű erdészeti könyv Írására adjanak ki fe lh ivást.

A Wagner Károly á lta l Kisiblyén megfogalmazott eszme tehát már általánosan 
hangoztatott törekvéssé duzzadt. Az országban szerte dolgozó magyar nyelvű, 
-érzésű erdészek és a selmeci ifjúság égy része, a jövő magyar erdészei egyet 
akartak: magyar nyelvű erdészeti szakirodalmat.

Divald visszaemlékezése szerint a lapkiadás "conspiráció"-ja selmeci vacsorá
kon "fe jlődö tt", majd a tavasz folyamán Zsarnócán készitették e l az első elő
fize tési felhívásokat. Az ott erdőrendezősködő Divaldot Wagner felkereste, és
megállapodtak a felvidéki erdészek, erdőbirtokosok lehetőség szerinti megnye- 

48réséről. Divald több helyen személyesen já r t , mig Wagner Selmecen a hatósá
gi engedély adminisztrációját intézte.

Selmec várostól kértek engedélyt "erdőszeti magyar szaklap" kiadására,amely 
kérelmet a város a Helytartótanácshoz terjesztett fe l. Még a válasz megérkezé
se e lő tt, 1861. ju liu s  18 -án a városi tanács kimondta: "a* magyar sajtó tör
vény sze rin t... a* tudományos *s más művészeti időszaki lapok semmi korlátozás 
alá nem lévén vonhatók, az erdészeti szaklap kiadása sem tehát felsőbb enge
délyektől függhetvén, annak leginkább e ’ város hatóságának becsületével * s 
érdekeivel összefüggő mielébbi életbeléptetése igen kívánatosnak elismertetvén, 
felhivatnak a* folyamodó kiadók, miszerint a* kiadásra szükséges előkészüle
teket összemunkálásra, levelezés ’s e lő fizetési fölhívásokat bátran megtegyék, 
minthogy képzelhető sem, hogy oly közhasznú szaklap leginkább magyar honunkban 
a ’ hol az erdészeti tudománynak hason közlege még nem is  létezik, akár minő 
akadály felsőbb helyekről is  tétethetnék."^
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Selmec bányaváros "közönsége" tehát k iá l l t  f ia i  m ellett, a magyar nyelvű 
erdészeti irodalom mellett. A Helytartótanács sem görditett akadályt a meg
jelenés e lé , 50 de bizonyos erők azért már ekkor az Erdészeti Lapok ellen 
működtek. Augusztusban ugyanis Divaldot fe le ttese i az alsó-magyarországi 
bánya-, erdő- és jószágigazgatóságtól megkeresték: igaz-e az egyik pest-bu- 
dai újság hire az Erdészeti Lapok megindításáról. Ha igaz, miért nem kért
- mint állami hivatalnok - nemcsak a politikai-közigazgatási, hanem a kincs
tá ri elöljáróságtól is  engedélyt. Ezek után DIVALD engedélyért folyamodott, 
amelyet október 13-án meg is  kapott. 51

Nem tudjuk, hogy ez az eljárás mennyire késle ltette  a lap előbb 1861 no
vemberére, majd decemberére tervezett megjelentetését, de a k incstári hiva
talnokok akadékoskodása már előrevetítette9 későbbi nehézségeket.5  ̂ Minden
esetre Divald és Wagner erről nem szóltak a Vadász- és Versenylapokban, ha
nem a késedelmes kiadás indokául az előfizetők csekély számát je lö lték  meg. 55 

Roxer Vilmos ugyanezen lap hasábjain vigasztalta őket: "ha decemberig nem 
gyűl össze elegendő számú előfizető, gyűlhet jövő év január vagy áp ril havá
ig, s meg vagyok győződve, hogy minden eddigi alá iró  türelemmel U/árandja 
a lap megindithatási idejét. Minden kezdet nehéz, s ép/p/en ezért k itartás 
k ívántatik . 1,54

Erről a k itartó várakozásról fennmaradt néhány levé l. Idézzünk egyet-kettőt!

Simovits Lipót nadapi plébános például az 5 Ft e lő fizetési d ij mellé ezt i r 
ta: "előfizetek; hiszen, hogy olvasandom, mert valódi szégyen volna, ha 
édes Hazánkba/n/ nem ta lá lta ttna en/n/yi előfizető, hogy a* lap világot lá t 
hasson... Ha talán, a mitől mentsem Isten! a ’ lap ki nem jöhettne, méltóz
tassék a ’ küldött fillé rek e t valami szegén/y/ tanulónak adni. " 55

P illé r  Gedeon Betlérrő l 5 előfizetőt is  gyűjtött, és többek között a követ
kezőket ir ta : "Én üdvözlöm önöket a* legforróbb érzéssel üdvözlöm e ’ téren, 
mely szeretett hazánkban eddigelé csaknem parlagon hevert, és meg vagyok 
győződve, hogy ki fog fejlődni hazánkban is egy nevezetes osztály, miként 
magába/-hoz/ tér, és felfogja önök fáradságának oly nagyszerű fontosságát 
nemcsak az erdószet, hanem a ’ hazai ipar, sót maga a ’ természet és vidékek 
szépsége tekintetéből is . "  Ugyanakkor ajánlkozott szerzőnek is , főleg Sáros
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megyei adatokat ig é rt . 56

Wagnerék ugyanis gondoltak egy megfelelő szerzőgárda kialakítására is.Greiner 
Lajos és Bugát Pál válaszlevele maradt fenn,5̂  de bizonyára mások is  Írtak.

A lap megindításáért fo ly ta to tt küzdelmet természetesen nem csak rokonszenv 
k isérte. Az Ungarischer Forstverein vezetése nem tudta Divaldnak megbocsájta- 
ni "Az erdészeti magyar irodalom ügyében" i r t ,  az egyletet elmarasztaló téte
leket. Az egylet őszi, oravicai közgyűlésén Erwin Helm röpiratban támadta Di-

58valdot, és természetesen ezzel a leendő Erdészeti Lapokat is . Divald vissza
emlékezése szerint ekkor elhatározták az ó fe lje lentését is , amely aztán a kö-

59vetkező évben "beérett". Wagner Károlyt viszont - távollétében - beválasz
tották az egyleti választmányba. Wagner a felkérésnek eleget te tt, de köszönő 
leve lé t igy zárja: "megtisztelve érzem magam azálta l, hogy a választmány tag
jáu l választott, s ámbár jelenleg kén/ y/szeritve érzem magamat ezen megtisz
te lte tést elfogadni, mindazonáltal lelkiösmeretem késztet kimondani, hogy a t. 
választmány sokkal jobban tette  volna, ha oly egyént választandott vala, k it 
a terhes foglalatosságai nem vesznek annyira igénybe, mint engem, ki csak jó
akaratával és kötelességénél fogva, to llá va l k isérheti és mozdíthatja elő az 
egylet működését. " 60 Ma már nem tudjuk, hogy valóban miért volt Wagner ilyen 
tartózkodó, il le tv e  az Ungarischer Forstverein komolyan gondolta-e az ő megnye
rését. Egy azonban biztos: Divald ellen harcot hirdettek, a vele együtt dol
gozó Wagnernak baráti jobbot nyújtottak.

Ilyen körülmények között je lent meg 1862 elején az Erdészeti Lapok első száma.
A lap legelső cikkét Wagner, "Mérei KÁroly" név a la t t , "Az erdő jelentősége a 
természet nagyszerű háztartásában" cimmel ir ta . "Ámbár lapunk cé lja  az erdőket 
csak a gazdászat gyakorlati terén tárgyalni - magyarázta az inditó tanulmányt-, 
mindazonáltal t is z te lt  olvasóink helyeslésével reményiünk találkozni, midőn az 
erdők fontosságát, amint az nagyban mutatkozik, úgy ecseteljük, hogy min
denki meggyőződhessék azon szerep nagyszerűségéről, amelyet azok a természet
ben játszanak."

Az első számhoz mellékletként csatolták a Divald á lta l összeállíto tt, "Az erdó- 
szetet i l le tő  legfontosabb mémrtékek és sulyok átváltoztatása táblái"-t,amelyet 
az előző évben, még Zsarnócán, Kálmán Tivadar segítségével kész ített . 61
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Ugyancsak az első számban irtak az erdészeti müszótárról is . Azt az Erdé
szeti Lapok előfizetési dijából, bevételeiből szerették volna mihamarabb
megjelentetni. A német szavak jegyzéke jórészt elkészült, igy kinyomtatták

62és szétküldték: keressék a szaktársak a német szavak magyar megfelelőit!

I t t  is  gondoltak természetesen a lehetséges anyagi támogatókra, pártfogókra 
is . Ezt mutatja például gróf Zay Albert levele, aki kérte a müszótár iv e it , 
"hogy megkísérthessem, mit birnak vállaim, mit nem. " 6'3 Kende Zsigmond, 
"öregtisztelő barátjók" pedig értesíte tte  őket, hogy az ivet átadta erdőmes- 
terének, aki "bár egyike a legjobb erdőmesteremnek, nem tud németül."^ Te
hát a németeken és a cseheken kivül is  lennének a magánuradalmakban jő erdé
szek? Igen, és az 6 elméleti /tovább-/képzésükhöz fe ltétlenü l magyar nyelvű 
tankönyvek van szükség.

A müszótár ügye a lapok hasábjain szinte hónapról hónapra megjelent, de évekig 
nem tudták összeállítan i, kiadni. Divald szerint a müszótár Korizmics Lász
lón bukott meg. Ö ugyanis határozottan képviselte az OMGE Beivenkla: Károly 
á lta l k ife jte tt  álláspontját: a magyar erdészeti terminológia a szakkönyvek 
Írásával alakulhat k i . ^

Wagnerék gyűjtötték a lapokkal kapcsolatos véleményeket is , sőt a válaszleve
lekből következtethetően nevezetesebb embereknek - Lónyay Menyhért, Bugát Pál, 
Évkövy Adolf stb. - tiszteletpéldányokat is  küldtek. Többen a lap kibővitését 
javasolták. Verespatakról Janikovits Béni "bányapolgár" például "Erdészeti és 
Bányászati Lapok"-ra te tt  javaslatot, sőt a bányapolgároktól 2o7 Ft-ot össze 
is  gyűjtött. Ezt a pénzt a lap bányászati célú átalakításra szánta volna.
A már idézett Kende Zsignond pedig a méhészetet és a vadászatot ajánlotta a 
felveendő témák közé, amivel Wagnerék a lap kelendőségét fokozhatnák. Ugyan
csak ő ir ta : "Egyébiránt kinyilatkoztatom: miszerint én mig élek, mindörökké 
előfizetője leszek az erdészeti lapoknak - azt pedig távolról sem hiszem,hogy 
a részvétlenségnek ördögi szelleme szegény hazánkat annyira megátkozta légyen; 
miszerint az erdészetet az országok és nemzetek boldogulásának egy legfőbenjá- 
róbb üdvét elenyészni, a szent ügynek apostolait pedig örökre elnémulni enged-
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Nos, ez az "elnémulás" pedig végigkisértette az egész 1062-es esztendőt.

Már az első szám után a másodikat nem engedték terjeszteni, azt zárolták a
selmeci LPrber Ferenc-féle könyvnyomdában. Bizonyos kötelespéldányok körül

60támadhatott fé lreértés, i l le tv e  a valódi ok ma már kinyomozhatatlan. Ké
sőbb azonban Wagnerék folytathatták a terjesztést, de akkor meg a szerkesz
tés körül támadtak zavarok. Divaldot ugyanis áthelyezték Eisenerzbe, majd 
onnan Vukovárra ment. Ekkor feltehetően a rendszeres megjelenés megakadha
to tt, mert a Helytartótanács Wagner figyelmét fe lh iv ta  arra, hogy a hat hó-

69napig szünetelő folyóiratok megszűntnek tekintendők. Wagner erre hivata
losan is  közölte, hogy az Erdészeti Lapok a szerkesztője és kiadója tovább
ra is  ö, a Selmecről eltávozott Divald pedig főmunkatárs. Tehát a folyó
ira t él és megjelenik.

A hivatalokon kivül az Ungarischer Forstverein is  igyekezett a szerkesztősé
get "felszámolni". A Selmecen ta rto tt á p r il is i választmányülés után, május
ban kérdést intéztek Wagnerhoz: "hajlandó-e az Erdészeti Lapokat az egylet 
neve a la tt adni ki és mely szubvenciót kérne e z é rt" .^  Wagner pontos vála
szát nem ismerjük, de az egylet alelnöke, Josef Wessely viszontlevelében

72Wagner fe lté te le it , kifogásait túlzottnak tarto tta.

Akár hogyan is , Wagner már lá tta  Divald e ltávo litásá t, érzékelhette a lap kö
rül felkavarodott indulatokat, igy egyre jobban megkötötte magát: az elindult 
vállalkozást másnak nem engedi át. Kálmán Tivadar visszaemlékezése szerint a 
selmeci és környékbeli erdészek egyre kihivóbban viselkedtek, tüntettek a ma
gyarságuk mellett. Erre - az egyesület az akadémia vagy a bányaigazgatóság? 
többüket fe lje len tette , és ők bekerültek a pénzügyminisztérium "feketekönyvé
be". Bécsben Rudolf Feistmantel osztályfőnök és Plener pénzügyminiszter a 
büntetést fontolgatta. Balasicz Manó azután mindenkit kimentett, csak Wagner 
maradt a "feketekönyv"-ben, akinek büntetéséről 1863-ban döntöttek.^

Az Erdészeti Lapok megjelenésének külfö ld i visszhangját H ille r  István foglal- 
74ta össze. A német folyóiratok iró i nem hittek a magyar erdészekben, a ma

gyar erdészetben. Ennek ellenére - selmeci és vukovári keltezéssel - megje
lent az 1863. évi e lőfizetési fe lh ivás: Wagner Károly és Divald Adolf fo ly 
tatja a lap szerkesztését és kiadását.

Wagner az 1063. esztendőt munkatársak toborzásával kezdte. Feltehetően több
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"fe lszó litás t" is  kiküldött, amelyekben hivatkozott arra, hogy az Erdészeti 
Lapok első évfolyama bebizonyította a magyar nyelv erdészeti terminológiá
ban való használhatóságát.^ Ugyanennek az évnek a nyarán meglátogatta Vu- 
kovárott Divaldot. Ott döntöttek az "Erdészeti segédtáblák" elkészítéséről 
és kiadásáról.^6 Ezzel eleget tettek annak a v á lla lt  kötelezettségüknek, a- 
mely szerint a lap jövedelmét a magyar erdészeti irodalom előmozdítására 
fo rd ít já k .^

A müszótár kiadását ugyanis továbbra is  csak távo li célnak ta lá lták. Közvet
lenül az Erdészeti Lapokat érintette az Ungarischer Forstverein több aiánla- 

78ta is . Az egylet tehát továbbra sem mondott le  a lap megszűnéséről. Di
valdot megnyerték, de Wagner mindig ujabb és ujabb kifogásokkal á l l t  ellen. 
Pedig az egylet már előfizetőket is  gyűjtött a fo lyó iratra, akikre Wagnemak 
is  nagy szüksége le t t  volna. Divald és Wagner az Erdészeti Lapok átadásának 
kérdésében feltehetően nem érte tt egyet, mert Wagner az egylet minden Divald- 
ra történő hivatkozását e lu tasíto tta . Vagy ez le t t  volna a taktikájuk? Ma már 
k ideríthetetlen .

A Magyar Erdészegylet 1863-ban magyar nyelvű, uj alapszabályt szerkesztett,
amibe már fe lvette  a magyar erdészeti irodalom fejlesztésére való törekvését.

79Ugyancsak szorgalmazta "uj erdőszeti alsóbb tanodáknak fe lá llítá s á t"  is.
I t t  főleg az OMGÉ-val akart együttműködni, akik ebben az ügyben a Helytartó- 
tanáccsal tárgyaltak. Az országban pedig megindult a versengés: mely városok
ban létesítsenek erdészeti tanodát.

Wagner ellenezte a középfokú erdészeti tanintézet létesítését: "hogy valaki 
okos erdősz vagy gazda lehessen, előbb okos embernek ke ll lennie; eh/h/ez pe
dig legalább az emberi tudományok legfontosbjaiból a legalább tudni méltóknak 
ösmerete szükséges. így az emberre nézve általlánosan szükséges: az anyanyelv 
tökéletes bírásán kívül még legalább egy idegen élő nyelv és a la tin  nyelv ös- 
mérete, továbbá; h ittan, természetrajz, fö ld le írás, történelem, mennyiségtan, 
természettan, bölcsészet és ra jz ; a ki ezen emberhez méltó ismeretek körében
aránytalanul já ra tlan , lehet az tudós, technikus: vagy bármi, de valóban mü- □ 1
ve it ember nem lehet1'. íme Wagner Károly műveltségeszménye! Ekkor azonban 
még nem tudhatta, hogy egyszer az erdész-gazdász "tanoda" tanára lesz ...
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Az 1864-es esztendőben tovább fo ly t az alkudozás az Erdészeti Lapok kiadá
sa körül. Az Ungarischer Forsverein még az előző év novemberében elfogadta 
Wagner fe lté te le it , amely szerint az e lő fizetési d í j ja l  Wagner /és Divald/
rendelkezik, továbbá az egylet kezességet v á lla l a lap további megjelente- 

02téséért. Ebből kitűnik, hogy Wagner fé lt ;  ha átadja a magyar nyelvű la 
pot, akkor az egylet azt egyszerűen beszünteti.

1864 januárjában Gervay Nándor egyleti t itk á r külön biztosította Wagnert, 
hogy "annyival is  inkább véget vethetne Tekintetességed /nézetem szerint/az 
alkudozásoknak, ’s fogadhatná e l a Wessely ir ta  fe lté te leket, minthogy bizo
nyos lehet abban, hogy a választmányban a magyar érdekek mindenek fe le tt
szem előtt tartanak a többsége kétségen k ív ü li."  Mivel Divald már a lá írta

83az egyezséget - érvelt Gervay-, Wagner is  elfogadhatja. Wagner azonban 
továbbra sem ir ta  alá a szerződést. Erre a Magyar Erdészegylet ujabb adut ke
resett.
A már em lített "erdészeti tanodák" fe lá l lí tá s á t  sürgette az 1864. márciusi
választmányi ülésen az uj iskola lé tes ítés i helyéül az egylet székhelyét,

84Pozsonyt ajánlották.

Az iskola tanárának pedig Wagnert hivták meg. Wagner viszont Divaldot aján
lotta , saját je lö lését e lháríto tta. Pedig Gervay világosan le ir ta , hogy Po
zsonyban Wagnert nemcsak a/jól fizető/ városi erdőmesterkedés, hanem az egy-

05le t i  t itk á r i hivatal is várja. Ehhez tudnunk k e ll, hogy az Ungarischff- 
Forstverein közlönyeit az egyleti t itk á r szerkesztette. Tehát Wagner megma
radt volna - hivatalból az átadott Erdészeti Lapok szerkesztőjének, tan ít
hatott volna, sőt az évi 2ooo Ft fö lö tt i jövedelmét adó városi erdőnesteri 
á llá st is betöltötte volna. Kell ennél több? Úgy lá tsz ik , hogy Wagnert mindez 
nem csábította - nem bízott az Ungarischer Forstvereinban.

Az egyesületnek azonban a barátságos megegyezésen k ívü li eszközei is  voltak.
Felhasználva Wagner "feketekönyv"-beli feljegyzését, elérték a Selmecről való

06kimozditását. Augusztus 8-án Nagybányára nevezték ki főerdésznek. Ottani mű
ködéséről keveset tudunk. Felesége visszaemlékezése szerint talán erdőrende-87
ző /erdőbecslő/ vo lt, de az áthelyezés nem is  ebből a szempontból érdemel 
figyelmet.
A sajtópátens szerint a felelős szerkesztőnek a lap kiadási helyén ke ll mű
ködnie. Wagner ezt tudta, igy aztán az októberig elhúzódó költözése e lő tt az
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egylettel a lá irta  a lap átadási szerződését. Ennek ellenére nem tudta e l
kerülni a lap novemberi számának elkobzását. Selmecet ugyanis a Helytartó- 
tanács utasította: az Erdészeti Lapok kiadása nem egyezik meg a vonatkozó 
sajtórendelkezésekkel, tehát e l k e ll kobozni. Hosszas alkudozások után 
Wagner végül e lérte , hogy a novemberi számot szabadítsák fe l, i l le tv e  még a 
decemberi számot is  Selmecen nyomtathassák. A Helytartótanácshoz ugyancsak 
kérvényt adott be azért, hogy az 1865-től Pozsonyban megtartandó és kiadan
dó lapot Nagybányáról szerkeszthesse. 90 így az 1865-re vonatkozó előfize
tés i felhívásban "a lap szellemi részére vonatkozó közleményt" Nagybányára, 
"az elő fizetési pénzeket pedig Pozsonyba, az egyleti t itkár kezeihez kér
ték . 91

Az 1864. év nagy esemény vo lt még az Ungarischer Forstverein selmeci köz
gyűlése. A gyűlés költségeihez még az uralkodó, Ferenc József is  hozzájá- 

92ru lt . A jó hangulatu közgyűlésen ugyan a "magyar párt" nem ért e l átütő
sikert, de Wagnert - az 1063-ban szüneteltetett tagsága ellenére - a választ-

93mányba ismételten beválasztották.

Az 1865 januárjában már Pozsonyban, a "Sieber örököseinek könyvnyomdájában"
készült Erdészeti Lapok terjesztését azonban Pozsony - hivatkozva a sajtó-

94pátensre - mégsem merte engedélyezni. Végül Nagybánya já rt közbe a Hely
tartótanácsnál az engedélyezés ügyében. Az engedély meg is  érkezett: "folya
modénak a hazai erdészet előmozdítása körül buzgó fáradozásait, továbbá a
lap tisztán szakbeli irányát és azon körülményt, miszerint havonként csak

95egyszer adatik k i, tekintve, kivételesen teljesíthetőnek ta lá lta .

Wagner azonban nem volt elégedett sem a pozsonyi kiadással, sem az erdész
egylet védnökösködésével. Az OMGE és a gazdászuk fe lé  tájékozódott, és e l
fogadta azt a tanácsot, amelyet még a lap inditásakor kapott: az Erdészeti
Lapokat gazdászati kérdésekkel k e ll kibővíteni. Ezt elhatározva 1865 juniu-

96sában felmondta az Ungarischer Forstverein-nal kötött szerződést, bár 
évi 15o Ft d íjé rt  a lap következő évtől is  közölte az egyleti jegyzőkönyve
ket . 97

Az Erdészeti és Gazdászati Lapok 1866-tól történő kiadásáról Sporzon Pá lla l
98és Czineg Jánossal kötött szerződést. A megállapodás szerint a terjedelmet

88
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havi 3 ivre emelik, amelyből 2 iv  erdészeti, 1 iv gazdászati kérdésekkel 
foglalkozik. Mivel Sporzon Pesten lakott, a kiadási kédések egyszerűsöd
tek: Pesten szerkesztették, nyomtatták és adták k i. Ráadásul "Pesten leg
inkább föllelhetők azon segédeszközök, melyek egy lap csinos alakú és pon-

99tos megjelenését fö lté te lez ik ." A bővítéstől nem utolsó sorban az elő
fize tő i számának növekedését, a gazdászok bekapcsolódását is  várták. /Az 
elő fizetési d ij a terjedelmi növekedés ellenére is  megmaradt 5 Ft-nak./

1865-ben Divald és Wagner a gazdászokhoz más utón is  közeledett. Az OMGE 
á lta l még 1858-ban k i i r t ,  erdészeti munkák Írását ösztönző pályázatot újra 
fele levenítették. Igaz, 1861-ben Divald még nem tartotta lehetségesnek sem 
a tudományos erdészeti tankönyv, sem a gyakorlati erdészeti kézikönyv meg
írá sá t ,'*'00 de azóta már létezett erdészeti irodalom és változott Divald vé
lekedése is . Ráadásul az OMGE pályázatát a Helytartótanács anyagilag is tá
mogatta. Az eredménytelen évek után 1865-ben Divaldot és Wagnert keresték 
meg az erdészeti tankönyv /erdőnevelés, erdőhasználat, erdővédelem, erdő- 
rendezés és-kezelés fejezetekkel/ és a kézikönyv megírásával. Az 1865. ju- 
nius 5-én kötött megállapodás szerint Divald és Wagner négy év a la tt v á lla l
ta a tankönyv megírását, évente egy-egy kötet adtak volna nyomdába.^ A 
mü/-vek/ azonban a kedvező anyagi fe ltéte lek  ellenére sem készültek el,mert
- Divald visszaemlékezése szerint a megírásra egyszerűen nem volt ide- 
jük .102

Az erdészeti szakirodalom kialakításának még a másik, a vadászatihoz kapcsolt 
irányába is  te tt mind Wagner, mind Divald egy-egy lépést. Gróf lázár Kálmán 
még 1861-ben i r t  leve let Wagnernak, amelyben vadászati-erdészeti évkönyv 
összeállítását vázolta. Kérte Wagnert, hogy a rovarokról írjon, il le tve  Di
valdot is  nyerje meg a vállalkozás simára. "Azon tapasztalat - érvelt Lá
zár -, hog/y/ hazánkba/n/ úgy anyagi, valamint szellemi fejlődésünk rop/p/ant 
hátrányára a természettudományok ép/p/en nem miveltetnek oly mérvben, mint 
azt napjainkba/n/ egy előretörő, c iv i l iz á lt  nemzettől megkívánni jogosítva 
vagyunk; mondom, ezen tapasztalat azon meggyőződésre vezetett, hogy minőén 
oly férfiúnak, ki e felséges tudomán/n/yal foglalkozik, kötelessége mindent 
elkövetni, hogy hazánkba/n/ /azt/ megkedveltesse, mivel csakis akkor fogunk 
áldásaiba/n/ részesülni, ha az népszerűvé v á lik ."'*'05 Wagner valóban ir t  is 
Lázár évkönyvébe - név nélkül az erdei rovarokról, amely cikket az Érdé-
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szeti /és Gazdászati/ Lapok 1866-ban - röviditve - közölt.'*'0  ̂ Divald 
ugyanakkor a különféle havi erdészeti teendőkről i r t  rövid ismertetőket.

A terebélyesedő erdészeti szakirodalom az 1866. évben azonban már igyeke
zett a maga lábán megállni. Ha az anyagi fe ltéte lek  nem is , de a szakmai 
egyesület, majd az ország magyarosodása ezt a folyamatot hallatlanul fe l 
gyorsította. Benne Wagner Károly célkitűzései is  jórészt megvalósulhattak.

Keszthely, Selmec, Budapest

Az 1866. évi Erdészeti és Gazdászati Lapokat Pesten, Kocsi Sándor nyomdá
jában nyomták. A szerzőgárda bővült, és a lapban egyre nagyobb teret fog
la lt  e l - a Divald Adolf á lta l kézben ta rto tt - erdőtörvény előkészítésének 
ügye. Wagner az erdészegylet felkérésére Kassa város erdeinek állapotával 
foglalkozott,'*'05 és érezhetően oldódott a nagybányai elszigeteltsége.

1866. október 29-én kinevezték a keszthelyi Országos Gazdasági Tanintézet 
tanárává. Ottani előadásainak anyaga Platskó Zsigmond kéziratos jegyzeté
ben fennmaradt, azt korábban részletesen feldolgoztam.'*'06 I t t  csak annyit 
emelnék k i, hogy Wagner Keszthelyen a te ljes  erdészeti tudományokat adta 
elő, és ezen belül az erdőművelésre és a mezőgazdasággal összefüggő fate
nyésztésre külön is gondot fo rd íto tt. Keszthelyi előadásai bebizonyították, 
hogy az erdészeti tudományokat lehet magyar nyelven is  tan ítan i. A most 
megtalált Wagner anyagban utalást leltem arra, hogy mások, például Vörös 
Sándor, későbbi kolozsmonostori gazdasági tanár is  rendelkeztek Wagner 
keszthelyi előadásainak jegyzetével.'*'0  ̂ Wagner tudását tehát tanítványai 
szétvitték, továbbadták szerte az országban.

A keszthelyi időszakra esik az Országos Erdészeti Egyesület megalakítása.
Az Ungarischer Forstverein alelnöke, gróf Pá lffy  István Wagnert 1866. novem
ber 19 -én kelt levélben hívta meg. "A magyar erdész-egylet választmánya 

ir ta  - azon czélból indul k i, hogy az egylet á lta l képviselt hazai erdé
szet ügyének minél előnyösb lendületet adhasson, elhatározá, hogy az egylet

ikjelen évi rendkívüli nagy-gyülését Deczember hava 9- napján Pest város- 
sában tartandja meg, ennek alapján a lá ir t  központi igazgatóság a tekin
tetes Urat mint egyletünk választmányi tagját és a hazai erdészet köztisz-
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teletben á lló  hivét em lített gyűlésre te ljes  tisz te le tte l hivja meg ’s
miután az egylet és á lta la  képviselt közügy érdekében nagybecsü tanácsát
igénybe venni igen szükségesnek ismeri, őszinte bizalommal kéri, hogy
megjelenni szíveskedjék." A meghívóban utaltak az útiköltség megtéritésé- 

lo8re is .

Wagner e l is  ment az OMGE "Köztelkére", és ott a megalakuló Országos Erdé
szeti Egyesület második alelnökévé választották . 109 Napjainkban újra v itá 
zunk ra jta : vajon 1866. december 9-én tényleg uj egyesület alakult, vagy 
csak a Magyar Erdészegylet u ju lt meg. Erre a kérdésre egyértelmű választ 
Wagner Károly hagyatékában sem találunk. Azt látjuk, hogy Wagnert egy még 
nemlétező egyesület nemlétezó választmánya nevében az alelnök aligha hívhat
ta meg. És akkor még az útiköltség térítésérő l nem is  beszéltünk. Az is biz
tos, hogy az Ungarischer Forstverein német vonalat képviselő tagjai Josef 
Wesselyvel az élen - 1866 végére kikoptak az egyesületből. 110 Tehát a decem
beri ülést az egylet "magyar pártja" szorgalmazta, hívta össze. Ilyen szem
pontból az Országos Erdészeti Egyesület fo lyta tta  a Magyar Erdészegylet mun
káját, amit a pénztár és az egyleti közlöny, az Erdészeti és Gazdászati Lapok 
átvétele is  bizonyít. Ugyancsak kimutatható a folytonosság a szervezeti sza
bályzatban, az egyesület működésének engedélyezésében is . Az viszont egyér
telmű, hogy a kortársak teljesen uj szellemű, uj feladatú és szervezetében 
is  megujuló egyesületről beszéltek, miközben az Ungarischer Forstverein egyes 
részei továbbéltek. A régi vagy uj egyesületre vonatkozó kérdésben igy minden 
bizonnyal a kettős igazság az érvényes: teljesen uj egyesület alakult, amely 
azonban /letagadhatatlan/ elődjétől bizonyos jogokat és eszközöket örökölt.

Az 1867-ben megjelenő "Erdészeti és Gazdászati Lapok, az Országos Erdészeti 
Egyesület Közleménye" januári, első számában "Lapunk- és az ügynek, melyet 
szolgálunk érdekében" Wagner Károly laptulajdonos, Sporzon Pál szerkesztő és 
kiadó, továbbá Divald Adolf főmunkatárs szólt az olvasókhoz. Különösen a gaz
dák figyelmét szerették volna a lapra fe lh ivn i. Az 1867-es esztendő eseményei 
azonban nem a gazdák fe lé , hanem az erdészek és legfőképpen Selmec felé te
relték a lapot. Sporzont az osztrák-magyar kiegyezés után Keszthelyre nevez
ték ki igazgatónak, igy újra a régi helyzet ismétlődött meg: a kiadási he
lyen nem volt felelős szerkesztő. A problémát Bedő Albert /ideiglenes/ szer
kesztési megbízatása oldotta meg. 1 1 1  Wagner ebben az évben visszakerült Sel-
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mecre, igy a továbbiakban a lapszerkesztést-kiadást is  ott szándékozott 
fo lytatn i.

Wagner Károly Selmecre történő visszatérése az akadémia magyarosításával
függ össze. Az 1867 júniusában k i i r t  tanári posztra ugyanis csak a magyarul
tökéletesen tudók pályázatát várták. A folyamodók közül Wagner pályázatát 

112fogadták e l, akit "ö cs./ászári/ s Apóst./öli/ k ir ./á ly i/  Felsége sept.
hó 8-án kelt legfelsőbb határozatával... a selmeczi bányászati és erdészeti
akadémiához valóságos tanárrá, k irá ly i erdőtanácsosi czimmel kinevezni mél-
tóztatott. " 115  A kinevezési okmányokból tudjuk, hogy ez évi 15oo Ft fizetést
je len tett, s csak "t íz  évi kielégítő eredménnyel fo ly ta to tt szolgálatja után"

114reménykedhetett az évi 2ooo Ft-ban - amely összeggel már évekkel ezelőtt 
Pozsonyban kecsegtették.

Wagner és neje minden bizonnyal örömmel té rt vissza Selmecre. Felesége ugyan
is ezeket a selmeci éveket egyféle "aranykorként" emlegette, Wagner pedig te l
jes erejével hozzáfoghatott az akadémia magyarosításához.

Jegyzeteiből kitűnik, hogy - miként a bányászoknál - az előadásokat 1867 őszén 
még magyarul és németül tervezték, de végül minden tantárgyat magyarul kezd
tek előadni. Wagner legelső, az elkövetkező időszakra vonatkozó óratervét igy 
á llíto tta  össze: 115

1867/68. 1868/69. 1869/7o.

Erdőrendezés Erdőrendezés Erdórendezés
Erdészeti hozam
számítás

Erdészeti hozam
számítás

Erdészeti ho
zamszámítás

Erdőértékszámitás Erdőbecslés Erdőbecslés
Gyakorlati mértan
Nemzetgazdaság- és 
pénzügytan

Gyakorlati mértan Erdészeti iro 
dalom története

Ujabb tanárok kinevezésével ez a terv némileg módosult, 116  de Wagner igy is  
gyakorlatokat vezetett, továbbá a botanikus kert ügyeit intézte. Tanártársai
val /Lázár Jakab, Fekete Lajos, Szécsi Zsigmond és I l lé s  Nándor/ az igényes, 
magyar nyelvű előadások előkészítésén, azokhoz megfelelő írásbe li segédletek
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szerkesztésén munkálkodott. A rendszeresen megtartott, péntek délutáni ösz- 
szejöveteleken pedig az Erdészeti Lapok, az erdészeti müszótár és a magyar 
erdészeti könyvek ügye szerepelt.1^

Az Erdészeti Lapokat /most már gazdászati tartalom nélkül/ 1868-tól Selme
cen "A Selmeczi k. Erdőakadémia tanszemélyzete s más szaktársak közreműkö
dése m ellett" ismét Wagner Károly szerkesztette és adta k i, mig Divald Adolf 
megmaradt főmunkatársnak. A nyomdai munkákat Mihalik István végezte. Helytar
tótanácsi engedély /már nem is  vo lt Helytartótanács/ és egyéb engedélyek nem 
kellettek, Wagner egyszerűen bejelentette a város polgármesterének: "a min
dég tulajdonomat képezett^Erdészeti Lapok* jövő, 1868 ik évben saját fele-

119lős szerkesztésem mellett Selmeczen fognak kiadatni." Tehát a lap vissza
került - ideiglenesen - születési helyére.

A kiegyezés után bekövetkezett magyarositás az erdészeti müszótár kiadását 
is  sürgette.
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az

megrendelésére.

Tisztolt közönségünk tudjn. Imgy nz ordeszoti iníiszótár szerkesztéséin** már Iflli'i ben hoz

záfogtunk. A  magán és könyvárus! illőn n mindinkább aznjnirodó kérdoznsködésok ununk mrgjelo- 
nésc iránt nnitnljúk, hogy nz, különösön szakközön-sexünkrc nézve. égető szükséggé vá lt: n 
initfrl is minilont elkövettünk. hogy iniiszótánuiknt mielőbb n t. közönség rendelkezésére bnesálliasHuk ; 
do trilliók bolojuzéso — részint a lelndnt niin<lcn szakomkor cl/itt ismert fontossága én nehézsége miatt, 
részint azon körülménynél fogva, hogy a szerzők egymástól távul, s ide min hányatva c ezélnak tol

jon tevékonységökot nem Kzontelhették — csuk mn.it törlénholott inog.

J i  szótár jolonleg anjtóalatt van; magyar-német értelmező én német-magyar szótárré.ize 
együtt 1 Ir t  60 kr.

fölkérjük tehát nzoknt, kik n mílszótárt megszorozni kívánják, hogy ebbéli szándékukat s/. 

alábbi megrendelési lii]i rovatainak betöltése. és annak nz oraz. erdészeti Kgyesülut titkárságából! való 

bél-mentett beküldése által kinyilutkoztatni szíveskedjenek : mire n munka nekik n lennebbi n r  |io«- 

tnn va ló  u lm m  lcle mellett inog. ing küldetni.

Pesten 18G7 septeinbcr, 2T-éu.

a szorzók

D ivald  A dolf é s  W ag n er Kiiroly.

$ Ad. e<4' r e n d e l  é s  t
! .. |
j. „ERDÉSZETI MÜSZÓTÁR" példányára, t
í í

A  m egrendelő

I  5(J-MH t4 WbPW'M M M-Í.I W

/O L . K-168. 1868-4-634.8. /
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Az addig elkészült anyagot - tudván azt, hogy nem te ljes  és tökéletes - 
1868-ban kiadták. Várták a visszhangot, a tökéletesitésre vonatkozó javas
latokat, de ezek meglehetősen lassan csordogáltak. "Ezen körülmény tudni
i l l i k  az érdektelenség - újólag is  azon szomorú meggyőződésre vezet, hogy 
az erdészeti irodalom mezején magunkra vagyunk hagyva, hogy szakközönsé-

119
günk e téren, a mély gyenge fogyasztó, még gyengébb termelő." Később 
ez az érdektelenség valamelyest csökkent1 ^0 de a tervezett bóvitett, ja v í
to tt kiadás soha nem készült e l.

Az Erdészeti Lapok kilencedik, 187o. évi árfolyamában ir ják : "Több erdész
azon kérdésére: hol és minő erdészeti magyar tankönyvek kaphatók? csak azt

121fe lelhetjük, hogy i ly  tankönyvek még nem léteznek." Divald és Wagner az 
OMGE pályázatára, majd szerződésére nem készítették el a könyvet, igy az Or
szágos Erdészeti Egyesület 1867-ben i r t  ki ugyanerre a feladatra pályáza- 

122tót. A müvek elkészítése, i l le tv e  a pályázatok elb írálása évekig elhúzó
dott. Lázár Jakab "Erdészeti kézikönyv"-e csak 1871-ben jelent meg. A kezde
t i  bizonytalanságok és nehézségek ellenére tehát mégis elindult a magyar 
nyelvű erdészeti müvek kiadása! Wagner selmeci tanártársai azután évről évre 
jelentették meg a tankönyvül is  szolgáló munkákat.

Wagner azonban egyre messzebb került az irodalomtól, sót az oktatástól is .
1871. január 16-án osztálytanácsosi ranggal fóerdótanácsossá nevezték ki a 

123pénzügyminisztériumba. A t é l i  félév végével tehát el ke lle tt hagynia
Selmecet. Vadas Jenő idézi az akadémia igazgatójának felmentő levelét, amely
ben Wagner selmeci érdemeit részletesen felsorolják. Például ezt: "N/agysá/- 
god vo lt az, a ki a körüményekhez mért legüdvösebb intézkedések megajánlása 
és életbe léptetése á lta l azt a pangás örvényéből kiragadta; N/agysá/god volt 
az, a ki az intézetet nemzetivé, magyarrá tette  és nem csak nyelvünket fe j 
tette ki ez irányban, hanem a mostoha évek óta küzdés és csüggetlen áldozat-

124készség mellett irodalmunkban is  egy tátongó hézagot tö ltö tt k i.

Wagner távoztával az Erdészeti Lapok szerkesztését Selmecen Fekete Lajos és 
125Il lé s  Nándor fo lyta tta , a következő évben viszont már Budán, a "Magyar

K irá ly i Államnyomdádban készült Bedő Albert szerkesztésében. 1872 végén
pedig Divald és Wagner megegyezett az OEÉ-vel: az Erdészeti Lapok tulajdonjo-

126gát egyszer s mindenkorra 6ooo Ft-ért átadják az egyesületnek. Ezzel a
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két lapalapitó a hazai erdészeti irodalomban betöltött vezető szerepét mint
egy feladta, bár a továbbiakban a lap főmunkatársaiként kivántak dolgozni.A 
h ivatali elfoglaltság azonban előbb Divaldot, majd egyre jobban Wagnert is  
e ltávolitotta a szakirodalomtól.

Wagner felesége a Selmecről történő költözést később úgy minősitette, mint
férje korai halálának legfőbb okát. Le irta , hogy minisztériumi szolgálatának
idején Wagner kora reggeltől késő estig "nehéz járomban" dolgozott. Amikor
főnöke, Divald Adolf hosszú hónapokra távol vo lt, minden ügyet ő intézett.Nem
javult a helyzet akkor sem, amikor 1873-ban Divald után átvette az erdészeti
osztály vezeését. Rengeteg teendőjét éjszaka végezte e l, miközben mások kap-

127tak dicsőséget, jó fizetést.

Wagnerné visszaemlékezésébe kétségtelenül belevegyül némi "h itvestársi túlzás" 
is, de Wagner teendői valóban sokrétűek voltak. A napi, minisztériumi felada
tok mellé például az 1873. évi bécsi v ilá g k iá llitá s  előkészítésével, erdésze-

128t i  csoportjának "megbirálásával" is  megbízták. Legnagyobb feladatot azon
ban az 1875-ben kapott központi kataszteri erdóbecslési felügyelősége je len
tett.

Az 1875. évi V II.te . gondoskodott arró l, hogy az uj földadónál az erdők fa-
termésének nem értékesíthető része az adóköteles birtokból kivétessék. Ehhez
azonban ezeket az erdőket meg k e lle tt határozni, bejárni és róluk különféle
kimutatásokat készíteni. Az országos munka összefogásával Széli Kálmán minisz-

129tér Wagner Károlyt bízta meg.

Wagnerné szerint ez az évi 8oo Ft többletfizetést jelentő feladat terhelte 
legjobban férje  idejét és vette igénybe erejét./Wagner évi alapfizetése 3ooo 
Ft volt. Noha miniszteri tanácsosi rangú feladatokat lá to tt e l, beosztása csak 
fóerdőtanácsos vo lt./
H ivatali munkáját a készülő erdőtörvény gondjai is  terhelték. Wagner - és az 
erdészeti osztály -álláspontja az vo lt, hogy a törvényben a szakmai célokat a 
legmesszebbmenőkig vegyék figyelembe, ugyanakkor az olyan lehetőséget b iztos ít
son az erdőbirtokosoknak, ami nem riasz tja  e l őket a törvény elfogadásától. A 
szakmai célokat és azok elérésének eszközeit a Divald á lta l már az 186o-as é- 
vekben kidolgozott törvénytervezet jelentős részben tartalmazta. Ennek a módo-
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sitása, több oldalról való megtárgyalása évekig ta rto tt. Voltak erről viták 
a Magyar Tudományos Akadémián, de a törvénytervezetet az egyes po litika i 
pártok is  igyekeztek saját cé lja ikra felhasználni. 1876-ban az ŐRE újból 
visszakapta átdolgozásra a törvénytervezetet. Wagner vezetésével kénytele
nek voltak ismét módositani, mivel a szabadelvű párti kormányzat "ezidó 
szerint" nem lá tta  indokoltnak a magánerdókben folyó munkák korlátozását. 
/Tisza Kálmán ezzel az erdőbirtokosokat akarta saját po litika i elképzelései
nek megnyerni./ 1878 januárjában végre a képviselőház elé került a hatszor 
átdolgozott törvényjavaslat, és elfogadták azt. 1 "*0 A sok v ita , készü
lődés után az 1879. évi XXXI. törvénycikként bejegyzett erdőtörvény Wagner 
személyes sikerét is  je lentette. A végrehajtásával, továbbfejlesztésével 
kapcsolatos elképzelések viszont Wagner szakmai végrendeletévé váltak.

Az erdőtörvénnyel "az ország gazdasági mostoha helyzetének" kapcsán az OMGE 
foglalkozott. I t t  az erdészeti csoport összefogására 1879-ben Wagnert kérték 
fe l. Wagner véleményét legrészletesetten a kopárterületekkel összefüggésben 
dolgozta k i, amit halála után Bedő Albert ismertetett.
Wagner rámutatott az erdőtörvény kopárokkal kapcsolatos fogyatékosságára. 
Megállapította, hogy a birtokosok saját jószántukból nemigen fognak kopárer- 
dősitést végezni, azt tehát az államnak magára ke ll vá lla ln ia . Ha pedig ez 
igy van, akkor legjobb lenne, ha a beerdősitendó területeket az állam "saját 
erdőbirtokának gyarapítása végett megszerezné." Erre kedvező áron nyílna le 
hetőség, mert a kopárok a je len leg i birtokosoknak csekély hasznot hajtanak, 
azok örömmel megszabadulnának tő le. A kopárterületek megszerzésével és beer- 
dősitésével - vélte Wagner - az állam sajátos módon csökkenthetné az ország 
erdeinek feltartóztathatatlan apadását. 1 ^1

Az idő igazolta Wagner fenti vélekedését. A későbbiekben ugyan történtek á l
lami birtokvásárlások, de a kopárterületek megszerzésére az államnak egysze
rűen nem volt elegendő pénze. így a nagyarányú kopárerdősitések valóban nem 
kezdődtek e l.
Wagner eszmerendszerében az állami erdő/kopár-/vásárlás szükségessége csak 
évek a la tt ért meg. Erdészetpolitikai elképzelése kezdetben egészen más volt.

Korán, már az OEE 1868-ban ta rto tt közgyűlésén k ife jte tte , hogy az erdőgazda
ság ne a bányászat /mint a korábbi századokban/ és ne a mezőgazdaság /mint a 
korabeli vélekedések kívánták/ jövedelmei között szerepeljen, hanem önálló
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kezelést és számvitelt kapnjon. Az önálló kezelés pedig megköveteli az 
erdőgazdálkodás rendszeres jövedelmezőségét. Ezek után a kérdés: milyen mó
don lehet ezt a jövedelmezőséget b iztosítan i?

1873-ban az államerdők bevételi-kiadási viszonyait vizsgálva mutatott rá, 
hogy az értékesitési lehetőségek eltérő volta az állandó erdőjövedelmet 
időnként kérdésessé teszik. Ennek ellenére a fejlődés - sz á llítá s i viszonyok 
javulása stb. az állandó erdőjövedelem fe lé  h a la d .^

Két évvel később - fenntartva korábbi á llítá s á t , de talán az állami erdőke
zelést jobban•ismerve - mégis úgy lá tta , hogy az állam nem képes erdeit jö 
vedelmezően kezelni. Az állam feladata - vélte - a jó erdőtörvény meghozata
la és végrehajtásnak ellenőrzése, mig a gazdálkodást a magánosokra k e ll biz- 
n i.13A

Ezen vélekedését azután az Erdészeti Lapok hasábjain többen is  támadták.
Az erdészek közül ugyanis sokan lá tták , hogy országos viszonylatban még min
dig az államerdók vannak a legjobb állapotban. Ott van szakértő erdészeti 
személyzet, ott van tervszerű, rendszeres kezelés, ott gondolnak az erdők 
tartamosságára. Ráadásul sokan nem hittek sem az erdőtörvény közeli megalko
tásában /1875-ben vagyunk!/, sem a meghozandó rendelkezések betartásában,be
tarthatóságában.
Wagner meghajolt az érvek e lő tt. "Az államerdők ez idő szerint nem adatnak 
e l" jelentették be a k é p v is e lő h á z b a n .A  továbbiakban az államerdők jö 
vedelmezőségének biztosítása, az eredmények összehasonlítása kötötte le  Wag
ner figyelmét. A porosz és a magyar kincstári erdők viszonyainak elemzése 
során mutatott rá, hogy nálunk feleslegesen adóztatják az államerdőket. Az 
állam igy önmaga gondjait növeli, miközben az értékesítésre kevés gondot for
d ít. Poroszország példáján felbuzdulva bízott abban, hogy egyszer Magyarorszá
gon is az erdőket tömegesen lehet tövön eladni, és igy az állami bevételeket 
gyarapítani. Az államerdők megfelelő értékesítése pedig a magánerdók eladási 
áraira is stabilizálóan fog h a t n i . I t t  ju to tt e l az állami szerepvállalás 
szükségességéhez, amelyet azután a kopárerdősitésekkel összefüggésben a már 
említett módon szintén k ife jte tt .

Wagner irodalmi munkásságának könyvészeti adatait a Gerlai-féle erdészeti
138bibliográfia és a selmeci oktatók lexikona jórészt tartalmazza.

132



118 -

"Mérei Károly" név alatt is publikált, ille tve az Erdészeti Lapokban ele-
inta "Wágner Károly"-ként is szerepelt. /A szatmári iskolai bizonyitványát
is ilyen névre adták ki./ Mögötte Wagnernek az a törekvése sejthető, hogy
magyarságát nevével is kifejezze. Azután megmaradt a német helyesírásnak
megfelelő Írásmód mellett, annál is inkább, mert - miként maga mondogatta -
nincsen nevét továbbvivő gyermeke. "Neve német - irta róla Fekete Lajos

139de szive, lelke magyar volt, mégpedig a szó legnemesebb értelmében." A 
bibliográfiai adatokhoz azonban még egy megjegyzést füzünk. Az Erdészeti La
pok első évfolyamaiban gyakran látható "WV vagy "VV szintén Wagnert jelen
t i ,  ille tve  sok Írását név nélkül adta közre. Tehát szakirodalmi munkássága 
csak ezekkel a cikkekkel lehet teljes.

Wágner halála és emlékének ápolása

Wagner Károlyt jz  OEE alapításakor, 1866-ban második alelnökké választották.
Ebben a posztjában többször megerősítették140 mígnem 1876 decemberében el-

141nyerte az első alelnöki megbízatást. így nem csoda, hogy Wagner Károly 
korai, váratlan halálakor, 1879. december 21-én - a család és a munkahely 
mellett - az Országos Erdészeti Egyesület is adott ki gyászjelentést. "A ha
zai erdőgazdaság - irták - és a közügyek szolgálatában állott oly munkás fér
fiú t veszítünk, kinek áldásos működését örökre hálával és tisztelettel fogják

142a magyar erdészek körében említeni!"

Wagnert december 23-án temették el a vízivárosi temetőben. Az engesztelő 
szentmisét pedig 29-én mutatták be a budavári helyőrségi templomban. Halálá
ról az Erdészeti Lapokban orvosi látle letet is közöltek, amely szerint a né
hány nap alatt kifejlődő gégevizenyő /ödéma/ végzett vele.145

A következő év elején, az 188o. januári Erdészeti Lapok gyászkerettel,Wagner 
Károly halálhírével jelent meg. Az egyesület gyászolta alapitóját és az Erdé
szeti Lapok megindítóját: "Leírhatatlan nagy a mi veszteségünk. Szomorú volt 
a mi karácsonyunk 1879-ben, és bizonyára vigasz nélküli a mi újévünk is; mert 
kidőlt közülünk a hazafiságban elöljáró, Ítéletben elfogulatlan, tanácsban 
bölcs és tudományban gazdaság vezér!". Bedő albert összeállításában rövid élet
rajzot, méltatást, a már említett gyászjelentéseket és a temetés leírását kö
zölték. Ugyanehhez a füzethez mellékelték Wagner 1871-ben készült arcképét.
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Emlékének további megörökítése céljából bejelentették a Wagner Károly-ala- 
pitvány létrehozását is , amelynek "évenkénti kamataiból oly erdótisztek 
segélyre szorult özvegyeinek vagy árváinak, kiknek férjök vagy atyjuk az 
első belépéstől kezdve állandóan és 5 éven át az Országos Erdészeti Egye
sület tagja vo lt, évenként segély adassék."

Az OEE következő, 188o. január 25-én ta rto tt választmányi ülésén jóváhagy
ták az alapítvány létesítését, egyben elhatározták a következő közgyűlésen

144tartandó emlékbeszéd elkészíttetését. Erre Divald Adolfot kérték fe l.
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Divald az emlékbeszéd megtartását nem vá lla lta . Az egyesület elnökével,
Tisza Lajossal tudatta, hogy Wagnerban a legjobb barátját vesztette e l, de 
életpályájuk évekig való összefonódása, az együtt e lé rt sikerek felemlege
tése talán öndicséretnek tetszene. Ráadásul ir ta  Divald - kismartoni e l
szigeteltségéből nemigen tud a Mehádiára tervezett közgyűlésre elutazni,ott 
az emlékbeszédet megtartani. A feladatra Bedó Albertot javaso lta .14"* /Di
vald egyébként feltehetően táv ira t utján értesülhetett Wagner Károly halá
lá ró l, mert a halá lt követő napon, december 22-én már részvétlevelet i r t  az

. 146/ özvegynek. /

Wagner halála után Bedő Alberthoz került Wagner jónéhány személyes irata , 
amelyet azután Il lé s  Nándor kapott meg. Bedő ugyanis szintén nem vá lla lha t
ta, vagy nem akarta vá lla ln i az emlékbeszéd megtartását. /Wagner özvegye ben
ne nem nagyon b izo tt.147/ így az egykori selmeci tanártárs, I l lé s  Nándor vet
te kézbe Wagner ir a ta it  és készítette e l a beszédet. 188o. szeptember 19-én 
Mehádián, az OEE közgyűlésén olvasta fe l, ahol "az előadás bevégeztére kö
vetkező mély csend bizonyságot te tt a keblekben ébresztett sajgó érzelmek-
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I l lé s  emlékezésében részletesen ismertette Wagner pályafutását. Kiemelte 
jóindulatát, a tanítványokkal, vizsgázókkal /minisztériumi szolgálata ide
jén államvizsga-biztos is  volt/ embeni türelmességét, szeretetét. "Szeszé
lye i nem voltak, s az ember őt mindig egyenlően, szelid, barátságos hangu-

149latban ta lá lta , a miért is  a vele való érintkezés kellemes vo lt."

Ezeket a szeretetreméltó tulajdonságokat minden barátja, ismerőse és munka
társa, tanítványa hangsúlyozta. "Wagner Károly ir ta  Divald - önzés nélkü
l i ,  mások hibáit felebaráti kegyelettel takaró, tiszta jellemü és erkölcsi 
életű, nemcsak szigorúan igazságos, de nagylelkűen méltányos, áldozatkész, 
türelmes, nyájas és rendkívül szeretetre méltó ember v o lt . " 1 '*0

Wagner Károly emlékét az egyesületen kivül a selmeci akadémia is  ápolta. A
millennium évében kiadott akadémiai ismertetőben nemcsak selmeci működését
méltatták, hanem életrajzát is  közölték. 1 "*1 Sőt a botanikus kertben "Wagner- 

152füzes"-t létesítettek . Az OEE 19oo. évi, selmeci közgyűlésén Kisiblyén, 
ott, ahol Wagner legelőször vetette fe l tanítványai e lő tt a magyar nyelvű 
erdészeti irodalom megteremtésének szükségességét, emléktáblát helyeztek e l.
Az ünnepségen az egykori tanítvány, Fekete Lajos méltatta Wagner érdemeit, a 
csúcsot pedig ettő l fogva "Wagner-csúcs"-nak nevezték. 1 '*'5

A csúcs ma is  á l l ,  sót az emléktábla helye is  felfedezhető, de Wagner emléke 
előtt ma már csak Sopronban és Budapesten tiszteleghetünk. Sopronban az egye
tem botanikus kertjében á llíto ttak  az egykori erdészeti tanárnak emléket. Ha-

154lálának loo. évfordulója alkalmából pedig Wagner-emlékünnepséget rendeztek.

Budapesten szintén 1979-ben emlékeztek meg róla. A Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi /Földművelésügyi/ Minisztérium épületének árkádjai a la tt szobrát lep
lezték le .1'*'* A megszüntetett vízivárosi temetőből a Farkasréti temetőbe át
került s ír já t  he lyreállíto tták , ott az Országos Erdészeti Egyesület nevében 
koszorút helyeztek e l .1^

Amikor az OEE könyvtára évtizedes hányattatás után végre méltó helyre került, 
199o-ben ú jra Wagner Károly-alapitványt hoztak l é t r e . ^  Az alapítvány az 
egyesületi könyvtár működtetését szolgálja, ahol Wagner Károly ir a ta i, hagya
téka is otthonra le l t .
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Wagner Károly életének és munkásságának rövid összefoglalóját csak az egykori 
barát, a hagyatékot kezelő és az egyesületi emlékbeszédet elmondó I l lé s  Nándor 
gondolataival zárhatjuk. "Szerény körben nagyon tenni - összegezte I l lé s  Wag
ner pályáját -, nagy lelkek és nagy tehetségeknek adatott, s a mely nemzet oly 
fiakat tud fölmutatni, kik Wagnerhez hasonlóan szerány pályán is nagyot tudnak 
tenni, az oly nemzetnek jövőjét nem szabad fé lten i; az oly nemzet minden téren 
á llá s t fog kiküzdeni magának a nemzetek sorában. És ha szakunk művelői hasonlók 
lesznek az úttörőkhöz, a magyar erdészet is  büszkén fogja e lfoglaln i helyét min-1 CQ
dig a nemzetek erdészetében."
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5. ILLÉS Nándor: Emlékbeszéd Wagner Károly fö lö tt. Erdészeti Lapok /továbbiak
ban: EL./ 188o. 7o6. p. Megjegyezzük, hogy az OEE-K.-bán lévő Wagner-anyag- 
ban megtalálható az ILLÉS á lta l készitett é letrajz  fogalmazási példánya is.

6 . LOSONTZY István: Hármas kis-tükör /Pest,185o./ lo7.p.

7. Lásd: 2.

8 . OEE-K. Wagner-anyag. Selmec, 185o. okt.28. Wagner Károly rendes bányászhall
gató. A hallgatói névsorban: /FALLER Gusztáv/: A selmeczi m.k. bányász- és 
erdész-akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve /177o-187o/. /Selmec, 
1871./ 189.p.

9. Kari Jennyről lásd: A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak 
rövid életrajza és szakirodalmi munkássága. 1735-1918. Szerk.: ZSÁMBOKI 
László. /Miskolc, 1983./ 2o6.p.
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10. OEE-K. Wagner-anyag. Selmec, 1851. jun.15. J.Rusegg^r levele az ösztöndíj 
odaítéléséről.

11. Lásd: 2.

12. OEE-K. Wagner-anyag. Egy Máramaros^-szigeten 1851.ápr.22-én ke lt hivatalos 
bizonyítvány szerint Wagner Antal cs.k.alerdész 4o évig, 18o8.jan.l-jétől 
1848.jan .l- jé ig  szolgált. A bizonyítványt Wagner Károly feltehetően az 
ösztöndíj-kérelemhez szerezte be.

13. Uo. Selmec, 1852.máj.19. Engedély az erdészeti szak hallgatására.

14. Uo. Selmec, 1855.nov.15. Akadémiai abszolatórium és bizonyitvány másolata.

15. Uo. Selmec, 1855.szept.15. Értesítés arró l, hogy erdészjelöltnek felvették. 
Selmec, 1855.szept.15. a hivatalos eskü bizonyítványa.

16. Uo. Selmec, 1855. dec.9. Áthelyezés a taxációhoz.

17. Uo. Besztercebánya, 1856.márc.22. Wagner kiküldése Feketeviz-Karámra.

18. Uo. Besztercebánya, 1856. máj.2. Erdőbecslónek rendelik ki Blondein Károly 
mellé.

19. Blondein Károly 1854.dec.22-tól 1856-ig vo lt tanársegéd Selmecen. Lásd: 
PAUER János: A selmeczbányai magyar k irá ly i Bányászati és Erdészeti Akadé
mia története alapításától, vagyis 177o-től kezdve az 1895/96. tanév végé
ig. /Selmecbánya, 1896./ 116.p.

20. Lásd: 5. 7o8.p.

21. OEE-K. Wagner-anyag. ILLÉS Nándor: "Divald szavai után jegyzettek".

22. Uo. Pozsony, 1856. okt.17. Engedély és melléklet az államvizsgához.

23. Uo. Selmec, 1857.márc.l. Gyakornoki kinevezés.

24. Uo. Wagner feltehetően saját kezű feljegyzése a szolgálati idő kiszámításá
hoz.

25. Uo. Selmec, 1857.dec.3o. I I .  osztályú erdészi kinevezése.

26. Lásd: 5. 7o8.p.

27. OEE-K. Wagner-anyag. Wagner Károly tanársegédi kinevezése. Selmec, 1859. 
febr.13.
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28. MAGYAR János: Emlékbeszéd Wagner Károly halálának loo. évfordulójára. In: 
Tisztelgés Wagner Károly e lő tt. Szerk.: HILLER István. /Sopron, 198o./15.p.

29. Lásd: 5. kézirat.

30. Visszapillantás idei közgyűlésünkre. EL. 19oo. 682-684.p.

31. OEE-K. Wagner-anyag. ILLÉS Nándor: A magyar erdészet története. Kézirat.

32. Uo. ILLÉS Nándor: Az Erdészeti Lapok története. Kézirat.

33. Statuten des Ungarischen Forstvereines. /Pressburg, 1856./ 2.§. /3-4.p./

34. Lásd: 32.

35. Mittheilungen des Ungarischen Forstvereines 1855. I I I .  Heft 56-57. p. és 
IV. Heft 66-67.p.

36. Lásd: 32.

37. ROXER Vilmos: Az erdészeti müszótár ügyében. Vadász- és Versenylap 1861.
2o3. és 2o5. p.

38. A magyar erdész egylet. Vadász- és Versenylap 186o. 419-425.p.

39. DIVALD Adolf: Az erdészeti magyar irodalom ügyében. Vadász- és Versenylap 
1861. 2̂ .p.

40. OEE-K. Wagner-anyag. KÁLMÁN Tivadar visszaemlékezése. Szomolnok, 188o.aug.lo.

41. Lásd: 39., 81-85.; 121-126.; 149-153. és 171-174.p.

42. ROXER Vilmos: Az erdészekhez és erdészetet pártfogó urakhoz. Vasárnapi Újság 
1861. 7:81.p.

43. NEUS IDLER János: Eszmecsere az erdészet érdekében. Vasárnapi Újság. 1861. 
11: .p.

44. Lásd: 3^., 2o6-2o7.p.

45. BEIVINKLER Károly: Mit ke ll az erdészet érdekében nekünk hazai erdészeknek 
tennünk? Gazdasági Lapok 1862. 133.p.
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46. BEIVINKLER Károly Vis/s/zhang. Gazdasági Lapok 1861. 31o.p.

47. Lásd: 21.

48. Lásd: 21., és 4o.

49. OEE-K. Wagner-anyag. Selmec bányaváros 1861.jul,18-i jegyzőkönyvi kivonata.

50. Uo. A Helytartótanács Budán ju l. 17-én, 31.281.szám a la tt kelt rendeletének 
másolata.

51. Lásd: 32. és Rüssegger min. tan. Divaldhoz intézett, Selmec, 1861. aug.16-án 
keltezett levele; Divald beterjesztése az Erdészeti Lapok kiadásának ügyében 
/Selmec, 1861. szept./; Engedély az E.L. kiadására /Selmec, 1861.okt.l3./.

52. Uo. 1861.okt.25-én kibocsájtott e lő fizetési felhivás és a Vadász-és Verseny
lap 1861. 366-368.oldalain Erdószeti lapok cimü felh ivás.

53. DIVALD Adolf - WAGNER Károly: A magyar erdészeti lapok érdekében! Vadász- 
és Versenylap 1861. 483-484.p.

54. ROXER Vilmos: A magyar erdószeti lapok érdekében. Vadász- és Versenylap 1861. 
53o.p.

55. OEE-K. Wagner-anyag. Simonits Lipót Nadapon, 1861.nov.28-án ke lt levele.

56. Uo. P i llé r  Gedeon Betléren, 1861.dec.1-jén kelt levele.

57. Uo. Ludwig Greiner 1861.okt. 18-án, Jólsván kelt és Bugát Pál 1861.nov.7-én, 
Pesten kelt levele.

58. HELM Ervin: A Magyar Erdészegyletről /Pozsony, 1861./ és OEE-K.Wagner-anyag. 
Erwin Helm Lőcsén, 1861.okt.27-én ke lt, Divaldnak cimzett levele.

59. Lásd: 21.

60. OEE-K. Wagner-anyag. Wagner Károly 1861.nov.9-én kelt levele.

61. Lásd: 4o.

62. Az OEE-Könyvtárban található egy ilyen előnyomott iv , amelybe kézzel Írták  
rá a magyar megfelelőket: DIVALD Adolf-WAGNER Károly: Az erdészeti müszótár 
előmunkálatai /Selmec, 1862./.
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63. Uo. Wagner-anyag. Gróf Zay Albert Zay-Ugrócon, 1862.jan.14-én kelt leve
le .

64. Uo. Kende Zsigmond Cégén, 1862.dec.31-én kelt levele.

65. Lásd: 21.

66 . Uo. Janikovits Béni Verespatakon, 1862. nov.26-án kelt levele.

67. Lásd: 64.

68 . Uo. Helytartótanácsi levelek és nyomtatványok, 1862. február.

69. Uo. Helytartótanács, dátum nélkül.

70. Uo. Wagner levele Selmecbánya közönségének /1862.okt.3./ és a város érte
sítése a Helytartótanács válaszáról /1862. okt. 3o./.

71. Uo. egyesületi jegyzőkönyv /1862. ápr. 22./ és W. Rowland Pozsonyban, 1862. 
máj. 23-án ke lt levele.

72. Uo. 3. Wessely okt. 14-én kelt levele.

73. Lásd: 4o.

74. HILLER István: A magyar erdészeti irodalom és szaknyelv megteremtése. In: 
Tisztelgés Wagner Károly e lő tt. Szerk.: HILLER István. /Sopron, 198o./
75-77.p.

75. OEE-K. Wagner-anyag."Felszólitás az Erdószeti Lapok munkatársai közé való 
lépésre". /1863. febr.5./

76. Lásd: 21.

77. EL. 1863. 455.p.

78. OEE-K. Wagner-anyag. W. Rowland levele /1863.nov.6./ és 3.Wessely levelei 
/1863.okt.x4., okt. 31./. Wagner levéltervezete - pontos keltezés nélkül.

79. TAGÁNYI Káicly: Magyar Erdészeti oklevéltár /Bp., 1896./ I I I . 678.p.
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80. OEE-K. Wagner-anyag. A Magyar Erdész Egylet Pozsonyban, 1863. nov.2o-án 
kelt, az OMGE-nek címzett levele.

81. M./ÉREI Károly/: Nézeteink az erdőgazdasági tanügy néhány pontjait i l l e 
tően, vonatkozva Hideghéthy Antal úr előterjesztésére. EL. 1863. lo8-lo9.p.

82. EL. 1864. 92.p.

83. OEE-K. Wagner-anyag. Gervay Nándor Pozsonyban, 1864. jan. lo-én kelt leve
le .

84. EL. 1864. 128.p.

85. OEE-K. Wagner-anyag. Gervay Nándor Pozsonyban, 1864. ápr. 3o-án kelt leve
le.

86. Uo. Nagybányán, 1864. aug. 8-án kelt kinevezési okmány.

87. Lásd: 2.

88. Uo. A megkötött szerződés megküldése. /1864.okt.4./

89. Uo. Wagner 1864. okt. 3-án kelt jelentése, amelyben Selmecet tudatja az 
Erdészeti Lapok átadásáról.

90. Uo. Wagner 1864. dec. 12-i levele a Helytartótanácshoz.

91. EL. 1964. 415.p.

92. EL. 1864. 265.p.

93. EL. 1865. 245.p.

94. OEE-K. Wagner-anyag. Wagner 1865 januárjában kelt levele Pozsony város 
tanácsához.

95. Uo. A Helytartótanács Nagybányához intézett, 1865. jan. 13-án kelt levele.

96. Uo. Wagner 1865. jun. 16-án ke lt, az erdészegylethez cimzett levele.
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97. EL. 1865. 4o4.p.

98. OEE-K. Wagner-anyag. 1865. jun. 16-án kötött "Egyezség".

99. Uo. 1865. ju l.  lo-én kelt engedélykérő levé l, amelyet a Helytartótanács
hoz cimeztek.

100. Lásd: 39. 121-126.p.

101. EL. 1865. 63-65. és 31o-3ll. p., továbbá OEE-K. Wagner-anyag. Az OMGE le 
vele Wagner Károlyhoz /Pest, 1865. máj. 1./ és az 1865. jun. 5-én kötött 
egyezség.

102. Lásd: 21.

103. OEE-K. Wagner-anyag. Gróf Lázár Kálmán Bencecen, 1861. febr. 21-én kelt, 
Wagnerhoz i r t  levele.

104. Lázár Kálmán könyve végül 1867-ben je lent meg.
/WAGNER Károly/: Az erdő kártékony rovarja i. In: Természetbarátok és va
dászok évkönyve. Szerk.: LÁZÁR Kálmán. /Pest, 1867./ 233-244.p. és 
W./agner Károly/: Az erdő-káros rovarokról. EL. 1866. 56-61.p.

105. WAGNER Károly: A magyar erdészegylet választmányának véleménye Kassa váro
sa erdeinek rendezési terve fe le tt . EL. 1866. 241-247.p.

106 . Lásd: OROSZI Sándor: Wagner Károly erdészeti előadásai a keszthelyi gazda
sági tanintézetben. /Platskó Zsigmond kéziratos jegyzete/. Erdészeti és 
Faipari Tudományos Közlemények 1987. 1-2: 237-243.p.

107. Lásd: 4o.

108 . OEE-K. Wagner-anyag. Gróf Pá lffy  István Pozsonyban, 1866. november 19-én 
kelt levele.

109. KIRÁLY Pál: Az Országos Erdészeti Egyesület története: H.é. n. /Bp.,1967./ 
15-18.p.

110. EL. 1866. 573-575.p.

111. EL. 1867. 537.p.



112. VADAS Jenő: A selmeczbányai m.kir.erdőakadémia története és ismertető
je./Bp., 1896./ 115-116.p.

113. EL. 1867. 491.p.

114. OEE-K. Wagner-anyag. Értesítés akadémiai tanári kinevezéséről /Selmec,
1867. okt. lo ./.

115. Uo. Tanterv és órabeosztás 1867/68-tó i 1873/74-ig.

116. Lásd: 112. Mellékletek /1868-73./.

117. Lásd: 112. 129-131.p.

118. OEE-K. Wagner-anyag. Wagner levele Selmec polgármesterének. Keltezés nél
kül, de feltehetően 1867 végén.

119. Megjegyzések UjLAKI István: Jegyzetek s észrevételek az erdészeti müszó- 
tárra. EL. 1869. 272-278.p.

120. Lásd p l.: SOLTÉSZ János: Adatok a müszótárhoz. EL. 187o. 4o-44.p., UJLAKI 
István: Az erdészeti müszótárhoz. EL. 1872. 3o2-311.p., FRANK Pál: Az "e r
dészeti müszótárhoz". EL. 1873. 43o-439.p.

121. EL. 187o. 29o.p.

122. EL. 1867. 588.p.

123. OEE-K. Wagner-anyag. Wagner Károly főerdőtanácsosi kinevezése /Buda,1871. 
jan. 16./.

124. Lásd: 112. 136.p.

125. Lásd: 32.

126. KEGLEVICH Béla: Hazai erdészetünk t is z te lt  közönségéhez. EL. 1872. 463-464.p., 
továbbá EL. 1872. 471. és EL. 1873. 4o.p.

151

127. Lásd: 2.
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128. OEE-K. Wagner-anyag. A v ilá g k iá ll ítá s i bizottságba előbb Divald helyet
tesévé /Buda, 1871. nov./, majd rendes taggá nevezték ki /Buda, 1873. 
febr. 18./.

129. Uo. Széli Kálmán 1875. máj. 19-én, Budapesten kelt rendelete.

130. Az erdőtörvénnyel kapcsolatban lásd K irály Pál feldolgozását. /KIRÁLY 
Pál: Első modern erdőtörvényünk történelmi előzményei. Az Erdő 198o.
7-14., 73-82.p./

131. BEDÖ Albert - WAGNER Károly: Az erdészeti kérdések. In: Az Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület á lta l gazdasági bajaink kipuhatolása és orvos
lása érdekében ta rto tt enquete-tárgyalások. IV. füzet. /Bp., 1881./
22-23.p.

132. WAGNER Károly: Az erdőgazdaság fölszabaditása a kezelés és számvitel önál
lóvá tétele á lta l. EL. 1868. 493-5oo.p. és Uő: A mező- é s erdőgazdaság 
számvitelének elkülönítése. Országos Erdészeti Egyesület Évkönyve 1868.
76-81.p.

133. WAGNER Károly: Az állandó erdő-jövedelem biztosításáról. EL. 1874.2ol-21o., 
297-3o4.p.

134. WAGNER Károly: Adjuk el az államerdőket is . EL. 1875. 2o5-212.p.

135. Lásd: ARDAI: Az államerdők eladásának kérdéséhez. EL. 3o7-311. p. és 
KOZINSKY: Vidéki szó az állam-erdők eladásának kérdéséhez. EL. 1875. 
472-473.p.

136. EL. 1875. 523-524.p.

137. WAGNER Károly: A porosz és magyar államerdők gazdasági viszonyai számok
ban. EL. 1879. 4-14.p.

138. Lásd: 9. és GERLAI Arnold Gusztáv: A magyar erdészeti irodalom könyvé- 
szete 1934-ig /Sopron, 1936./. 289-29o., 444.p.

139. Lásd: 112. 133.p.



133 -

140. Kassán, 1869-ben, majd az 1872. évi tordai gyűlésen is . OEE-K. Wagner- 
anyag. Gróf Keglevich Béla levele /1872./.

141. Uo. Tisza Lajos levele /Budapest, 1876. dec.3o./

142. EL. 188o. 3.p.

143. Uo. 7-8.p.

144. Uo. 56.p.

145. OEE-K. 188o. évi iratok. Divald Adolf 188o. május 2-án, Kismartonban 
kelt levele.

146. Uo. Wagner-anyag. Divald 1879. dec. 22-én, Kismartonban kelt levele.

147. Lásd: 2.

148. Az Országos Erdészeti - Egyesület folyó évi közgyűléséről. EL. 188o. 
751.p.

149. Lásd: 5. 71?.P-

150. Lásd: 145.

151. Lásd: 112. 349-352.p.

152. BARTHA Dénes - OROSZI Sándor: Selmec, Selmec, sáros Selmec... Vademecum 
erdészek számára /Bp.-Sopron, 1991./ 72.p.

153. Lásd: 3o.

154. Az ülés anyagát lásd: Tisztelgés Wagner Károly e lő tt. Szerk.: HILLER 
István /Sopron, 198o./.

155. KIRÁLY Pál: Wagner Károly emlékezete. Erdőgazdaság és Faipar 1979. 
lo: 1-3. p.

156. KIRÁLY Pál: Az Erdőtörvény centenáriuma.Erdőgazdaság és Faipar 1979.
11: 1-4.p.

157. Az Erdő 199o. 185.p.

158. Lásd: 5. 713.p.



- 134 -

AZ ERDŐ. 1952 - 199o 
Jeröme René

A magyar erdőgazdálkodás gyökerei a nyugat-európai televénybe mélyedtek, 
de koronáját a sajátos magyar tájban bontotta k i. Selmec nyiltan va llo t
ta Cotta, Hartig, Hundeshagen örökségét, de már Wilckens is  a hazai kör
nyezetben alak ította ki tanait, és az i t t  született tapasztalatok, megál
lapítások, később tudományos eredmények tükröződtek a reformkor idején k i
virágzott magyar erdészeti irodalomban. Ez érvényesült nagyrészt a két v i
lágháború között is . Sopronnak a ke le tte l - pontosabban a Szovjetunióval 
kapcsolatai a Fehér és Roth professzorokén kivül nem voltak, és ezekkel ók 
is  csinján bántak.

Fordulat a második világháború végével következett be. Az ekkor kialakult 
erőviszonyok lehetővé, a pártállam lé tre jö tte  kötelezővé tette az eleddig 
tőlünk elzárt, sőt ellenérzésü propagandával sújtott szovjet eszmék, elgon
dolások megismerését, va llását, gyakorlati megvalósítását. Ez életkérdéssé 
vá lt - a tú lélés fügött tő le ! Szakmánk tekintetében többek között erre utal 
a legfőbb állami vezetők Rákosi, Geró stb. testü letileg  gyűlölte erdé
szek műszaki-tudományos szaklapjának az ERDÉSZETI LAPOK-nak - a betiltása.
A lap hiába igyekezett a háború végét követően újra indulva ennek elébe men
n i, sőt nem seg ített a szakmában hangadók gyoro azonosulása sem. A k irótt 
feladat te ljes ítése , az uj eszmék közvetítése, a megtöretés után később kegy
ként megjelenni engedélyezett AZ ERDÖ-re hárult.

AZ ERDŐ 1952-ben indult évi négy számmal. Blső felelős szerkesztője Páris 
János vo lt. Személye biztosítékot lá tszott nyújtani a vonal érvényesítésére, 
de ez a remény nem te lje sü lt. Hiába vo lt a szerkesztőbizottsága tagjainak 
nagyrésze - kilenc közül nyolc - pártelkötelezett. Mindjárt az első évfo
lyamban Tömpe István, mint országos erdészeti főigazgató a Szovjetunió 
szocialista erdőgazdaságát példaképünkké te tte , és számos ismertetés igye
kezett ezt hozzánk közelebb hozni. Főleg a szerkesztőbizottság tagjai dol
goztak fe l több szovjet anyagot, de a közlők ottani helyi ismereteinek tu
dott hiánya miatt ezek kevésbé hiteleseknek tűntek. A magyar erdészek ide
genkedéssel, erős fenntartással fogadták az uj eszméket.
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Az indulás nem elég ítette ki a pártirányitást. A főigazgató már a második 
évfolyam végével megköszönte Páris fáradozásait, és a lap fe le lős szerkesz
tésével az akkoriban szovjet aspiranturát végzetten hazatért, a miniszter 
á lta l azonnal az Országos Erdészeti Főigazgatóság főerdőmérnökéül kinevezett 
Keresztesi Bélát bizta meg. A munka most már nagyobb céltudatossággal és 
kellő tájékozottsággal indulhatott. Keresztesi még az első évben - az 1954- 
es évfolyamban - k ia lak ította a lap végleges megjelenését szines tónusu bo
rítóva l, a borítón válogatott, szakmailag sokat mondó fényképekkel és bent 
is gazdagon il lu s z trá lt  anyaggal. Terjedelme évi 12 számmal, 4o-4o oldalon in 
dult, és ezt 1964-ben 48-48-ra bővitette.

A szovjet tanok közvetítése most már kellő átgondoltsággal folyhatott. Az ot
tani szerzők eredeti írása i a legfontosabbaknak i t é l t  szakmai részterületeken 
mértéktartóan jelentek meg. A sikert már az indulásnál szerencsétlenül befo
lyásolta a Szovjetunióból ide^küldött I.I^ S iskov, főiskolánk docensének a sa
játos körülményeink ismeretének hiányában történt megnyilatkozása. Nem voltak 
kellően hatásosak az elsőnek választott, még a Szovjetunióban sem k ifo rro tt, 
ott is  v ita to tt genetikai témák sem. Az uj tanokat az ÉRTI f ia ta l kutatói á l
ta l rendezett 1955. évi ülésen erősen v ita tták , b írá lták . Kedvezőbb fogadtatás 
érte később az erdőtipológiai fejtegetéseket, és fokozódó érdeklődés kisérte a 
szovjet technikát. Az indulást követő években történt 5-6 szovjet közés után, 
1956-ot követően ez beállt az elfogadható 2-3-ra.

Keresztesi a Szovjetunióból hazaétrve erősen kereste a szakmai kapcsolatokat 
a posztján hiányzó hazai tapasztalatok pótlása céljából. Először a fia ta lok 
ban, majd a sorra érkező, erősebb szovjet kapcsolatokkal rendelkezőkben vélte 
ezt megtalálni, de rá jö tt, hogy több támogatásra ta lá l az erdészeti főigazgató 
á lta l életrehivott Erdőgazdasági Tanács nagyrészt idős, tapasztalt szakemberei
ben. Ők őszintén baráti megnyilatkozásaikkal ráirányították szemét a magyar 
anyagi és szellemi valóságra. A lapszerkesztéshez rendelkezésére á lló  bizottság 
az indulásnál még változatlan összetételű maradt, de a 6o-as és különösen a 
7o-es évekre sikerült neki a szakma sok nagy tudásu, lelkes művelőjét megnyer
nie. Az eleinte tizfős létszám csakhamar megduplázódott, sőt megháromszorozó
dott. A szerkesztőbizottsági ülések megszinesedtek, értékes vitaülésekké,szak
mai műhelyekké alakultak. Meg is  látszott ez a két évtized évfolyamainak lap
ja in . Elismerten jó szinvonaluan tö ltötték be műszaki-tudományos feladatukat.
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Eredményesen támogatták a magyar erdőgazdálkodás fejlesztését.

A 7o-es évek végével - főleg dr. Kecskés Sándornak a párt á lta l az egyete
münkre erőszakolása után - Keresztesi egyre kevesebb lehetőséget lá to tt a 
lapszerkesztésre. Az egyesületi életben is  visszavonult, mozgásköre mindin
kább az Akadémia fe lé  irányult, és 27 évi szerkesztői ténykedés után lekö
szönt. A lap 1979.12. számában közölt köszőnőszavaiban többek között rámuta
to tt egy jelenségre, ami legalábbis megkérdőjelezi a sikert. Felemlitette, 
hogy már az 1971. évi közgyűlést előkészitő jelölőbizottság problémákat je l 
zett az olvasók részéről: az erdész olvasók kifogásolták a számukra magas 
színvonalat. Keresztesi ezzel sohasem érte tt egyet, olvasókörök szervezését, 
rendszeres olvastatást szorgalmazott. Ezt támogattaaszerkesztóbizottság is .

Hasonló volt a véleménye az 1979. évi közgyűlésen felelős szerkesztőnek meg
választott dr. Solymos Rezsőnek is . Álláspontjának megerősítésére még 198o- 
ban Mátrafüredre ankétot hivott egybe. Ezen újra hangot kapott a magas szín
vonal panaszolása, de végül is  az elhangzottakat az egyesület főtitkára azzal 
fog la lta össze, hogy "célunk az erdőgazdaság felsőfokú fejlesztése, ebben leg
fontosabb eszközünk a lap - AZ ERDŐ -, amit olyan színvonalon ke ll fenntarta
nunk, amit ennek a célnak a megközelítése megkövetel. Aki az egyesületünkben 
közénk á l l ,  annak magáévá ke ll tennie célunkat, vá lla ln ia  ke ll az ebből eredő 
kötelezettséget, függetlenül a ttó l, hogy a lapban közölteket megérti-e, vagy 
sem." Az elnök pedig hozzáfűzte: "mérnökeinknek küldetést ke ll vállalniok a 
szakirodalom terjesztésében. Meg ke ll teremtenünk az olvasás, tanulás becsü
le t é t ! ”

Solymos a szerkesztőbizottság összeállításában már erőteljesebben igyekezett 
a tagság megoszlását, rétegeződését figyelembe venni. Ez a bizottság már koránt
sem tudta a kitűzött célok szolgálatához azt a támogatást mefgadni, amit a fő- 
szerkesztő attó l a korábbiakban élvezett. Szembe k e lle tt nézni azzal a ténnyel, 
hogy a tagság az idők folyamán erősen megváltozott. Az egy megjelenés példány
száma és vele az olvasólétszám az első megjelenéskori looo-ről tízéves felfu
tással 6ooo körülire duzzadt,és nőtt tovább a k ife jezett demokratizálási törek
vés hatására. Ez csak a korábban mellőzött rétegek bevonásával volt lehetséges, 
nem pedig a magasabb szakmai igényű közönség elszaporodásával. Mind jobban ér
vényesült a növekmény öntudata, és erősödött követelése a saját szükségleteire 
méretezett lapszerkesztés iránt.
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Solymos továbbra is  az egyesületi vezetőség álláspontját osztotta. A lapbői 
elmaradt a szovjet vonatkozások közlése, már csak kivételesen je len t meg ben
ne szovjet szerző munkája. A lapot erősen foglalkoztatta az időszak a la tt ke
letkezett szakmai viták helyretétele, amelyek nagyrészt a tényleges helyzet 
nem kielégitő ismeretéből, helyi jelenségek általánositásából, a hivatalos 
adatok nem kellő értelmezéséből fakadtak. A v á lla la t i rendszerű erdőgazdálko
dás bevezetésével nagyrészt az egyesületi lapra hárult fe jlesz tési iránymuta
tást - országos tájékozottsága segítségével - maga a főszerkesztő lá tta  e l.
A nemzetközileg is  elismert erdőrendezésünk adatainak célszerű közlésével, 
azok kellő elemzésével igyekezett szolgálni az általános tájékozottságot, a 
kellő helyzetfelismerést, a kitűzött célok elfogadását.

A lap "eladhatóságát" a szerkesztőség igyekezett csinosabb külső megjelenés
sel is  fokozni. 1981-ben je lent meg az első szines boritó, és ezt egyes vá l
lalatok anyagi hozzájárulásával évente többször is  megengedhette magának. A 
külső javulását sajnos nem követte a belsőé. Az árnyalatos belső képek az 1987. 
évvel kezdődően oly mértékben romlottak, hogy a szerkesztő ilyeneket már nyom
dába sem adott. Ez tovább rontotta az olvasmányosságot. Fokozta a bosszúságot 
a lap állandó késése. A nyomda képtelen vo lt a szerződött határidőket ta rtan i, 
és a kiadó tehetetlen volt vele szemben. A költségek ugyanekkor rohamosan növe
kedtek, a források pedig,a gazdasági helyzet általános állapotával is  magyaráz
hatóan, beszűkültek. Arra kényszerültünk 199o-ben, hogy az engedélyezett 12 he
lye tt a lapot,anyagi fedezetlenség miatt,már csak hat számban jelentethessük 
meg.

Az 199o. évi tisz tú jító  közgyűlés előkészítésekor dr. Solymos az ujabb je lö lés t 
már nem vá lla lta . A közgyűlés a lap címét - korábbi felvetésre - megváltoztatva 
a szerkesztést, kiadást teljesen uj alapokra fektette.
AZ ERDŐ 39 évi megjelenése után megszűnt, és ujrainddultak az ERDÉSZETI LAPOK. 
Ez a 39 év a nemzet életének meglehetősen elkülönülő szakasza, és benne a ma
gyar erdészetéé is . Egyik kis részterületének közelebbi szemrevétele talán le 
hetővé teszi jobb megértését is .



JEGYZETEK



A SZERKESZTONEL 
MÉG BESZEREZHETŐ KIADVÁNYOK:

Az Országos Erdészeti Egyesület 
Erdészettörténeti Szakosztályának 

Közleményei:
XI-XII., XV., XVI., XVII., XX. szám,

Erdészettörténeti Közlemények: 
II., III., IV., V. szám.

V ,
V___ __


	Erdészettörténeti Közlemények VI.

	TARTALOMJEGYZÉK

	A TARTAMOSSÁG GONDOLATA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN * Dr. Csőre Pál

	ELKÉPZELÉSEK AZ ERDÉSZETI SZAKOKTATÁSRÓL 1919-ben Dr. Kollwentz Ödön

	I.

	"Kőszeg város Polgármesterének Kőszeg"

	II. A hadügyminiszter umak Budapest.

	FÉNYKÉPES ERDÉSZETI PROPAGANDÁNK 1945 UTÁN Jeröme René

	KARCAGI HÉTKÖZNAPOK Dr.Oroszi Sándor

	SIKERES ÉS SIKERTELEN HALHONOSITASI KÍSÉRLETEK MAGYARORSZÁGON Székhelyhidy Iván - Takács István

	3	EGYZETEK

	WAGNER KÁROLY ÉLETE ÉS MÜN(ASSAGA Dr. Oroszi Sándor



	Felszólítás!

	VÁGNER KÁROLY.

	DIVALD ADOLF.

	1862.	Jr- ti/fát


	MAGYAE-KÉMET



	ERDÉSZETI MÜSZÓTÁR.

	7ín£,__^

	íC£ftr

	AZ ERDŐ. 1952 - 199o Jeröme René




