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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/.



17

J E G Y Z E T E K

1. Vanselow, K. 258.1.
2. Kalász E. 29.1.
3. Handbuch, 171.1.
4. Boretius,A. 86.1. Capitulare de villis, 36.
5. Fossier, R . 19.1.
6 . Belényesy M. 1964.33o.l., Schwappach A.I.lo.§.
7. Varró, M .T . 139.1.
8 . u o. 469.1.7.j.
9. Rubner,H . 1963. 165.1.
10. Seidensticker,A .II .385.1.
11. Hilf, R.B. 167.1.
12. Vanselow, K. 26o.l.
13. Tagányi K. I. 97.sz.
14. I.rész 133. cim 25-33. pontok
15. Tagányi K .I .k .XIII.1.
16. 14o5: usque permissorium Harasth / Z s .0.I I .515.s z .- V .ö .

Csőre P. 1968.334./.
17. de communi silva quantum ad portionem nostram pertinet..." 

/Inama-Sternegg,T.17.1./
18. Schwappach,A .I I . 18o.l.
19. Schwappach,A . I. 156.1.
20. Schwappach, A. u o.
21. Buchholz, E. 29.
22. Tagányi K.I.8 6 .sz.
23. 133o: terrarum suarum per se purgatam irtván dictam /AnjO.

11.491./ és
1523: Quasdem terras a spinis exstirpatas wlgo irtas/OklSz: 

Irtás ager exstirpatus/
24. A német "Mittelwald" elnevezés Vanselow szerint a 19.szá

zadból való. A középkorban ezt "Schlagholz"-nak hivták. 
/Vanselow 26o.l./

25. Hilf R.B. 168.1.
26. "silvam pro tunc annihilatam et is virgulto conversam, de 

novo in bonas arbores subolere seu crescere faciendo totis



18

viribus defendissent" /S.m. Oki.II.41./
27. Tagányi K.I.80.I.
28. Tagányi K.1.121.1.
29. Tagányi K.II.448.
30. Tagányi K.II.589.1.
31. Fogarassy Gy. 21o.l.
32. Bedő A.1.277.1.
33. Vanselow, K. 26o.l.
34. Rubner, H. 1966. lo43.1.
35. Vanselow, K. 26o.l.
36. Driver, E. Wigston, D.; IUFRO 1.4.
37. Endres, M.37.1.
38. Piussi, P.; 1.3.
39. Vanselow, K. 26o.l.
40. Deveze, M. 7.1.
41. Rubner,H. 1966. lo49.1.
42. Vanselow, K. 26o.l.
43. China’s Forestry 17.és 21. 1.
44. Morita,M.126.1.
45. Stat.jel.52.1.
46. EL. 1992.jan.,3.1.
47. Csőre P. Et.Közl. XIII.-XIV. 6.1.
48. Csőre P. Et.Közl. XIII-XIV. 7.1.
49. Szilas G. Kolossváry Szrné 146.1.
50. Tud.Gyűjt. 1831.III. 3-2o.
51. Magyar Gazda 1847.1.588.
52. Csőre P. Et.Közl.XVIII. 59.1.
53. Tagányi K. III. 63o.l.
54. Halász A. 28.1.
55. EL 1922. 3.-4. 55.1.
56. 35.ooo/1938. F.M. sz. rendelet 24. §. /1/-/2/ bek.
57. E. 1971. II. 488.1.
58. Tompa K. 241.1.
59. Róth Gy., Borsos Z. és mások.
60. Endres, M. 136.-2oo.l.
61. Borkenhagen, F. Nancy 11.22.
62. Alston, R.M. Nancy II. 17.
63. Kobayashi, Y. 60.1.



- 19

I R O D A L O M

/Rövidítések/

Alston,R.M.: Philosophical Conflict in the Evolution of American Forst
Economic Policy. - Nancy 11.17.

AnjO.: Nagy I.et al.Anjou-kori okmánytár. Bp. 1878-192o.
Bedő A.: A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi le

írása. I-IV. Bp. 1885-1896.
Néhány szó az erdő- és szántóföld váltó gazdálkodás formá
járól /Agrártörténeti Szemle 1957.3-4.183./
Capitularia regum Francorum. Hannover, 1883.
Die Socialverpflichtung des Waldes-Nancy,11-22.
Az orosz erdő- és fagazdálkodás történetéből /Ford: OMgK/ 
Kina erdészete és szerepe a társadalmi fejlődésben. /A KNK 
Erdészeti Minisztériumának kiadv. é.n./ Fordítás. 
Erdőgazdasági eszmék a reformkori Magyarországon.
/Et.Közl.XVIII./
1968.: Harasztfa, haraszt erdő /Magyar Nyelv 1968.3.334.1./ 
A rendszeres erdőgazdálkodás kialakulása a tata-gesztesi 
uradalomban. /Et.Közl.XIII-XIV.5.-16. 1./
Németország erdői a XVI.században. /Revue Forestiere 
Francaise 1962.6.479. Ford: OMgK/

Driver,E.- Wigston,D.: Historical Ecology in the Analysis of the Ecological 
Effects of Long-term Fores Management-Nancy 1.4.
Az Erdő c. /folyóirat/
Erdészeti Lapok /folyóirat/
Handbuch dér Forstpolitik. Berlin 19o5.
Hazai erdőgazdaságunk történetéből. /Magyar Erdész 19o6.
2o9.1./
Erdőirtások Észak-Franciaországban a középkorban. /Rév. 
Ford.Fran.1964. 8-9. 629-639.1./
Erdőművelési értekezés /Tud.Gyűjt.III.3-2o./ 
Erdőgazdaságunk, faiparunk és faellátásunk helyzete és fej
lődése 1920-1958. Bp.196o.
Handbuch dér deutschen Wirtschafts- und Socialgeschichte. 
Bd.l.Stuttgart,1971.

Belényesy M.:

Boretius, A.: 
Borkenhagen, F.: 
Buchholz, E.: 
China’s Forestry:

Csőre P.:

Csőre P.:
Csőre P.:

Deveze, M.:

E:
EL:
Endres,M.: 
Fogarassy Gy.:

Fossier, R.:

Gáti I.:
Halász A.:

Handbuch:



- 2o -

Hilf,R.B.: Wald und Weidwerk in Geschichte und Gegenwart. Potsdam,1938.
Herfurth 3.: Törpeerdőnevelés általános átváltoztatásáról közép-erdőire 

/Magyar Gazda 1847.1.508-596./
Inama-Sternegg,K.T.: Die Ausbildung dér grossen Grundherrschaften in 

Deutschland wánrend dér Karolingerzeit. Leipzig. 1878.
Kalász E.: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci gaz

dálkodás a középkorban. Bp.1932.
Kobayashi,Y.: Conversion of Forest Policy - Searching fór a new Vision.

/In: The current State of Japanese Forstry /IV/ 52.-63.1./ 
Morita,M.: An Essay on the Historical and Location Stucture of Agroforestry, 

/In: mit fent/ 126-135.1.
Nancy: IUFRO S.o6 Forest History Symposium,Nancy 1979.sept.
OklSz: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I-III.Bp.1967-1976,
Piussi,P.: Niederwaldbetrieb in einigen toskanischen Wáldern-Nancy,1.3.
Rubner,H.: /1966/ Erfolge und Niederlagen dér Colbertistischen

Forstwirtschaft /1961-1789/ /Archiv f. Forstwesen 1966.lo. 
lo41-lo56./
/1963/ Wald u. Siedlung im Frühmittelalter am Beispiel dér 
Landschaften zwischen Alpen u.Main. /Allg.Forst- u. Jagdztg.
1963 5/6 164-166./

Schwappach, A.: Handbuch dér Forst-und Jagdgeschichte Deutschlands. Berlin,
1886.

Seidensticker,A.: Waldgeschichte des Alterthums. Frankfurt 1886.1-II.k.
S.m.Okl.:

Stat.jel.: 
Szilas G.

Tagányi K.: 
Tompa K.: 
Tud.Gyűjt.: 
Vanselow,K.:

Varró.M.: 
Zs.0.:

Sopron vármegye története. Oklevéltár. Szerk. Nagy 3.Sopron, 
1889-1891.
Statisztikai jelentés MÁLLERD Üzemgazd.Főoszt.

Kolossváry Sz-né: A diósgyőri kincstári uradalom erdőgazdálkodása 
/In: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon.Bp., 1975./ 
14o-175.1.
Magyar Erdészeti Oklevéltár Bp., 1896. I.-III.
Erdészeti alapismeretek. Bp.,1975.
Tudományos Gyűjtemény.
Zűr geschichtlichen Entwicklung dér Verjüngungs formen in 
Deutschland /Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1963.oct. 
257-269./
Terentius Varró A mezőgazdaságról. Bp.,1971.
Zsigmondkori Oklevéltár. /Mályusz E. I-II.Bp.,1951-1958./


