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Az erdészettörténet 30 éve 
/1963-1993/ *

Dr. Csőre Pál

Az erdészet - az erdőgazdálkodás > és az erdők története régen is 
foglalkoztatta az erdészeti szakembereket és a történészeket . Az Országos 
Erdészeti Egyesület már a múlt század végén meg akarta íratni a magyar 
erdőgazdálkodás történetét. Ez a törekvés akkor csak a Magyar Erdészeti Ók
levéltár kiadásáig jutott el. A későbbi évtizedekben is többen foglalkoztak egy- 
egy erdészetet érintő történelmi kérdéssel, de ezek a munkák minden 
tervszerűséget nélkülöztek.

1963 őszén határozta el néhány, a történelem iránt érdeklődő egyesületi 
taa, hogy a kutatómunka összefogására és bizonyos fokú együttműködés 
elérésére szervezetet hoznak létre az OEE-en belül.Ebben az időben tartotta 
első ülését az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szervezetének keretében 
alakult Erdészettörténeti Szekció Freiburgban. Úgy látszik, hogy erre megérett 
az idő,országhatáron belül és nemzetközi viszonylatban egyaránt.

Agfalvi Imre kezdeményezésére összejött 17 lelkes vállalkozód azzal a 
kéréssel fordult az egyesület vezetőségéhez, hogy mint különbizottság vagy 
szakosztály működhessen a jövőben. Az egyesület vezetősége ennek habozas 
nélkül eleget is tett, és szakosztály formájában a működés megkezdéséhez 
hozzájárult. A munka haladéktalanul meg is indult. 1964. február 25-én került 
sor az első rendes szakosztályi ülésre, amelyen egy történelmi témájú előadás 
is elhangzott. Az ülésen természetesen élepk vita volt a célok és működés 
módszereinek kialakításáról. A megjelentek Agfalvi Imrét szakosztályvezetőnek 
és Kolossváry Szabolcsnét titkárnak egyhangúan megválasztották. 
Elhatározták, hogy két hónaponként összejönnek, amikor egy-egy szakmai 
előadást meghallgatnak, és megvitatják az együttműködés lehetőségeinek, 
fejlesztésének kérdését.

Első olyan feladat, amely szervezett összedolgozást tett szükségessé, az 
egyesület 100 éves történetének megírása volt. Agfalvi Imre, Csőre Pál, 
Kolossváry Szabolcsné és Reuter CamiTló adatgyűjtése alapján Király P£l írta 
meg ezt a MTESZ házi nyomdájában elkészített könyvet. A szakosztály Agfalvi 
Imre kezdeményezésére javaslatot dolgozott ki az erdőgazdasági üzemtervek 
általános részének a történelmi előzmények leírásával történő kiegészítésére. A 
volt Országos Erdészeti Főigazgatóság Erdőrendezési Főosztálya a javaslatot 
némi módosítással elfogadta.

1965-ben merült fel az az elgondolás, hogy a szakosztályüléseken 
elhangzó előadásokat, valamint a csupán szűkebb körben érdeklődésre 
számottartó erdészettörténeti dolgozatokat a megindítandó közleményekben 
kiadjuk. Ennek megfelelően már ebben az évben elkészült az "Erdészettörténeti 
Szakosztály Közleményeidnek I. száma, amelyet azután majdnem minden év
ben újabb szám követett. Az I. szám 100 példányban, stenciles sokszorosítás
sal , tehát igen szerény külsővel látott napvilágot. Agfalvi Imre bevezetőjén kívül 
öt előadás, valamint az 1961-1964. évek erdészettörténeti bibliográfiája 
szerepelt ebben a kis füzetben, amelyet hamar elkapkodtak, úgyhogy rövidesen 
hozzáférhetetlenné vált.

1966-ban 18 szakosztályi tagot tartottunk nyilván. Ez a szám csak lassan

* Elhangzott az 1993. március 11-i szakosztályülésen.
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emelkedett, és még 1975-ben is csak 25 név szerepelt névsorunkban. Az évi 
négy szakosztályi ülés - amelynek száma néha csak kettő vagy három volt - 
egyedül nem volt elég arra, hogy a tagságot jól összefogja. Ezért szükségessé 
vált egyrészt a közlemények megjelentetesének folytatasa, tartalmának, külső 
megjelenésének fejlesztése, illetve csinosítása /a megjelent tanulmányokért 
később szerény tiszteletdíjat fizettünk/, másrészt az erdeszettörténet tárgyának, 
az erdészettörténészek munkájának szélesebb körű megismertetésével újabb 
érdeklődők bevonása a szakosztályi munkánkba. Ezt azzal igyekeztünk elérni, 
hogy nemcsak Budapesten, hanem vidéki városokban is kezdtünk szakosztályi 
üléseket rendezni. Az első vidéki ülést 1967-ben Sopronban tartottuk az 
Erdészeti és Faipari Egyetemmel és az OEE helyi csoportjával közösen. Azután 
javasoltuk - már 1968-ban hogy az egyesület írjon ki erdészettörténeti tárgyú 
pályázatokat. Az első ilyen pályazat kiírasára még ebben az évben sor is került; 
"A magyar erdészet és elsődleges faipar felszabadulás utáni története" címmel. 
Mindezek a kezdeményezések jól beváltak. Mindig sikerült új és új érdeklődőket 
találni, akiknek egy része aztán bekapcsolódott a szakosztály munkájába. 
Sokszor akadtunk olyan kutatókra, akik elszigetelten dolgoztak és most 
boldogan vették tudomásul, hogy munkájuk másokat is érdekel.

A szakosztály vezetésében 1966-ban annyiban történt változás, hogy 
Csőre Pál lett a titkár, 1967-ben pedig Király Pál vette át a szakosztály vezetésit. 
Még 1967-ben újabb vidéki ülést rendeztünk. Ezúttal Pécs látta vendégül az 
erdészettörténészeket. Emlékezetes marad ez azért is, mert Reuter Camiílónak 
a "Disznós-erdő" történetéről szóló beszámolóját a helyszínen hallgathattuk 
meg.

A 60-as évek végén döntő eseménynek értékelhetjük kapcsolatainknak az 
agrártörténészekkel való felvételét. Erről már 1968-ban is tárgyaltunk. Gunst 
Peter, aki akkoriban az Agrártörténeti Szemle szerkesztősegi titkára volt, 
felfigyelt működésünkre, és az ő közvetítésével jutottunk el a Magyar 
Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságához. E bizottság előtt 
ismertettük munkánkat, céljainkat 1969. januar 22-én. Az elhangzott 
hozzászólások alapján világosan kirajzolódott az erdészettörténet helye a 
tudományok között. Erre minden kibontakozó ismeretkörnek szüksége van, és 
ezért történtek már kezdetben erőfeszítések a nélkülözhetetlen fogalom
meghatározásokra, illetve a fogalmak megjelölésének egységesítésére. Ebben 
a vonatkozásban hasznos segítséget jelentett K. Mantel professzornak ilyen 
irányú munkássága /Arbeitsbereich und Aufgaben dér internationalen 
forstgeschichtlichen ^rbeit./ Forstw.Cb.1964. 3/4 96-101 ./V.ö. Csőre P.: "Erdő és 
történelem". Az ERDŐ 1965.6.sz/

Közben megjelentettük a "Közlemények" II., majd 1968-ban a lll-IV. számát. 
Az előbbiben négy, az utóbbiban 10 tanulmányt tettünk közzé.

1971-ben a szakosztály új vezetőséget választott. Ez alkalommal Csőre Pál 
lett a vezető és Hiller István a titkár. Tovább folytattuk a vidéki ülések sorát, és 
Sopronon kívül, ahol ismételten volt rendezvényünk, eljutottunk Veszprémbe, 
Nagykanizsára, Miskolcra, Balassagyarmatra, Sárospatakra, Debrecenbe, Nyír
egyházára, Szegedre, Kecskemétre. Mindenütt az OEE helyi csoportjával 
közösen tartottuk az üléseket, és természetesen elsőbbséget adtunk a helyi 
előadóknak. Volt közös rendezvényünk a budapesti helyi csoporttal és az OEE 
Vadgazdálkodási Szakosztályával is. Nyíregyházán az OEE helyi csoportjának 
keretében külön Erdészettörténeti Bizottság alakult.

A vadászattörténeti kérdések felé tulajdonképpen az 1971. évi budapesti 
Vadászati Világkiállítás terelte az érdeklődést. A világkiállítás ideje alatt 
erdészettörténeti szimpóziumot rendeztünk, amelyen neves magyar történészek 
/pl. László Gyula professzor/ is előadást tartottak a magyar vadászat 
történetéről.
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A szakosztály tagjainak egy része szorgalmasan jelentette meg történelmi 
munkáit. Ezeknek nemcsak az erdészeti szaklapok, hanem - a MTA 
Agrártörténeti Bizottságával közösen rendezett ülés óta - az Agrártörténeti 
Szemle is szívesen helyt ad. Ez a folyóirat már 1969. 3-4. számában teljes 
terjedelmében lehozta az említett ülés anyagát, majd Csőre Pál, Kollwentz Ödön 
és Hiller István egy-egy tanulmányát közölte. /Tulajdonképpen nem is 
használjuk ki azt a lehetőséget, amit a folyóirat eredetileg nekünk felkínált: 
évente 2-3 erdészettörténeti dolgozat közlését./ Itt kell kiemelnem Reuter 
Camillónak a Magyar Nyelv-ben és egyéb folyóiratokban közreadott erdészeti 
nyelvtörténeti cikkeit, és Hiller Istvánnak számos erdészettörténeti publikációját, 
melyek jelentős része Sopronhoz és az Erdészeti és Faipari Egyetem múltjához 
kapcsolódnak. Kolossváry Szabolcsné H A magyar erdeszeti irodalom 
bibliográfiája 1945-1964" című munkája az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
kiadvanyaként látott napvilágot 1966-ban. Ezután ő szerkesztette azt a 
gyűjteményes kötetet, amely az Akadémiai Kiadónál jelent meg 1975-ben, és 
amely javarészt a szakosztály tagjainak erdészettörténeti tanulmányait 
tartalmazza, szám szerint tizennégyet. Hegyi Imrének "A nép erdőkiélés történeti 
formái" című műve 1978-ban jelent meg. A magyar erdőgazdálkodás 
történetének első részét 13 évi kutatómunka után írtam meg. Kiderült ugyanis, 
hogy Tagányi oklevéltárából sokminden kimaradt, és ezért célszerűnek látszott 
a felkutatott írásbeli emlékek egy részét a megjelenő könyvben közölni /Csőre 
Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó 
Bp.1980./. Járási Lőrinc munkássága elsősorban Borsod, Abaúj- és Zemplén 
megyék erdőgazdálkodásának történetére összpontosult. Kollwentz Ödönnek 
az erdészeti szakoktatás történetével foglalkozó munkáit kell külön kiemelnem, 
Kovács János az erdészeti helynévgyűjtés szorgalmazásával szerzett eddig is 
kimagasló érdemeket. Nagy Domokos Imre a szentgáli nemesi közbirtokosság 
erdészet- és vadászattörtenetére vonatkozó iratok közlésével, valamint az 
erdészettörténeti irodalom időről időre történő kiegészítésével gazdagította a 
közlemények publikációit. Vele együtt írtuk meg a magyar vadászat történetét a 
tyimród számára, amit a lap 1976-78. években 30 folytatásban közölt. 
"Értekezések a történeti tudományok köréből" c. sorozatban 1983-ban jelent 
meg Magyar Eszternek "A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó
magyarországi bányavárosokban /1255-1747/" c. munkája.

E néhány jelentősebb műnek a megemlítése nem jelenti azt, hogy ezzel 
minden olyan erdészettörténeti munkát felsoroltam volna, amelyeket a 
szakosztály tagjai írtak, mert mindegyik megemlítése is igen hosszúra nyújtaná 
ezt a kis megemlékezést. Ezt a mellékletben - kiegészítve a közlemények XX. 
számában található bibliográfiát - pótolom.

Bár a lUFRO-nak az Erdészeti Tudományos Intézet a tagja - ahol a 60-as 
években még foglalkoztak erdészettörténeti kutatásokkal /Kolossváry Szabolcs
né/ - a szakosztály is élénk kapcsolatot tartott ezzel a nemzetközi szervezettel. 
Az is tény viszont, hogy az erdészettörténet összetett ismeretkör, amely 
legalább annyira tartozik a történettudományok közé, mint az erdészetiekhez, 
nem is szólva az egyéb segédtudományokról. Ezzel áll összefüggésben az a 
körülmény, hogy a xll. Nemzetközi Történész Kongresszuson Moszkvában az 
erdészettórténeszek is ülést tartottak.

Ebben az időben történt, hogy Kurt Mantel professzor a 02 
"Forstgeschicht" elnevezésű szekció vezetésétől visszalépett és helyét a svájci 
Albert Hauser vette át, akit azonban hamarosan Michel Deveze professzor 
követett /1976/. Hauser 1973-ban erdészettörténeti szimpóziumot rendezett 
Zürichben "Az erdő jóléti funkciói a 18. századtól" címmel. M. Deveze 1979-ben 
bekövetkezett haláláig volt a szekció vezetője. 1979-ben került megrendezésre 
Nancy-ban az eddigi legnagyobb erdészettörténeti találkozó, amelyen 15



országból 77 szakember vett részt. Ez alkalommal két csoportban, összesen 50 
előadas hangzott el. A programot tanulmányi kirándulások tették változatossá. 
1977 óta a nyugatnémet prof. Dr. H. Rubner a szekció vezetője. Rubnert 
egyesületünk 1979-ben Budapesten egy hétig vendégül látta. Ez alkalommal 
reszt vett szakosztályunk egyik ülésén és előadast tartott "Az európai 
erdészettörténet fejlődése és problémái" címmel. 1971-ben a floridai Gainsville- 
ben és 1976-ban Oslóban tartott IUFRO Kongresszusokon az erdészettörténet 
alig volt érintve. 1981-ben a Kyoto-i IUFRO kongresszus viszont már lényegesen 
több teret szentelt az erdészet és az erdőgazdalkodás történetének "Erdészet a 
technika korában a 18. századtól" címmel.

1982-ben szakosztályunk szándékozott nemzetközi erdészettörténeti 
szimpóziumot rendezni Budapesten. Ez azonban a szűkre szabott valutáris 
keretek és főleg a MTESZ helytelen szervezési elképzelései miatt nem sikerült. 
Helyette Bécsben tartottak még ugyan ebben az évben "Forst-und 
Jagdgeschichte Mitteleuropas" címmel előadásokat. Szakosztályunk ezen nem 
vett reszt.

1986-ban Ljubjanában tartotta a IUFRO a 18. kongresszusát, amelyen 
nyolc erdészettörténeti előadás szerepelt, zömmel a hegyvidéki 
erdőgazdálkodás történetével foglalkozó témákkal.

1988-ban a csehszlovákiai Zólyomban volt "Az újabbkori erdészeti politika 
és ennek kapcsolata szociális és gazdasági problémákkal" címmel ilyen 
rendezvény, 1991-ben pedig ismét Németország adott otthont az 
erdészettörténészeknek. Szeptember első napjaiban találkoztunk, hogy 
megvitassuk a "Kis- és magánerdőkben folytatott gazdálkodás és a paraszti 
erdők történetét".

Magyar részről a moszkvai, a zürichi, a nancy-i, a zólyomi és a freiburgi 
szimpóziumokon volt részvétel, illetőleg a moszkvain, a zólyomin és a freiburgin 
egy-egy előadás. A IUFRO centenáriumi ülését 1992-ben Berlinben rendezték 
meg, amelyen szintén szerepelt szakterületünk, ezúttal a vezérgondolat a 
tartamos erdőgazdálkodás eszméjének történeti fejlődése volt.

1976-ban újabb vezetőségválasztás volt, amikor a tagság a szakosztály 
vezetőjévé ismét Csőre Pált, titkárává Nagy Domokos Imrét es szerkesztővé 
Kolossváry Szabolcsnét választotta. A 70-es évek végére a taglétszámunk már 
meghaladta az 50 főt. 1979-ben írtunk ki utoljára pályázatot erdészettörténeti 
munkákra.

Az 1983-ban történt nyugdíjazásommal egyidejűleg leköszöntem a 
szakosztály vezetéséről is, amit Hiller István vett át. Kovács János lett a titkár, 
Oroszi Sándor ifjúsági titkár. Hiller István 1989-ig látta el ezt a tisztséget, amikor 
is a szakosztály Oroszi Sándort választotta meg egyhangúlag 
szakosztályvezetőnek. Az anyagi problémák miatt néhány évig szünetelt 
közleményekre Oroszi Sándornak sikerült szponzorokat talalnia, és 1987-től 
ezeket a füzeteket ismét megjelentetni. Az 1987-1992. években így - az új 
sorozattal együtt - összesen 14 szám látott napvilágot. Az új sorozat csak 1990- 
ben kezdődött Oroszi Sándor önálló, nagyobb lélegzetű dolgozatával "Az 
alföldfásítás a két világháború között Magyarországon", és 1992-ig bezárólag 
már hét számot eredményezett. Ezek közül még két másikat is Oroszi Sándor 
művei töltenek ki. Az utóbbi 10 év alatt is folytatódnak a szakosztályi ülések, 
köztük nem egy vidéken került megrendezésre. így jutottunk el a hagyományos 
soproni üléseken kívül Sárvárra, ahol Scherg Lorincről emlékeztünk meg az 
általa gondozott erdőkben, azután Sukoróra, Szécsénybe, Asotthalomra és 
Keszthelyre, meg Gödöllőre. A budapesti rendezvények helyszíne eleinte az 
egyesület akkoriban megszerzett és rendbehozott épülete a Csillagvölgyben, 
majd utóbb a jobban megközelíthető Mezőgazdasági Múzeum lett.
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Összegzésül legyen szabad néhány számadatot is megemlíteni: a 30 év 
alatt 95 ülést tartottunk, s ezeken mintegy 208 előadás hangzott el. A 
szakosztály létszáma ez alatt erősen hullámzott, de jelenleg 26 főt számlál. A 
"Közlemények" 27 számában pedig ezen idő alatt 173 dolgozat, tanulmány, 
illetőleg önálló mű látott napvilágot.

Befejezésül annak a véleményemnek szeretnék kifejezést adni, hogy az 
Erdészettörténeti Szakosztály, amelynek tagjai társadalmi munka kereteben 
nagy szorgalommal és lelkesedéssel gyűjtögetik a magyar erdészet múltjának 
emlekeit, eredményesen működött az elmúlt három évtized alatt. Sikerült 
érdeklődést kelteni e tárgy iránt elsősorban az erdészek és a történészek 
körében. Sok szép és értekes művel gazdagították a magyar erdészettörténeti 
irodalmat, és tekintélyt szereztek szamára itthon a rokon szakmák művelői, 
külföldön pedig az erdészettörténet kutatói előtt. Bízom benne, hogy a magyar 
erdészettörténet művelői továbbra is újabb sikerekkel gazdagítják szeretett 
szakterületünket.
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Dr. Ágfalvi Imre élete és munkássága *

Stift László

1921. február 27-én született Budapesten szüleinek egyetlen 
gyermekeként. Ekkor édesapja, id. Agfalvi Imre állami erdőmérnök volt, akit 
1924-ben Esztergomba helyeztek az erdőgazdasági szakiskolához tanárnak, 
majd 1938-ban kinevezték igazgatónak. 1948-ban állásából felmentették, 
nyugdíjazták. Nyugdíjának folyósítását törvénytelenül beszüntették. 1952-től 
kénytelen újra dolgozni az esztergomi városgazdálkodási vállalatnál, előbb mint 
házkezelő, később mint műszaki ellenőr. Innen ment újból nyugdíjba 1971-ben, 
79 éves korában.

Apai nagyapja Agfalvi Alajos, aki Fischerből magyarosította nevét, a 
selmeci bányaszakadémián végzett, és mint tanár államszámvitelt oktatott. 
Anyai nagyapja, Mezei Rezső is erdőmérnök volt.

Az ifjú Agfalvi Imre Esztergomban végezte el elemi- majd középiskoláit, ott 
is érettségizett. Mint ismeretes, ősei több nemzedéken át erdészek voltak, így 
elhivatottságát, a természet és az erdő iránti vonzalmát a szülői házból hozta. A 
családi hagyomány, az esztergomi erdészkörnyezet meghatározó volt 
életpályájának kialakulásában, a fák, az erdő szeretetében. Az erdőt és annak 
tudományát megismerni vágyó ifjú 1939 őszén Sopronban beiratkozott a József 
Nádor Műszaki és Gazdasagtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és 
Erdőmérnöki Karának Erdőmérnöki Osztályára. Egyetemi tanulmányai ideje 
alatt, 1942 nyarán Szatmár megyében, az avasfelsőfalui erdőfelügyelőségi 
kirendeltségen töltötte gyakorlatát. Oklevelét 1944 februárjában szerezte meg.

Kinevezési kérelmét az államerdészethez adta be. A földművelésügyi 
miniszter ugyanez év április 1-jével a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz 
segédmérnöknek nevezte ki. Előbb Tiszabogdányban, azután Kőrösmezőn, 
majd Rahón teljesített szolgálatot, ahol a katonának bevonult, illetve 
betegszabadságon levő erdőhivatalvezetőket helyettesítette. 1944 
novemberében katonai szolgálatra hívták be. Kivitték a frontra. 1945. május 5-én 
Breszlauban a szovjet hadsereg fogságába került. A hadifogságban súlyosan 
megbetegedett, minek következtében 1945. szeptember 10-én hazaengedték.

Hazaérkezése után jelentkezett a Földművelésügyi Minisztériumban. 
Igazolták, és 1945 novemberétől kinevezték a pécsi erdoigazgatósághoz. Itt 
először Pécsett a központban a műszaki és birtokpolitikai ügyek előadójaként 
dolgozott. 1945 novemberében nősült, felesége Corá Alma. Házasságukból 
három gyermek született, két lány és egy fiú.

1946 márciusában a pécsi szolgálatilakás-hiány miatt Zobákpusztára 
helyezték erdőgondnok helyettesnek. 1947 májusában a pécsváradi 
erdőgondnoksághoz került hasonló beosztásba. 1947 október 1-jével 
megbízták a koppányszántói erdőgondnokság vezetésével. Itt szolgált ,1950 
szeptemberéig, amikor is megszűnt az erdőgondnokság. Ekkor a Vajszlói Állami 
Erdőgazdasághoz került fahasználati előadónak. 1951 májusában a Tatabányai 
Erdőgazdasághoz helyezték át, ennél a Bajnai Üzemegység vezetésével bízták 
meg. Itt politikai nehézségei támadtak, mert a beosztott erdeszei nem jegyeztek

* Elhangzott az 1993. március 11-i szakosztályülésen.
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békekölcsönt, ő pedig nem volt hajlandó "intézkedni" ez ügyben. 1953 
áprilisával -átszervezés folytán- az Egri Erdőgazdaság Tiszafüredi Erdészetéhez 
került erdészetvezetőnek. Ezzel élefének első jelentős szakasza lezárult. Ez a 
gyakorlati tapasztalatok megszerzésének időszaka volt.

1954 januárjában a soproni Erdőmérnöki hőiskola uzemszervezéstani 
tanszékére kineveztek tanársegédnek, majd 1955 októberéve' megkapta az 
egyetemi adjunktusi kinevezést. 1956 őszén beiratkozott levelező hallgatónak a 
budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ideie alatt tagja voit a Főiskola 
forradalmi bizottságának, és gazdasági ügyekben összekötő a Főiskola és a 
városi nemzeti bizottság között. 1956 novemberétől 1957 februárjáig a Főiskola 
igazgatójának megbízásából ideiglenesen egyedül látta e! a tanszéken ai: 
őktatási feladatokat es a tanszékvezetés egyéb teendőit is

1961-ben "cum iaude" minősítéssel doktorrá avatták. Ez év elején némeL 
nyelvből a nyelvvizsgát is "kiválóan" megfelelt eredménnyel tette le

A tanulás és az ismeretgyarapítás következetes nehéz munkásévei voltak 
ezek Segédtáblák összeállításával társszerzőkén;., és önálló jegyzetek 
megírásává! segítette a tanszék oktató munkáját. Sorra jelentek meg jegyzetei 
üzemtanból, jo g b ó l könywiteltanból. Az erdészeti technikum részére először 
egyedül, majd társszerzőként írt tankönyvet erdészeti üzemtanból. A 
gyakorlatok anyagát évről évre fejlesztette.

Főleg a jog oktatására igyekezett specializálni magái. " A magyar erdészei 
államigazgatas fejlődése a felszabadulástól napjainkig" című munkája a Magyar 
Jogászszövetség 1960. évre kírt pályázatán díjat nyert. Ugyanezt a cérnát 
dolgozta fel doktori disszertációjában is.

A Magyar Jogászszövetség Következő, az 1962.évre jogi témákra kiírt 
pályázatán is részt vett. "A termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának állam: 
irányítása" című tanulmánya a követelményeknek megfelelt és a bíráló 
bizottság pályadíjjal jutalmazta.

Következő munkája "Az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője mint 
jogalkotó hatáskörre! felruházott szerv" című tanulmánya is elkészült 1962 
decemberében, melyet -ismereteim szerint- sehol nem közöltek

1957-től az erdészeti üzemtant. 1958-tói a jogot. 1964-től a könyvviteltan 
című targyakat adta elő a Főiskolán. Előadásának alapjául az általa magíri 
jegyzetek szolgáltak.

A tízéves külső üzemi munkája jelentősen segítette a szakmai 
kérdésekben való helyes állásfoglalását, amit a tanszéki tárgyak anyagának 
fejlesztésében is jól felhasznált. Kiváló beszéd- és kifejezőkészségei az 
oktatásban különösen jól hasznosította. A hallgatók fegyelmezett magatartását 
mindig el tudta érni. Gyakorlati érzéke és pedagógiai hivatástudata kiváló 
egyetemi oktatót formált belőle. Tanszékvezetője javaslata alapján ismereteinek 
bővítésére 1963-ban, a tudományos szempontból jelentős, nagymúltú 
intézmény, a tharanti erdészeti főiskolán egy hónapos tanulmányúton vett részt.

Oktatói évei alatt az erdészeti szaklapokban is jelentek meg cikkei, 
melyekben az erdészeti szakképzéssel és az erdőtörvénnyel foglalkozott

Ebben az időben folyt az 1961. évi VII. törvény és végrehajtásának 
kidolgozása. Részt vett az erdőtörvényt előkészítő munkabizottság munkájában 
is. Mivel az új erdőtörvény legfontosabb végrehajtói a tanácsi erdészeti szervek 
lettek, felvette a kapcsolatot a Vas megye Tanácsa V.B. Mezőgazdasági 
Osztályával. Az egyetem oktatásában ugyanis szerette volna felhasználni a 
tanácsi felügyelet alatt álló erdők /téeszerdők/ gazdálkodásában szerzett 
tapasztalatokat.

Az egyetem vezetősége 1962-ben úgy látta, hocjy világnézetileg nem elég 
szilárd ahhoz, hogy a jogot -mint társadalomtudomanyt- oktassa, ezért annak
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oktatása alól felmentették, és közölték vele, hogy a jogot egy új, meghívott 
előadó fogja oktatni. 1963. novemberében tudomására hozták, hogy nem 
foglalkozhat a joggal még kutatási vonalon sem. Természetesen ezt ő 
sérelmezte, és bejelentéssel fordult a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságához.

Ügyének kivizsgálása után közölték többek között vele, hogy 
"visszamaradt polgári csökevények még ma is gátolják abban, hogy a 
marxizmustól idegen nézetekkel véglegesen leszámoljon". A vizsgálatot végző 
főhatóság illetékesének az volt a veleménye, hogy az "eszmei offenzíva 
álláspontjából minimális követelmény az, hogy a jogot az Egyetem 
világnézetileg arra alkalmas egyén oktassa, aki világnézeti szilárdsága mellett 
mindvégig következetesen a nephatalom oldalán állott". A vizsgálat eredményét 
összegezve az volt a végkövetkeztetés, hogy "szakképesítéset a termelésben 
sokkal gyümölcsözőbben tudná a népgazdaság szolgálatába állítani".

Ezek után az egyetem felettes hatóságának határozata alapján "nyert 
átirányítást" gyakorlati munkaterületre. 1964. március 16-ával az OEF 
vezetőjének helyettese a szombathelyi erdőrendezőséghez önálló irányító 
mérnöki munkakörbe nevezte ki.

Az erdőrendezőséghez kerülve a megszületett új, 1961. évi Vll.tv. 
nyomában éppen folyt az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezése, 
a nagyüzemi erdőgazdálkodásra alkalmas területek kialakítása. Erdőrendezőink 
feladata volt, hogy a termelőszövetkezeti községekben az úrbéri birtokrendezés 
során alkotott közbirtokosságokat megszüntessék, összevonják az egyéniek 
sok helyen fekvő, szétszórt erdejét, és kialakítsák az új egységeket úgy, hogy 
§enki se károsodjék. E sok áldozatot és szakértelmet kívánó munkából dr. 
Agfalvi Imre az eddig megszerzett széleskörű jogi és közigazgatási ismeret 
birtokában nagy szorgalommal és hozzáértéssel vette ki részét. Eredményes 
munkájának elismereseként az 1964. évben az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság két esetben is dicséretben és jutalomban részesítette.

Megalapozott elméleti tudásával nagyban hozzájárult a 
termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és egyéb szervek használatában levő 
földek tulajdoni viszonyainak az 1967. évi VII. törvény alapján történő 
rendezésének sikeres lebonyolításához is.

Üzemtervezői munkakörben mennyiségi és minőségi tekintetben átlagon 
felüli teljesítményt nyújtott mind a terepi, mind a feldolgozási munkák sprán. 
1971. április 1-jétől az erdőrendezőség vezetője a Szombathelyi Állami 
Erdőfelügyelőséghez erdőrendezési felügyelőnek nevezte ki. Az őrségi 
erdőterületeket felügyelve nagy hozzáértéssel, szakmaszeretettel es 
lelkiismeretesen végezte munkáját. A meglévő jogi, valamint széleskörű szakmai 
ismereteit, üzemtervezési gyakorlatát kiválóan alkalmazta az üzemtervezési 
munkálatok előkészítésénél. Igyekezett a nagyüzemi erdőgazdálkodás feltételeit 
megteremteni. Munkája elismeréseként többször részesült jutalomban, és az 
1975. évben az "Erdészet Kiváló Dolgozója" kitüntetésben.

Az egyetemről való kényszerű távozása után is mint erdőrendező "Az Erdő" 
című szaklapban foglalkozott a termelőszövetkezetekben végzendő 
erdőrendezés sajátosságaival, azok eltérő voltával. Később mint felügyelő 
szintén "Az Erdődben az évek hosszú során gyűjtött adatok és gazdaságossági 
számításokra alapozva írt az ültetési halózat kérdéséről. 1984-ben 
nyugdíjasként is jelent még meg cikke ugyanebben a szaklapban "Az 
erdofelügyelet története" címmel, ám ez lett az utolsó publikációja.

Dr. Agfalvi Imréről meg kell emlékeznünk, mint az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának alapító tagjáról és egyben első 
elnökéről is.
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Az 1960-as évek kezdetén szerte az országban az erdőtörténette! és a 
erdőgazdálkodás történetével foglalkozó szakemberek egyre inkább érezté 
annak szükségességét, hogy ezt a munkát szervezett keretek kozöt 
összehangoltan folytassák. Dr. Agfalvi Imrét a dr. Csőre Pállal folytató 
megbeszeléseik arra az elhatározásra, késztették, hogy felkeresse mmdazoka 
akik erdészettörténettel foglalkoznak. Összegyűjtve -gondoltál', akkor-, együtte 
erővel művelhetnék a magyar erdészet ezen elhanyagolt területét. Érre « 
feladatra létrehozták az OEE kebelén belül az Erdészettörténeti Bizottságot.

Agfalvi 1963. augusztus 28-ával elkezdte a helyzetfelmérő, szervezi 
tevékenységet. 1963. szeptember 20-ig tíz fő jelentkezéséről számolhatott b* 
Fekete Gyulának az Országos Erdészeti Egyesület titkárának. Ebben a levélbe? 
kér,, hogy Fekete Gyula tájékoztassa, hogy mi módon volna iehetsége, 
összehívni ezekei a_koilégákat, és létrehozni egy erdészetíorieneti bizottság-., 
vagy osztályt az OEE keretén belül.

A titkár egyelőre egy Erdészettörténeti Munkabizottság szervezését tartott; 
jónak, és ha á működése folyamatos lesz -vélte Fekete Gyula- szerveznék a 
szakosztállyá. ‘;963. október 25-ére az OEE Budapestre összehívja a- 
Erdészettorteneti Munkabizottság alakuló ülését. A OEE elnöksege 
megalakuiást jóváhagyta, de még nem dőlt el, hogy a társasáq bizottság vacr 
szakosztály formában fog-e működni Az 1964. februári ülésen aztán t iz e n h é t  
fővel megalakult az Erdészettörténeti Szakosztály, melynek elnökéül dr Ágiak 
imréí választották. Ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be.

Az 1965. évtől kiadott "Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészetíörténe: 
Szakosztálya Közleményeidben is megtaláljuk írásait, előadásait. Az I. számbar 
ír "Az Erdészettörténeti Szakosztály m egalakulásairól. A I!. számban "A.; 
erdorendezés és erdeszettörténef-iel foglalkozik. Feltárja az erdőrendezés e< 
erdészettörténet közötti Kapcsolatot. Nagyon alaposan és nagvon részleteser 
elemzi ebből a szempontból a 23 347/1880 FM. szám alatt "megjelent elsc 
magyar üzemtervi és a 14 500/1920 FM. számú üzemrendezési utasítást 
Röviden foglalkozik az 1935. évi IV tv.-el és a 1961. évi VII. törvénnyel.Javaslato 
tesz, hogy a várható új üzemterv készítési szabályzatba át kellene venni a? 
eddigi üzemrendezési utasításokból mindazt, ami hasznos a jovc 
erdőgazdálkodasa szempontjából. Javasolja az új utasítás erdőleírási részé 
úgy kialakítani, hogy abba erdészettörténeti adatok is bekerülhessenek.

A "Közlemények" lll-IV. számában "Erdészettörténeti áttekintés" címmel ír 
írásának befejező mondatai hűen tükrözik mondandójának rövic 
összefog!alóját:"hogy mennyire szükséges a gondjainkra bízott erdők történeté1 
és ezen belül a tulajdonjogi, illetve birtokjogi formák fejlődését is megismerni. Ei 
sokszor adhat segítséget, ill. magyarazatot a kérdéses erdő jelenleg 
állapotának megértésére, egyidejűleg utat mutat a jövő feladatainak 
megoldására".

Az OEE vezetőségének felkérésére az 1964. májusi ülésen a2 
Erdészettörténeti Szakosztály elvállalta az OEE 100 éves történetének 
feldolgozását. A szakosztály elnöke az "Erdészeti Lapok" bizonyos 
évfolyamainak átnézéséből vette ki ebből a munkából a részét.

Dr. Agfalvi Imre élete és munkássága példázza, hogy csak kiváló elméleti 
felkészültseggel lehet komoly gyakorlati eredményeket elérni. Élete és 
munkássága mozgalmas, változatos volt. Mindenütt, ahol dolgozott, ambiciózus 
hittel, hatalmas munkabírással tevékenykedett. Gazdag tudása ellenére soha 
nem vált fölényessé. Ismereteit baráti szívvel adta tovább másoknak. Az élet 
hullámvölgyeiben is becsülettel állt helyt. Természetrajongása és 
szakmaszeretete -akik ismerték őt- mindenki számára felejthetetlen.

Hasznos, tevékeny életét 1976 decemberében alattomosan tám adó 
betegség törte meg, melyből egészen felépülni már nem tudott. Megromlott
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egészségi állapota miatt 1978 májusával nyugdíjba kényszerült. 1990. július 14- 
én -14 évi súlyos betegség után- hunyt el Szombathelyen. Hamvait a soproni 
Szent Mihály-temetőben helyezték örök nyugalomra.
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Dr. Ágfalvi Imre irodalmi munkássága

Az Erdészettörténeti Szakosztály megalakulása. (Az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei [OEEEtSZK]) 1:3.

Az erdőrendezés és az erdészettörténet. (OEEEtSZK) 11:3-12.

Erdészettörténeti áttekintés. (OEEEtSZK) lll-IV:57-60.

A magyar erdészeti államigazgatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig. (A 
Magyar Jogászszövetség 1960. évre kiírt pályázatán díjat nyert munka. Kézirat, 
55 gépelt oldal.)

A magyar erdészeti államigazgatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig. 
(Doktori disszertáció 1961. Kézirat, 82+7 gépelt oldal.)

A termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának állami irányítása. (A Magyar 
Jogásszövetség 1962. évre kiírt pályázatán díjat nyert munka. 103 gépelt oldal.)

Az erdész szakképesítésről. (Erdőgazdaság és Faipar 1957.10.szám 15-16. o.)

Gondolatok az erdőtörvényről. (Az Erdő 1958.8. szám, 301-304. o.)

Hozzászólás a "mégegyszer szakembereinkről" című cikkhez. (Erdőgazdaság 
és Faipar, 1960. 9.szám, 9.o.)

Az erdőrendezés és a termelőszövetkezeti erdők. (Az Erdő, 1966. 6.szám, 281- 
282. o.)

Gondolatok AZ ERDŐ 1983.4. számához. (Az Erdő, 1983. 9.szám, 418-419.0.)

Az Erdőfelügyelet történetéből. (Az Erdő, 1984. 12. szám, 531-536. o.)

Szocialista erdőgazdasági üzemek szervezése. Technikumi tankönyv, 1956. év.

Erdőgazdasági üzemtan I. Kiegészítő jegyzet a levelező erdőmérnökhallgatók 
részére. Kézirat. Sopron, 1959. (Erdőmernöki Főiskola jegyzetei.)

(Brandisz Mártonnal) Erdőgazdasági üzemszervezés. Technikumi tankönyv. 
Bp.,1960. Mezőgazd.Kiadó.

Erdészeti jog. Kézirat. Sopron, 1960. (Erdőmérnöki Főiskola jegyzetei)

(Szabó Józseffel) Üzemtani segédtáblák. Kézirat. Sopron, 1960. (Erdőmérnöki 
Főiskola jegyzetei)

Statisztika. Kézirat. Sopron.1960. (Erdőmérnöki Főiskola jegyzetei)

Jogszabálygyűjtemény l-ll-lll. Sopron, 1963. (Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdőmérnöki Kar)

Könyvviteltan. Kézirat. Sopron, 1963. (Erdészeti és Faipari Egyetem 
Erdomérnöki Kar)
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Reuter Camillo, 
az OEE Erdészettörténeti Szakosztály alapító tagja *

Dr. Kollwentz Ödön

Az OEE Erdészettörténeti Szakosztályának egyik alapító és sokáig aktív 
tagja volt Reuter Camillo oki. erdőmérnök, aki 67 éves korában hunyt el. 
Erdészeti hivatását, a természet iránti szeretetét és tiszteletét az ezekkel 
kapcsolatos történeti és nyelvtudományi kutatásaihoz kapcsolta. Az ezekkel 
összefüggő munkáival mind az erdészeti, mind a nyelvtudományi szak részéről 
tiszteletet és az elismerést érdemelte ki.

Reuter Camillo Budapesten 1920. július 18-án született. Pécsre 1925-ben 
került, ahol édesapja, id. Reuter Camillo az ideg- és elmeklinika igazgatójaként 
Pozsonyból áthelyezve került alkalmazásra. Id. Reuter Camillo szenvedélyes 
botanikus és turista volt, aki fiába a természet iránti szeretetet oltotta be, ami 
élete folyamán csak egyre erősödött. Az ifjú középiskolai tanulmányait a pécsi 
állami reáliskolában vegezte, ahol 1938-ban érettségizett. Ugyanez év őszén 
már a József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki 
Karán, Sopronban kezdte meg erdészeti tanulmányait. Diplomáját 1943-ban 
szerezte meg.

Mint fiatal erdőmérnök a marosvásárhelyi m. kir. erdőigazgatósághoz kapott 
beosztást s néhány havi szolgálat után hívták be katonai kiképzésre, ahonnan 
1944 novemberében szerelt le. Minthogy a vesztes háború miatt az erdélyi 
részeket az anyaországtól elcsatolták, oda vissza nem kerülhetett, hanem a 
veszprémi püspökségtől állami tulajdonba vett kisbárapáti, majd szőlősgyöröki 
erdőgondnokságok vezetője lett. 1945-ben, nősült meg, házasságából 3 
fiúgyermeke született. 1947-1951 között a MALLERD pécsi erdőigazgatósága 
káraszi erdőgondnokságának a vezetője. Itt bontakozott ki szervezői munkája es 
műszaki képessége, amidőn a gazdálkodási munkái mellett az 
erdőgondnokság feltáróút hálózatát megtervezte és az útépítést megkezdte. Ezt 
a munkát az erdészet akkori átszervezese miatt befejezni már nem tudta, mert 
1951-ben az akkori vajszlói erdőgazdaság központjába helyezték át. Az 1954-es 
ismételt átszervezés alkalmával felállított Erdőgazdaság Építő Vállalat 
munkavezető erdőmérnökeként a Mecseki Állami Erdőgazdaságnál a feltáró 
utak építését szervezi és vezeti. Az úttervezésnél is aktív részt vállal. Az 
Erdőgazdaság Építő Vállalat 1956 végén megszűnik. Ekkor több erdőmérnök 
társával Erdészeti Magánmérnöki Irodát alapit, ahol szervezési, tervezési és 
mérési munkákat végzett. Az 1956-os forradalom utáni politikai lazulás 
megkeményedése a magár)iroda működését lehetetlenné teszi.

1960-ban a Mecseki AEG-nél munkára jelentkezik, ahol a műszaki csoport 
tagja, majd ennek a vezetője lesz. Nagy lelkesedéssel látott hozzá az általa jól 
ismert műszaki feladatok végrehajtásara. Az ebbeni beosztásban eltöltött hét 
éve alatt mintegy 50 km erdei feltáróút építése történt. Részben ekkor épültek a 
kisvaszari, kárászi és a pécsváradi erdészetek útjai.

Erdőgazdasági szolgálata 1968-ig tart, mert az ebben az évben 
megszervezett Állami Erdorendezési Felügyelőséghez nyer áthelyezést, ahol 
igazgatóhelyettesi munkával bízzák meg. Kiemelkedő tárgyalóképessége, 
adminisztrációs tapasztalatai és szervezőképessége nyomta ra a bélyegét az 
erdőrendezőségi felügyelőség munkájára. A precíz és határidős hivatali 
ügyintézést a felügyelőség dolgozóitól megkívánta, az állami és a városi hivata

* Elhangzott az 1993. március 11-i szakosztályülésen.
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lókkal való korrekt kapcsolatával kivívta az erdőrendezési felügyelőség 
tekintélyét.

Addigi munkásságára az Országos Természetvédelmi Hivatal felfigyelt és
1973.januar 1-jén megbízást kapott a Dunántúli Természetvédelmi Felügyelőség 
felállítására, megszervezésére, egyben annak vezetésére. Elve az volt, hogy a 
Természetvédelmi Felügyelőség részére olyan, megfelelő természeti 
környezetet kell biztosítani, amellyel az aktív termeszetvédelmet is dokumentálni 
lehet. Erre a célra sikerült egy, a Mecsek oldalán az évszázad elején létesített, 
de elhanyagolt állapotban levő kisebb arborétumot, az ún. "Pintér-kert"-et a 
hozzá tartozó épülettel megszereznie, ahol a szükséges irodahelységeket 
biztosítani tudta. Az arborétumot társadalmi munkával, amiben ő is aktívan részt 
vett, rövid idő alatt sikerült megifjítani, rendbe hozni. Munkája folyamán 40 000 
ha természetvédel- mi területet tett jogilag védetté. Ezek közül talán a 
legjelentősebbek a 9 000 ha-os Mecseki Tájvédelmi Körzet, a 700 ha-os 
Melegmányi Természetvédelmi Terület és a nemzetközi védelem alatt álló cún- 
szaporcai Holt Dunaág. A legnagyobb problémát a Szársomlyói /Harsányhegy/ 
Természetvédelmi Terület jelentette, amely a magyar kikerics /Colchicum 
hungariae Janka/ egyetlen hazai előfordulási helye. A hegy törmelékes 
agyagtalaja alatt levő mészkőből álló alapkőzet a beremendi cementgyár kiváló 
alapanyagát szolgáltatja. A terület megmentéséért minden erejét latba vetve 
harcolt. Annyit sikerült elérnie, hogy a kobányászat a növény előfordulási helyét 
közvetlenül nem veszélyezteti. Ezt a harcát akkor a szocialista iparral szembeni 
ellenállásnak tekintették, és politikai útra terelték. Az Országos 
Természetvédelmi Hivatalnál elérték, hogy szolgálatának utolsó évében 
igazgatói beosztásából fölmentsék, és mint beosztott szolgálhatott tovább. Ezért 
mihelyst a nyugdíjazásához szükséges 60. életévét elérte, nyugállományba való 
helyezését kérte 1980-ban.

Munkaerejében meg nem fogyatkozván, mint nyugdíjas dolgozott az 
Építésügyi Tájékoztató Pécsi Központjánál szaktanacsadóként, és 
szabadidejében teljes erővel folytatta helytörténeti kutatásait. Reuter Camillo 
nyelvtudományi munkásságát a Magyar Nyelvtudományi Társaság már 1959-ben 
elismerte, amikor is rendes tagjai közé felvette. Nyelvtudományi munkásságát a 
pécsi Janus Pannonius Múzeum 1991-es évkönyvének 173-176. oldalain Nádor 
Tamás értékelte. "... korán felismerte, hogy a földrajzi névgyűjtés adatai 
hasznosíthatók az erdőművelésben, az egykori vízrajzi viszonyok 
rekonstruálásában, a régészeti, településtörténeti kutatásokban, a 
kartográfiában és sok más tudományágban. Nemcsak elsődleges 
szakmunkájában: az erdőmérnöki munkában és a természetvédelemben ért el 
tiszteletreméltó eredményeket, hanem az említett szakterületekkel kapcsolatos 
határmenti diszciplínákban /pl. a növényföldrajzban/ is, majd a 
településtörténetben és a névtudományban..."

Reuter Camillo erdészeti munkássága széleskörű, mind biológiai, mind 
műszaki tudását igazolja. Az élete folyamán megjelent 154 dolgozatából 19 
szorosan vett erdőgazdasági, ill. erdészettörténeti, 33 pedig az erdővel 
kapcsolatos nevek, helységek, dűlők, fák és madárnevek értelmezését, 
magyarázatát tartalmazza. A nevek értelmezésénél nagy segítségre volt a 
német, szláv, latin és török nyelvismerete. Kárászi erdészeti munkássága mellett 
tudott időt szakítani az erdészet 3 községének /Kárász, Magyaregregy, 
Hosszúhetény/ dűlő és erdészet elnevezéseinek összegyűjtésére.

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos publikálását 1962-ben abbahagyta, 
mert "Az Erdő" c. szaklap akkori szerkesztősége több, általa beküldött 
dolgozatát nem közölte. Az Országos Erdészeti Egyesületből is kilépett, és 
egyedüli kapcsolatát az Erdészettörténeti Szakosztállyal tartotta. Utolsó 
erdészettörténettel kapcsolatos két dolgozata az 1975-ben megjelent "Az
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erdőgazdálkodás története Magyarországon" című könyvben került 
publikálásra.

Az Erdészettörténeti Szakosztály tagjai szeretettel és tisztelettel 
emlékeznek korán elhunyt tagtársukra, akinek több megkezdett munkája, 
sajnos, befejezetlen maradt.

Reuter Camillo irodalmi munkássága

1/ Mecsekhegységi erdők rovarellenségei. Mecsek Egyesület Évkönyve az 52. 
egyesületi évről 1942. (Pécs, 1943.) 15-22.

2/ Szigethegységek erdei feltáróhálózata különös tekintettel a Mecsek- 
hegységben végzendő munkákra. Az Erdő 1955:448-452.

3/ Börgönd-Börgönye. Földrajzi Közlemények Uj folyam 7. /8 3 ./1959:187-188.

4/ Máré vára. Baranya megyei idegenforg. hivatal 1959 évi IV. havi tájékoztatója 
13-16.

5/ Recsef horgos. Uo. 1959. évi IX.havi tájékoztatója 20-22.

6/ Sikonda. In: Komló és környéke útikalauz. (Pécs, 1960.) 77-82.

7/ Baranya megyei helynévgyűjtésem. In: Névtudományi Vizsgálatok. A magyar 
nyelvtudományi társasag névtudományi konferenciája 1958. (Bp.,1960.) 75-81.

8/ Magyaregregy helynevei. Adattár. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 32. 
Series historica 15. (Bp.f 1961.) 44 lap.

9/ Pécs város neve. In: Janus Pannonius Múzeum 1960. évi Évkönyve. 
(Pécs,1961.) 255-270.

10/Kárász helynevei. Magyar Nyelvjárások. (Bp., 1961.) 7:101-122.

11/Hozzászólás a feketefenyő-állományok megbetegedéséhez. Az Erdő 
1961:119-120.

12/Tarkajézus. Magyar Nyelvőr 1962:226.

13/Havasi élet-havasi szókincs. Magyar Nyelvőr 1962:302-303.

14/Feladatok és megoldások a helynévgyűjtés köréből. Magyar Nyelv 1962:236- 
242.

15/Őshonos-e az erdeifenyő a Zselicségben? Az Erdő 1962:284-6.

16/A nyár és fenyő egymásmelletti telepítéséből keletkező károsításokról. Az 
Erdő 1962:565-569.

17/Újabb adat Tinódi Lantos Sebestyén életéhez. /Baranya megyei/ Művelődési 
Tájékoztató 1963. évi 4. szám. 93-95.
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18/Történeti adatok az Árpád-kori Baranya megye növényföldrajzához. Az Orsz. 
Erdészeti Egyesület sokszorosítása. (Bp., 1963.) 165 lap.

19/A Rába-vidéki nyelvjárás egy XVIII. századi emléke. Veszelszki Antal Sopron 
megyei botanikus nyelvezete. Soproni zemle 1963. 323-332.

20/Gyümölcsény. Magyar Nyelvőr 1963:368-370.

21/Parlag Péter. Magyar Nyelvőr 1963:370.

22/Ujabb adat Pécs város középkori latin nevéhez. In: A Pécsi Janus Pannonius 
Múzeum 1962. évi Évkönyve (Pécs, én.) 195-197.

23/Ányás. Egy földrajzi névadás tanulmányozása. Tanulmányok a névélettan 
köréből. 1.sz. (Pécs, 1963.) 14 lap/soksz./vö. 72/

24/Hozzászólás és válasz a " A földvéldelmi törvény végrahajtásáért." c. cikkhez. 
Népi Ellenőrzés. 1963:11.szám 22-24.

25/Cservágás. Magyar Nyelvőr 1964:60-63.

26/Cándra, Candura és flandura. Magyar Nyelvőr 1964:63.

27/Surkuscher. Magyar Nyelvőr 1964:198-200.

28/Malomséd. In: A Pécsi Janus Pannonius Múzeum 1963. évi Évkönyve. (Pécs, 
1964.) 143-145.

29/Tölgy és haraszt. Magyar Nyelvőr 1965:80-89.

30/Fajankó. Magyar Nyelvőr 1965:244.

31/Bejegyzések egy "Kisded Szó-Tár"-ból. Magyar Nyelv 1965:103-108.

32/Ájba, Barabara. Magyar Nyelv 1965:348-9.

33/Dombócser. Magyar Nyelvőr 1965:479-483.

34/Födrajzi névgyűjtések a Baranyában végzendő régészeti és 
településtprténeti kutatások szolgálatában. In: A Pécsi Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve 1964. (Pécs, 1965.) 225-238.

35/Cserfa. Az Orsz. Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya 
Közleményei. I. (Bp., 1965.)

36/A fenyőfának hasznos voltáról. Uo. 20-27.

37/Milyen fa a cserefa? Magyar Nyelvjárások 1965.11:35-42.

38/Körte. Magyar Nyelvőr 1966:198-199.

39/A török hódoltság emléke a baranyai helynevekben. Dunántúli Tudományos 
Gyűjtemény 68. Series historica 35. Bp., 1966. 8 lap.
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40/Pamlény: malom? ~ és akkor Pominócpuszta? Magyar Nyelv 1966 228

41/Kukrejt. Magyar Nyelv 1966:335-339. vö. 60.sz.

42/Véménd. Magyar Nyelvőr 1966:411-413.

43/A földrajzi nevek világából. Múzeumi Körlevél Pécs 1966. 7sz.

44/Malogya. Magyar Nyelvőr 1967:65-70.

45/Puszta Péter. Magyar Nyelvőr 1967:365-366. vó 21.sz.

46/Csepel mint személynév. Magyar Nyelv 1967 359-360

47/Néhány ismertető szó a magyar földrajzi nevekről. Geodeziai és Kartogram 
Tájékoztató. Pécs, 1967. évi 5.sz. 32-36.

48/Baranyai faluk nevéről. I-II. Művelődésügyi Tájékoztató löt?; ö v  ap .: s 
májusi száma, 111-115. ill. 113-117.

49/Cserfakéreg bocskor. Magyar Nyelvőr 1967:479-484.

50/Hendek. Magyar Nyelv 1967:482.

51/Fonca, kohanyec, klopacska. Magyar Nyelvőr 1968:233-235 

52/Ozolser. Magyar Nyelv 1968:217-220.

53/Hasfalva. Soproni Szemle 1968:278-280.

54/Fagyal. Magyar Nyelv 1968.346-347.

55/Hosszúhetény község földrajzi nevei. A MTA Dunántúli Tudományos Intézet 
Közlemények 5. /=Tanulmányok a névélettan köréből 2.sz./ (Pécs, 1968.) 111 
lap+1 térkép.

56/A nagyhajmási "Disznós" erdő története. Az Országos Erdészeti Egyesület 
Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei lll-IV. szám (Bp., 1968) 27-34.

57/Vasdeszka. Magyar Nyelv 1969:75.

58/Haraszttöl és Tölharaszt. Magyar Nyelv 1969:76-79.

59/Ad finem Hosuswt. Magyar Nyelvőr 1969:135-136.

60/Kukrejt. Magyar Nyelv 1969:221-223. vö. 41 .sz.

61/Gyűrű/fa/ és sörgye/fa/. Magyar Nyelvjárások 1969:99-111.

62/Erdészettörténet és agrártörténet. Hozzászólás. Agrártörténeti Szemle. 
1969:571-572.

63/Lapsi Lapis: latin lapis? Magyar Nyelv 1969:326-327.
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64/Mióta harsog a haris? Magyar Nyelvőr 1969:272-278.

65/A Baranya megyére és Pécs városára vonatkozó Árpád-kori oklevelek 
jegyzéke. Baranyai Helytörténetírás 1969.219-263.

66/Szurkoscseresznye. Magyar Nyelvőr 1970:108.

67/Pegyvet "szibériai szürke mókus". Magyar Nyelv 1970:219-225.

68/Esztegő patak. Magyar Nyelvőr 1970:352-353.

69/Nehéz a kérget cserezni. Magyar Nyelv 1970:335-337.

70/Tráglyaháló. Magyar Nyelvőr 1970:487-488.

71/Nagyváty és környékének helynevei. Baranya Helytörténetírás 1970. 127- 
162. /dr. Zsolt Zsigmonddal közösen/

72/Ányás, egy földrajzi névadás tanulmányozása. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei 1970. 35-40. vö. 23.sz.

73/A tudományos helynévcjyűjtés a történeti és többnyelvű névanyag 
figyelembevételével. Tanulmányok a névélettan köréből. 3. szám Pécs, 1970. 
22. lap.

74/Dereglye. Magyar Nyelvőr 1971:99-103.

75/Hogy készül ma a határjárás? Magyar Nyelvőr 1971:193-196.

76/Nyakvágó-Fenyő, fenyőmag-Erdő csillaga. Magyar Nyelvőr 1971:361-363.

77/Bagifona-Vojsok-tanya-A z-sülés egy érdekes esete. Magyar Nyelvőr 
1971:480-483.

78/Két vízrajzi köznév:kégy és kengyel. Magyar Nyelv 1971:343-7.

79/lrófalu Schreibersdorf-Buglóc. Magyar Nyelv 1971:471-2.

80/Az erdőrendezés története és a Pécsi Erdőrendezőség. Tájoló 1971. évi 3. 
sz.36-47. /Fekete Sándorral/

81/A léhűtőhöz-Köpőce-Tombász-tombác. Magyar Nyelvőr 1972:231-2.

82/Helynévmagyarázatok /Bolondos víz; Bolunda patak, Zernyeháza-Zernest- 
Zarnesti.Czanyó.Tekeris, Kisújbánya-Obánya, Kantavár./ Magyar Nyelv 
1972:217-222.

83/Petrus Lossai. /Lászai Péter XV.sz.-i magyar geodéta/ Geodézia és 
Kartográfia. 1972:133-36.

84/Schreibersdorf-lrófalu-Buglóc.Burgenlándische Heimatblátter 1972.évi.2.sz. 
92-94. /Török Sándorral/
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85/Hogyan mérték eleink az erdőt osztozkodáskor? Tájoló 1972. évi. 1. sz. 81- 
84.

86/A munkácsi vár instrukciója 1616-ból és erdőgazdaságtörténeti 
vonatkozásai. Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya 
Közleményei V-Vll.sz. (Bp.. 1972.) 27-36.

87/Fébán, fék. Magyar Nyelv 1972:326-7.

88/Műemlékvédelem a XVIII. század elején. /A kkmuzsalyi csonkatemplom 
őrzése 1738-ban/ Műemlékvédelem 1972:188.

89/A személynévi helynévadás egy esete a magyar névanyagban. Tanulmányok 
a névélettan köréből 4.sz.Pécs,1972.27+1 lap.

90/Turbék. Magyar Nyelvőr 1972:477-481.

91/Pécsi sportélet 1886-ban. Dunántúli Napló 1973.117.sz.6 lap.

92/A madárfészkek védelme is természetvédelem. Zalai Hírlap 1973. 31.sz. 7 
lap

93/Erdőtörténeti kutatások a Kárpát-medencében az Árpád-kori okleveles 
anyag segítségével. In "A magyarországi tudomány- és technikatörténeti 
konferencia Bp. 1972.XI.23-25. előadásainak anyagából". (Budapest, 1973.) 373- 
380.

94/Ugyanaz. Tájoló 1972. évi 3.sz. 84-94.

95/Amiről erdőneveink mesélnek... Élet és Tudomány 1973:1180-1.

96/Barcsi ősborókás. Dunántúli Napló 1973.VII.10.6 lap.

97/Tulajdonos, kezelő és használó. Tájoló 1973. évi 1.sz.53-62.

98/A tengelici park sorsa.Tolna megyei Népújság 1973.VIII.7.8 lap.

99/Kéziratos térképeink szerepe a helynévgyűjtésben és a településtörténetben. 
In "A településtörténeti kutatás módszerei." (Veszprém, 1973.) 45-49.

100/Somodi Zsigmondnak, a pécsi pálos rezidenti^ elöljáróinak magyarnyelvű 
levele 1696-ból. Baranya Megyei Levéltár 1972. évi Évkönyve. (Pécs, 1973.) 455- 
458.

101 /Rétfőhely-Höll-Pokol-Pokolfalu. Magyar Nyelv 1973:219-222.

102/Cserke. Magyar Nyelv 1973:222-224.

103/Tájnyelvi szógyűjtés. Magyar Nyelvőr 1973:332-342.

104/Biberés. Magyar Nyelvőr 1973:354-355.

105/0stormány /Ostormányos/ és Esztramos. Magyar Nyelv 1974:87-89.

24



106/Tobaj. Magyar Nyelvőr 1974:94-98.

107/Seregély-sereglye. Magyar Nyelvőr 1974:230-236.

108/A névgyűjtés sajátos problémái Baranyában /Gyakorlati kérdések a 
Baranya megyei helynévanyag összegyűjtése során./ A Pécsi Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei 1974. Seria 3. Linguistica-Philologica.(Pécs, 
1974.) 45-46.

109/A Dél-Dunántúl természetvédelmének eredményei és tervei. Búvár 
1974:195-201.

110/Gyűjtés Baranya középkori településtörténeti adattárához. 6 db térkép- 
melléklettel. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 1969-1970. (Pécs,
1974.) 133-154.

111/Az Irott-kő nevéhez. Magyar Nyelv 1974:464-5.

112/A z d változás érdeles esete. Magyar Nyelv 1974:462-3.

113/A "Szlovákiai török eredetű helynevek" kérdéséhez. Magyar múlt- Hungárián 
pást /Sydney-Austrália/ 1974.4.sz.11-15. Hozzászólás Blaskovics József, 
Prága:"Régi török eredetű helynevek Szlovákiában" cikkéhez. Uo. 
1974.1.sz. 1— 14.

114/Magyal és muzsdaly. Magyar Nyelv 1975:167-177.

115/Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek ismertetéséhez. In "Az 
erdőgazdálkodás története Magyarországon" (Bp., 1975.) 80-87.

116/Becefa és környéke tölgyerdeinek változása néhány helynév tükrében. Uo. 
513-518.

117/Csőliget? Műemlékvédelem 1975:235-236.

118/Structura verborum. Nyelvtudományi Közlemények 1975:190-3.

119/lsmét a Biberésről. Magyar Nyelvőr 1975:480-2.

120/Észrevételek Schram Ferencnek "XVI-XVII.sz-i földrajzi nevek az Országos 
Levéltár Urbaria et Conscriptiones gyűjteményében" című adatközléséhez. 
Magyar Nyelv 1975:496-501.

121/A helynevek művelési ágának, térszínformájának és a tereptárgyaknak 
rövidített jelölése a gyűjtésekben és kiadványokban. (Pécs,1975.) Soksz. Pécsi 
Tanárképző Főiskola kiadása.

122/A természetvédelem és a honismeret egymástól elválaszthatatlan fogalmak. 
Honismeret 1976. 2-3.sz. 101-2.

123/Egy XVII. századbeli népies orvosi kézirat ismertetése. Magyar Nyelv 
1976:252-6.

124/Cserfa. Magyar Nyelv 1976:340-3.
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125/A Tarlós és Szőlős helynevekről. Magyar Nyelv 1978:56-66.

126/Nyelvrokonságunkról. Magyar Nyelvőr 1978:250-1.

127/A magyar madárnevekről. I.Kiköcsén, 2.Gödénytojás. Madártani Értesítő 
1979. ápr-jun. 39-40.

128/lsmertetés:A.Oh.Kanellis-W.Bauer, Die Volksnamen dér Vögel 
Griechenlands. Névtudományi Értesítő 2.sz. /1979./ 62-4.

129/Somodi. Magyar Nyelv 1980:79-81.

130/A helynévtárak rövidítésrendszereiről. Névtani Értesítő 3.sz. /19807,35-49. 

131/Surjánfalva-Sürgyefalu-Surdesti. Magyar Nyelvőr 1980:110-1. 

132/Köbölgyuk. Névtani Értesítő 4.sz./1980./, 8-10.

133/lpp és Ipacs. Névtani Értesítő 5.sz. /1981./, 9-15.

134/Sikota. Magyar Nyelvőr 1981:478-482.

135/lsmertetés:Horváth J. Qyula-Timár György, XVI.sz.-i dikális conscripciók 
Baranya megyéről. Névtani Értesítő 6.sz. /1981./ 65-68.

136/Néhány újabb adat Vas megye helységneveinek történetéhez a XVI. 
századból. Vasi Szemle 1982:128-132.

137/A Szabács Viadala kwtez szavához. Magyar Nyelv 1982:204-6.

138/Ug, Kékug és Kékesd. Magyar Nyelv 1982:460-5.

139/Hahnenburg=? Kakasvár. Névtani Értesítő 1982.7.sz.3-5.

140/lsmertetés:lsabella , Regényi-Anton Scherer: Donauschwábisches 
Ortsnemenbuch. Névtani Értesítő 1982.7.sz. 132-136.

141/lsmertetés:Nádas József, Pécs-belváros telkesi és házai. Névtani Értesítő
1982. 7.sz. 140-145.

142/Cserkölyü és csertörő. Magyar Nyelv 1983:78-80.

143/Monymalató Malató. Magyar Nyelvőr 1983:236-240.

144/Kéziratos térképeink helynévanyagának felhasználása. Névtani Értesítő
1983. 8.SZ.7-18.

145/lsmertetés:Timár György, 16.sz.-i rovásadó összeírások a mai Baranya 
megye területéről. Névtani Értesítő 1983. 8. sz. 126-129.

146/lsmerteté§:Balatinácz Jeromos-Csepely-Knorr András, Hat falu a közös 
úton. Névtani Értesítő 1983. 8.SZ.138-142.

147/Adalékok szavaink történetéhez. Magyar Nyelv 1983:329-333.
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148/lsmertetés:Hajdú Mihály, A Csepel-sziget helynevei. Magyar Nyelv 
1984:359-362.

149/A birtokosképzővel ellátott apanév mint családnév. Névtani Értesítő 1984. 
9.SZ.69-72.

150/Humoros névtudomány. Névtani Értesítő 1983.8.SZ. 160-3.

151/Egy "Mérges" tanulmány. Névtani Értesítő 1984.9.sz.86-90.

152/Sátánjárás. Nabukodonczer. Névtani Értesítő 1984.9.sz. 135-6.

153/Megyeri és Kudzsir. Magyar Nyelv 1985:469-475.

154/Magyar helységnévadás-e Surjánfalva? Magyar Nyelvőr 1985:235-241. 
vo.131.sz.
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Százéves a görgényszentimrei erdészeti szakiskola 
1893-1993

Retkes M. László

Előszó

Dr. Király Pál "Az Országos Erdészeti Egyesület története 1866-1966" című 
könyvének 25-26. oldalán -kivonatosan - az alábbiakat olvashatjuk:

"Az Egyesület életében, vitáiban, programjaiban éveken keresztül központi 
kérdés a szakemberképzés problémája volt. Az Erdészeti Lapok 1867-1882. évi 
évfolyamait lapozva sorozatosan ennek a kérdésnek a vitatásával találkozunk. 
Az Egyesület számtalan választmányi ülése, közgyűlése, szakbizottsága 
foglalkozott a probléma megoldásával. A legkülönbfele felvetések, javaslatok 
születtek."

"Az Egyesület fáradhatatlan, törődő gondoskodása nem maradt eredmény 
nélkül. Az Erdészeti Lapok 1883. októberi száma az elsp oldalon ünnepélyesen 
jelenthette be a nagy hírt, hogy október 10-én Szeged-Asotthalmán megnyílt az 
első erdőőri szakiskola."

"Az első alsófokú szakiskola megalakulását gyors ütemben követte egy 
évtizeden belül még másik három megnyitása. 1885-ben Temesvár mellett, 
Vadászerdőn, 1886-ban Liptóújvárott, 1893-ban pedig Görgényszentimrén 
alakult kétéves erdőőri szakiskola.

így az alsófokú szakemberképzés ügye megnyugtató módon megoldást 
nyert."

Görgényszentimre leírása és történelme SZÉKELY FERENC református lelkész 
1873-ban készült eredeti kézirata alapján

Görgényszentimre mezőváros jellegű község az erdélyi Maros-Torda 
vármegyeben, Szászrégen városától keletre, mintegy 14 km távolságra fekszik, 
a Görgenyi-havasok lábánál, a Görgény folyó mellett, mely Szászrégennél ömlik 
a Marosba.

Görgényszentimre a múltban - a havasok nyugati lábánál előretolt - nem 
nagy, de mégis jelentős kulturális, közhivatali, közigazgatási, kereskedelmi és 
egyéb központ volt.

Körjegyzőségi székhely, két erdőhivatal, posta, három egyházközség 
(római katolikus, református, görög katolikus), templomok, több iskola, két 
orvos, gyógyszertár, különböző ipart űző kézművesek műhelyei, viszonylag jó l 
kiépített, személy- és teherforgalmat lebonyolító keskenyvágányú vasút es muút 
emelték rangját és fontosságát.

Már jeleztem, hogy Görgényszentimrén nyílt meg 1893-ban (száz évvel 
ezelőtt) hazánk negyedik, kétéves erdészeti szakiskolája.

A szakiskola kezelésébe tartozott Maros-Torda vármegye nyugati oldalán 
elterülő "Mezőségen", Marosvásárhely és Szászrégen között, a Maros folyótól 
nyugatra fekvő mezőségi község, Szabéd határaban levő erdészeti kísérleti 
terület is.
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Nem célom, hogy a görgényszentimrei szakiskola létesítéséről, 
működéséről, kiváló és tudós oktatóiról, tanulóiról, történetéről, eseményeiről 
írjak, illetve beszámolót, tajékoztatást készítsek. Megtették azt az elmúlt száz év 
alatt nálam sokkal tájékozottabbak, műveltebb és a történetíráshoz jobban értő, 
sokat olvasott, jól felkészült, kedves szakértők! A görgényi szakiskolából igen jól 
képzett, kiváló szakemberek kerültek ki - akik közül néhányan talán még most is 
élnek, de fiaik vagy unokáik közül, édesapjuk, nagyapjuk, esetleg dédapjuk 
elbeszéléseiből hallottakból nyerhetnek némi képet a nagymúltú szakiskoláról, 
illetve a táj történelméről.

A szakiskola százéves múltja arra kötelez engem, hogy lehetőleg 
megmentsem a tulajdonomban levő, és Görgényszentimre múltjára, 
történelmére vonatkozó - több mint 120 éves - eredeti, hiteles és sehol másutt 
leírva már nem megtalálható, tudományos igényességű adatokat!

Honnan származnak, illetve milyen források tanúsítják azokat a történeti 
adatokat, melyeket szeretnék -idős korom miatt is - közzétenni és az utókornak 
örökségül hagyni?!

A görgényszentimrei református egyházközösség könyvtárában, az 
anyakönyvek, egyéb egyházi könyvek és iratok között sok éven keresztül őriztek 
egy kopott, keménykötésű, kézzel írott könyvet, melyet az egyház egykori 
református lelkésze, 120 évvel korábban - vagyis a görgenyi erdészeti 
szakiskola megnyitása előtt, 20 évvel korábban - , 1873-ban kézzel írt, 
Görgényszentimre természeti fekvéséről, éghajlatáról, földjéről, terményeiről, 
növény- és állatvilágáról, történelmi nevezetességeiről, múltjáról, népéről stb. A 
könyvre a ref. egyház - későbbi - lelkésze felhívta figyelmemet, és lehetővé tette, 
hogy elolvashassam és nagyobbik - nem egyházi jellegű - részét 
lemásolhassam!

A 120 éves könyvben leírtakat 70 év múltával, a helyszínen is sikerült 
azonosítanom és - az elmúlt hét évtized alatt történt változásokat figyelembe 
véve - ellenőriznem.

A másolatot teljesen szó szerint, változtatás nélkül, eredeti stílusában, az 
eredeti mondatszerkesztés és ma már idegenül hangzó, régies szavak, 
helyesírási hibák és írásjelek meghagyásával készítettem! Nem csonkítottam a 
szöveget,változtatás nélkül írtam le a könyvben lévő gondolatokat, idézeteket, 
kifejezéseket stb. így írom azokat most is, hogy a történelmi valóságot 
bizonyítsam és a görgényi vidék, valamint az elmúlt 120 esztendőnek 
nyelvészeti sajátosságait szemléltessem!

Felhívom a kedves olvasó szíves figyelmét arra is, hogy a leírást —  több 
mint egy évszázaddal ezelőtt —  idős korú református lelkesz készítette. Ez a 
tény, a "papos hangvétel" megmutatkozik az írásban is!

Úgy olvassuk tehát a "regének" is beillő történeteket, hogy - szerény 
véleményem és tudomásom szerint - sehol másutt nem találhatók a kéziratban 
leírtak! Alapozom ezt arra is, hogy a könyvet nekem megmutató református 
lelkész - értesüléseim szerint - már meghalt. A második világháborús 
események idején, Görgényszentimrén és környékén történtek miatt, 
ismeretlenné válhatott a könyv holléte, illetve sorsa!

Az általam készített - és alábbiakban közreadott - másolatot hosszú 
éveken át, féltett és gondos őrzéssel tudtam megmenteni!
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G Ö R G É N Y S Z E N T I M R E  

írtam 1873-ban Székely Ferenc

I. Természeti fekvés

Sokszor hallottam, hogy a természeti csodák és varázsló tájképek hazája 
Sveic, hogy a természet műterméből a szabadság e kis asyluma nyerte a 
legm eglepőbb tableaut. Megengedem; de úgy hiszem, hogy csak a külföldit 
vakon bálványozó elfogultságnak, a haza természeti szépségé és bája iránti 
érzék-hiánynak külföldre menni, megbámulandó a természet azon alkatműveit, 
melyekkel áldó keze e szép hazát oly pazardúsan felékítette.

Igaz, nem bírunk a Montblanc nagyszerűségével, a troubadourok bájos 
hazájának "daltelt' mezőivel, de azért a természet meglepő perspectiváit épen 
nem nélkülözi hazánk.

Azon nagy választékú képtárban, melyet az alkotó természet geniussa oly 
meglepő csoportozatokban, oly művészi kivitellel rendezett be, figyelmet magára 
vonó helyet méltán foglalhat el Görgény, lombdús erdők és zöld színben olvadó 
hegyek óriási karjaikkal keretezvén. De vonjuk közelebbi vizsgálódásunk körébe.

Északon a görgényi havasok egy kifutványa, melynek folytonosságát az 
Üveghutához menő kásuvai út szakítja meg. E hegykar Sabenyicán alul lankásul le 
az ún. " Hegyfarkán Kimagasló csúcsai a szalonavar és hármasdomb. 
Leírhatatlan látkép kínálkozik az elébe, k i a fáradságot nem kím élli a Hármasdomb 
csúcsára fölmenni. Ott a déli távúiban az ég kék hónában a felhőkkel csókolódzik 
hazánk Montblancja a Negoi; jeges csúcsán megtön/én a nap tűzszálai gyémánt 
szikrákat szórnak szét; alább Surult nyúlik felfelé irigyen, sértvén őt collegája 
büszke, komor magatartása; közelebbi látközben G. Orsóvá, monasterias 
hegyével, Dóc magaslataival, kedves nyugpontok. Hátunk megett a komoly 
méltóságú Kelemen havas és fekmentesen szelt istenszéke; lábunk alatt 
Üveghuta és Kásva kandikálnak k i relyiekhelyükből, mint félénk lélek búvhelyébül 
veszély múltán. Nyugaton a szép fekvésű Sz. Régen csillámló tornyaival, közelebb 
Adorján egy hegy meredekjébe görcsösen kapaszkodva; alabb átellenesen 
Oroszfalva, szembe vele Szentmárton, Sabenyica római sóbánya maradványaival, 
fürdő-tükrével; felette meredez égnek, a történelmileg nevezetes Szalonavár.

Keleten a távol kékjében a Fancsaltorka, a Kereszthegy, a Görgényi havasok 
láncolata, válaszfalat vonva Tordamegye és Gyergyószék közé. A torkolatban 
terjeng Hodák-Libánfalva nagy terjben; alant Görgény Sz.lmre festői 
elszórtságban, körülötte a kies róna, melyen mozaik szerűleg tűnnek ki az 
aranykalaszoktól hullámzó földek, tarka-barka rétszónyegek, melyeken a Görgény 
vize hömpölyög odább mint olvadt ezüst.

A sürgő-forgó munkások méhraja, a szénagyűjtó lányok dala, e képet 
pompás egésszé alkotják. Az, ide felvándorolt alig bírja -magát elszakítani annyi 
báj, oly felséges látmánytól. Égi békét érez szívében, a természet templomában 
képzelete kiragadja a portanyaból a kis emberek közül, és azoknak még kisebb 
üzelmeiből; a mindennapiság bilincseiből szabadult lélek lelkesültsége 
szárnyain, egy sz. eszme magaslatára ragadtatik el, mint llyés és felkiált: nagy 
vagy te, oh isten, műveidben! Ily helyen ez isteni panorámával szemben, miképp 
vágyhatnék vissza az ember a társadalomba, a bűn, a romlottság fészkébe, e 
nyugalmas belbékére szólító kép, e magasztosultságra ragadó látmány, nem 
dúsan kárpótolná-e az embert, százszorosán a társadalom keser-édes 
örömeiért?!
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Az órák, a természet szemléletében elmélyedve percekké válnak, a nap már 
a láthatár körrajzát aranyosítja be; onnan még egyszer búsan visszanéz, mint 
távozó barát, arany könyet hullatván a mosolygó rétekre. Az esti p ír már 
meggyújtotta a fáklyát, a méh is már útrakél, hogy küpüjébe rakja napi 
munkássága eredményét. A méla oda merengésből az estalkony zenésze veri fel 
az embert, k i lelkesült hymnuszát kezdi rá; amott a napot alvásban töltött tunya 
sikló zöreje a lapuzatban figyelmezteti, hogy az élet nem az ábrándozás, hanem a 
valóság tere. El kell hagyni e helyet, hol az ember közelebb érzi magát istenhez. 
Az út a harmatot szomjazott és már felüdült virágok ezrei közt vezet, melyek 
üdülésüket fűszeres illatjukkal adják a halandó tudtára. Legalól egy kis fensíkon 
még pár percet megáll a vándor, m ielőtt léptei a hétköznapi életben vesznek el, a 
Náprágyi temetője ez. Ki volt ő? Egy megcsalatott szív vagy embergyűlölő, hogy 
még holta után sem kívánta a többiek között alunni azt a hosszú almot? Vagy a 
természetnek imádója, és annak szépségei iránt fogékony szívet horda kebele?!

Fentjélzett hegykar Görgény feletti bevágásai és mélyedései: Tököskert, 
Papgödre, Teleky gödre és Szőlő hegy nevet viselnek. Görgényt délnyugotnak a 
Mocsár erdeje vértezi; ezer éves vihartépte cserfái féltékenyen őrzik a helységet a 
kémlelódó szemek elöl. Ezen erdőrészlet régen rengeteg volt, terjedven a 
Kövesdomb aljáig, de újabb időkben az önző emberek fejszéi előtt porba 
omlottak az erdő növény-királyai, selejtes bozótnak engedvén helyet. A Mocsár 
keleti folytatása szintén erdőség, mely a keretet folytonosba, csak nyugaton 
enged a fönt említett hegykar és mocsár szűk nyílást a Görgény vize olykor-olykor 
nagyon is goromba rohamának.

A várhegy közbül foglal helyet, önállóan, északi lábánál mint egy ezüst öv a 
most érintett Görgény vize rohan odább haragosan, örjöngő ujjongással 
zsörtölődve, hogy szikláiból nem nyelhet el semmit, mivel azt a vízözön erős 
cementjével tákolta egybe. E süveg alakú hegy ama vizi forradalom (alluvium) 
csodálatos szeszélyének köszöni letét; valószínűleg a nyugoti hegykarral egyet 
képezett és attól erőszakos vízroham által tépetett el.

A hegyek földism ei szempontból: az északi hegykar mész- és homok kőzet, 
előbbit a vízmosásban ősszel és tavaszon tömegesen nyerhetni; a várhegy 
torolvqny (conglommerat).

És már a hegyek és erdőség körülölelte téren fekszik festői 
szabálytalanságban, mintegy ámerikai telep, Görgény Sz.lmre, vonzó házaival 
nemesen egyszerű egyház tornyaival és meglepő küllemű ódon uradalmi 
kastélyával.

A völgy alakja szabályosan tojásdad, legszélesebb tengelye a vártól keletre 
a porcellángyárnál kezdődő sík tér Kásva és Orsóvá között. Hossza Libánfalvától 
a Hegyfarkaig m.e. 3 mrtfh. E tér hosszában kígyózik át a Görgény vize. Partjait fűz 
és éger csoportok szegélyezik, itt, ott félrevonult berkek labyrintjei park színezetet 
költsönöznek, amott ezüst nyírcsoport pártolt e l a fűztől, hogy lapizata a 
napfényével kacérkodjék.

A Görgényvize hasonnevű havasokból ered, születik három ágból, melyek a 
Fancsalon csapzanak egybe. Noha futása rövid, mégis a havasi csermelyek, 
patakok, annyi vízadóval gazdagítják, hogy mire Görgényre ér nem egyszer dacos 
hullámú folyóvá növi ki magat, elannyira, hogy esős évszakokon a partjaira 
letelepülteket irgalmatlanul elzaklatja, az ékességére vált fákat - mint dacos 
gyermek ruháit - letépi, a réteket iszappal undorítja, az alanti földeket víztakaróval 
borítja, bosszúból talán, hogy nemsokára Dunájától Radnótfáján elnyeletvén, 
többé pajzánul nem garázdálkodhatik, hanem komoly élet-menetet kell követnie.
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II. Égalj, növény, állatok, föld, termény sat.

Hómérsék nem tűnte fe l szembeötlő különbséget hazánk átlagos 
hőmérsékletéhez arányítva, de a jelen hőmérséklet a régebbivel egybevetve eles 
különbözeiét ad, m i az erdőség tömeges kiirtásában találja megfejtését A múlt 
századokban folytatott nagymérvű szőlő-művelet, általán meleg, föltétlenül pedig  
szabályszerű évszakokra enged következtetést vonnunk, míg napjainkban 5-6 
évben egyszer alig rem élhetni sikeres termést

A tavasz koránt beköszönt, virágzatot csal ki, azxán fagyos ujjaival letépi; a 
nyár hol rendkívül meleg (30-40°R) hol közönyös. A tavaszi - nem annyira, de a 
nyári esőzések jobbadan szabályosak; az ősz - ha terményeink a tűz próbán: a 
fagyon átestek - szabályszerűleg hosszas és szép. De van az ősznek egy 
kegyetlen előhírnöke, az em lített fagy, mely nem ritkán még nyár közepén is 
meglátogat, és akkor van bánat, sírás és szomorúság, mert a nepnek reményét 
fagyasztja e l tengeri terményében, m i vidékünknek legnyomósabb kultúr terméke. 
Nyár élőjén is van egy gézengúz ún. szent: Orbán; ez is igen baljóslatú modorral 
bír, melyet leginkább gyönge kert és mezei terményeink tapasztalnak, sokszor a 
naptár adta szerepből kiesik, jobbkor vagy későbben lehelvén a hideget. A tél 
átlag közép hideg vagy merőben szelíd mint p l. 1873-ban, de a zord hidegek sem 
idegenek 849-ben és 871-ben, m ikor 20-28 °R. is volt.

Az év átlag véve inkább vizenyős mint száraz. Az évszakok rendetlenül állnak 
be és nem megfelelő hő mérsékkel. A szelek tavasszal és ősszel kimaradhatatlan 
vendégek, csak az jó, hogy szereplésük ritkán tart három napi tartamnál tovább. 
Nevezetesebbek: kincsesi meleg tikkasztó samumféle, a Fancsali hideg 
dermesztő, mely főleg télben adja vad hangversenyét a hosszú éjjeleken, a 
Nemerének ha nem is testvére, de nagyon közeli rokona. Aztán a tordai a 
médárdus hévmérője.

A művelet alatt levő föld termékeny humus talaj, főleg a berkiek, az alsó 
dűlőn. E földek okszerűen művelve, kedvező égalj hozzájárultával, dúsan fizetik a 
földész izzadásos munkáját, de fájdalommal kell mondani, hogy azon egyedül 
biztos tőke, mely hivatva lenne gazdag uzsorát adni, a kezdetlegesség 
stádiumában késik mind. Az ózsdi szokás : "apám is ígytón", de nem a józan 
gazdászati elv vezeti földészeinket földjeik művelete körül és ily irányzattal csoda- 
e, ha a dús termés elmarad? Nem! az csoda, hogy terem anyi is; az csoda, hogy a 
földet termékenyítő geniussa merőben el nem hagyta. Ezen tény anyival 
lesújtóbb, m ivel gyáripar híján a görgényiek csak kevés földbirtokukra utalvák. 
Pedig nem sok csak erély és akarat kellene, és akkor a kevés künnvalót m it 
községünk magáénak mondhat, buja kertté lehetne varázsolni. Igen! ha 
földészeink mint okos had vezér, minden percet, alkalmat előnyükre tudnának és 
akarnának kizsákmányolni. De fájdalom! a kevés földbirtok egy része is némely 
hanyagsága, önmaga iránti vétkes indolentiája folytán parlagon hever, vagy alig 
jutalmazza még azt a felületes munkát is, m it tulajdonosa rávesztegetett. Ne 
csodálkozzatok tehát, ha szükség van! - Ezek komoly korjelek mik elvégre, 
komoly erkölcsi ágybakerülést vonhatnak maguk után. - Ébredjetek a tunyaság 
álm ából!!

Földbirtok (két forduló: I.Mocsár alja, II. Cserépcsűr, Teleky gödre, 
hegyalja) területe 1255 hold m iből levonva a községi künvalót 115 h. 990 -a gf. 
Teleky féle 97 holdat és nem számítva a kincstárit, maradna a nép kezén 1042 h 
610 0 és ebből az összegből egy házra (450 van) esnék m.e. 2 hold(!), de nem 
esik egy ö l sem mindenkire, mert van egy egyénnek m.e. 24 holdja egy másiknak 
22 holdja; 25-nek 10-15 holdja és 165 családnak 15 hóidtól 9 hóidig (ez utóbbi 3- 
nál) 8-nak egy pár ö l és 250-nek semmi!! Egy kettőnek tagadhatatlan szép birtoka 
van, noha nem tagosított, -m iből más körülmények között tekintélyes vagyoni
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álláspontra lehetne felvergódni, de itt nem biztosítja az illetőt, hogy gabonájával 
az új-ig kihúzza, elárusításról, és a vagyon nyújtotta jólétérzetből szó se lehet.

Termények. Első helyet a tengeri foglalja el, ez képezvén - igen kevés 
családot kivéve - a görgényiek éven át minden napiját, m iből igen jó  és tápláló 
málé-kenyeret sütnek, melyet míg újdon sült, főleg, bár k i is elfogyaszthat Ha 
tehát dér vagy más elemi csapás e gyarmat növényt földúlja, teljes drágaság és 
szükség köszönt be; továbbá rozs és búza ez utóbbi főleg tavaszi üszőkárt, mind 
két gabona nem, nem nagy mérvben műveltetik és nem is igen eresztős - fölebb 
írt okon - kalongyája alig egy vékát ad. A földművelet folytonos, nincs ugar 
rendszer (nyomás).

Különös előszeretettel és szenvedéllyel űzik a görgényi nők a hagyma 
termelést, kertben és mezőn, al annyira, hogy az évi termést bátran 40-50 ezerre 
tehetni, Ezen üzletforrás valóban leggyakrabban sokat is jövedelmez, és azon 
kívül kis téren terem meg. 1872-ben 100 koszorú 10-15 frton kelt e l helyütt. A 
szabadságharc előtt, a dohány termelés volt a görgényiek kedvenc foglalkozása.

Szőlő az északi hegykaron kis körre zsugorodott össze; régen 
terjedelemben műveltek szólót, erről tizedet adtak, de mivel idő folytán a termelés 
mind gyérebb-gyérebb lón, jövedéket nem nyújtott, ma csak fényűzési cikk. 5-6 
évben is alig jutalmazza a rá fordított munkát. Itt van a görgényiek gyümölcsöse is, 
melyet "bongof'-nak neveznek (talán Baumgartenből). A fásítás különben nem 
igen erős óldala a m i népünknek.

Legelője, erdeje Görgénynek nincs, dacára annak, hogy a sors erdővel 
környezte és így Tantalus módjára kínlódik. Van a községnek 115 holdnyi rétje és 
terméketlen helye, melynek füvét eladják és az ebből begyűlendó összeg a 
község pénztárába foly be. Mind ezek dacára mégis nagy a baromtenyészet, ez 
képezven a görgényiek létalapját; barmukat pénzen legeltetik a Mocsáron és más 
kincstári helyeken, a hogy lehet. Az erdő és legelő ügyről alább szólok.

Az erdőségekben uralgó fanemek: cser, tölgy, veres, fehér bükk (gyertyán), 
juhar több neme; a Gyergyóba behajló havasok a fenyvesek hazája, válfajai: erdei 
fenyő (pinus sylv.) lúc,-fehér-, veres-, jegenye (pin.picea et abies) fenyő sat. 
gazdagon képviselvék: 24 öles 4-5’ átméretű fenyü nem ritka.

Ezzel most a kincstár nagyszerű tutajászatot indított meg a schvarzwaldi 
tutajászat mintájára; egyszerre lehoz rövid pár nap alatt csekély vízzel, de 
duzzasztókkal gyűjtvén meg a vizet 500-600 7-8 öles fenyü fa mennyiséget, előre 
bocsátván a folyó szabályozását.

Van végre tiszafa is (taxus baccata).
Az erdők vadakban gazdagok. Van medve, gyönyörű példányok hazánk e 

legnagyobb ragadozóiból. A görgényi medve vadászatok a fejedelm i kortól le 
napjaink-ig híresek. Meg is tartja azt a vadászat kedvelők serpge minden évben, 
midőn a mackó ellátogat a vadgyümölcsre vagy tengerire. Ujabb időkben egy- 
egy angol turista is megtiszteli a vadász társaságot. A medve vadászatokon nem 
csekély szerepet visznek az oláh vadászok, kiket hideg vér tekintetében nem 
sokan múlnak felül. Legtöbb medvét ők ejtenek el; egy Nekita és Vika nevű egyén 
állítólag, eddig elő 60-70-nél többet ejtettek el egy csövű régi fegyvereikkel. Nem 
egyszer kullog az ordas farkas is, visitet tevén a falvakban, m ikor liba, eb, malac, 
ha nagyobb barom nem, okvetlen megbánja. Amott a róka ravaszkodik, a sok 
baromfi, m it tartanak csábosé teszi rá nézve a falvak körüli ólálkodást. A nemes 
szan/as ritka, ellenben a vaddisznó és óz felesen képviselvék. Nem hiányzik a 
hyúz is. Hogy a görgényi fauna kiegészítve legyen, felemlítem a madárvilágból a 
pompás gyurgyalogot (merops apiaster) ezt az európai kajdácsot, a jégmadarat, 
szép ultramarin kék tollazatával, mind kettő a Görgényvize mellett, amaz nyárban, 
utóbbi télben látogat el ide; fekete harkály (picus martius) fogoly, nyírfajd, 
süketfajd vad páva és a koncentírozó enekesek egész zenekara tanyáz
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vidékünkön. Az esteli serennadot adók közül a valódi magyarhoni zenész (sylvia 
philopmela) báj daléival tö lti e l vidékünket

A Görgényvize hal-dús; fenn a havasokban nagyon sok a pisztráng és 
galóca, melyek helyel-közel takintélyes nagyságot érnek el. Egyebütt is tömerdek 
a hal, még pedig: keszeg, zsemling, gringyeftáj szó) sóvágó (?) márna, fehér 
hal,menyhal, királyhalf?) csuka, harcsa es lepényhal, mely utóbbiak csak a víz-ár 
rohamára hadják e l búvhelyüket a gátak alatt, és rák. Hal van tehát egész sereg, 
de ezek rá nem érnek, hogy megnójjenek. M ihelyt a jég  odább vonul, 
megkezdődik a halászat általánosan, es tart míg a folyot ismét jég vonja be, sót 
ekkor is. Ott látod a nap minden szakában a helyi és vidéki néptömeget, főleg az 
oláhokat,,kik közül a nők övig felgyürkózve, nem ritkán egy férfi társaságában, kin 
csak az Adám apánk ruhája van, napestig mozgatja a köveket, nem is marad egy 
is helyt és ekkor egy pár marék giringye mind az m i ezen kezdetleges halászat 
után jutalmazza a drága nap elorzását! - Mások szigonnyal hálóval vagy 
lészávalfvessző fonadék) fogdossák a halakat A tutajászat nem csekély kárt tesz a 
halakban. Kívánatos lenne a halászat betiltása, bár az ivarzás szakában, a könyű 
pongyolában történő halászat pedig feltétlenül - nó de erre még nem ébredtünk, 
mások mesterségesen tenyésztik - m i nem mesterségesen pusztítjuk a halakat! -

G örgény flórá ja : Szép moha fajok, zuzmók, páfránok, iszalag, a vad venyige 
(clematis vitaiba) ez az európai növény fojtogató, lombos kacsóival nagy területre 
befutja a fákat, a hegyekben az erika pompás, szép jégvirágok a Fancsalon.

A hegyek községünk körül nemes ércet nem rejtegetnek - a Kereszt 
hegyben gyanítanak arany-eret, állítólag fedeztek volna fel, de rézkó gyakori 
tünemény. Legdúsabb a só réteg mely Désról indulva Szovátának, Parajdnak, 
Görgény d.k. szögletén az ún. Sósdombon igen közel a felszínhez szép és erős 
sós telepeket rakott le. A só oly mély és dús, hogy bányát bár m ikor nyithatni, 
sokkal kevésbé lenne az kiaknázható mint a sabenyicai sós vidék, hol tudva 
levőleg a római korban só bánya volt, mely Napoka Paralissummal Mikházánál 
összeköttetésben volt. A Sósdombon levő kútból nyerik a görgényiek a sós-víz 
szükségletet

Mészkövet az é.hegykar tartalmaz, m it az őszi és tavaszi esős szakokban a 
víz-rohamok mosnak ki; Sabenyicánál alabástrom, ebből csinálják a 
porcellángyárnál az edény mintákat. Ezen kívül különböző alakú helyelközel, igen 
nagy méretű, homok kövek kerülnek felszínre, néha szabályos körlapok, mintha 
egy Gnom ebédlő asztala volt volna. Ezen kövek üzlet cikkek, melyeket a nép 
Regenben pénzzé tesz.

III. Régiségek Görgény körül és a vár

Görgény dé li felén, a ref.egyház sósréti erdejére menóleg, egy compact 
patakkövekkel kirakott út vezet a Teleky háztól elkezdve a sósretbe egy félkörű 
föld hányás nyilatán át. Erről az útról szeretik mondani, hogy az a római (Traján) 
útja (?). A valószínűség mellette van, miután Sabenyicától Napokáig - ezt 
constatálva, hogy Mikházánál létezett - itt a legrövidebb út; a római útról még azt 
is hallottam, hogy az a Boér telken vonult el; de csak az a kis körülmény ejti 
zavarba a régészt a fent említett utat illetőleg, hogy az nélkülözi a római utak 
három szokott kellékét ( statumen, nucleus, agger). Ez tömören rakott macadám, 
és így valószínűbb újabb kelete; ezen út a most is e helyütt látható földhányásos 
tábortanyára vezetett. E táborhely ( és nem hunárka )  a reform és román egyház 
kis erdején létezik, írt úttól északra; a földhányás jó l latszik, itt ott a sánc is.
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Oda menőleg a kapunyílás is jó l kivehető. Ezen táborhely valószínűleg a 
kuruc-labanc háborús viszonyoknak köszönheti létét, nemkülönben az ide vezető 
és fennebb érintett út is.

Teleky Mihály (ifjú) ostromló hada (1704) (blokvárdás) májustól 
szeptemberig táborozott a Mocsáron, s talán épen itt tanyáztak. A Teleky jószágról 
( az ódon ház, hol most a gabonás ) ide vezetett út szükséges is volt, 
máskülönben az ostrom-lövegek ezen borzasztó helyen odább nem szállítathattak 
volna, és elvégre a katonákat is megkellett az unalomtól óvni. Teleky Mihály 
főhadi szállása pedig épen a családi kastélyban lehetett.

A nép egy más rege alapú véleménye szerint ott, hol a fektanya látszik tó 
volt, e lő l a kapunyílás vizzúgó, hová a tündérek jártak a nép fantásiájának eme 
kedvenc szülöttei - fürdeni a leány- és szalonavárból aranysodronyon. Jó 
balancírozni tudó kötéltáncosok lehettek ő lebegőségök.

Továbbá a porcellángyártól északra és keletre a Kásuvára menő régi út 
mellett nem messze azon beékelő réttől, m it a kásuvaiak egy bikáért nyertek a 
Libánfalviaktól - két jókora halom tűnik ki. Labancok és kurucok feküsznek 
alattok, it a Rákocy forradalom utó felvonásában elesett 16 palotás hajdú is.

Végül a székelyváros végén balra, egy darab rétet porkoláb rétjének 
neveznek, mivel arról azt mondatik, hogy az a várparancsnok kertje volt.

Egymás régi sírkőről a ref. egyház leírásánál leend szó.
Legrem ekebb régisége Görgénynek a vár, kúp alakú hegyével, a völgy 

éke, a táj uralója, régi nagyságunk egyik jelzője, hírünk gyásztemetője! Tehát le a 
saruval, mert sz. ezen hely, hová lépteink vezetnek sz. ez mint fényes múltunk 
propylleumaü Hunyadiak, Rákócyak, Kemény, Barcsai szellemei, 
ködfatyolképpen kelnek fö l százados sírjokból és elvonulnak merengő lelkünk 
előtt, lehull a múltat borító szomorú lepel és lelkünk kéjérzettel legel azon koron, 
melyet Erdély aranykorának mond a jelenben csalódott ember - látjuk a 
szabadságharc végvonaglását, szemben a jogtipró erőszakkal; látjuk küzdeni és 
elvérezni a magyar kondottieriket - egy halál hörgés egy végsóhaj és - 
"nyugosznak ők a hős fiák dúló csaták után"...

A várra fe l egy csiga-út vezet, mely már alig b ír ellentállni a tolakodó 
cseplesznek. Fenn egy kis sima térre érünk, mely a sajátlagi vár beltere volt. 
Hossza 200 lépés; szelessége..? Alaprajza szabálytalan négyszög.

M ikor keletkezett ide vár? az adandó felelettel alig ha örökre adós marad a 
történelem. Kőváry jeles búvárunk azon tényből állítja a sötét múltban eredetinek, 
hogy derék falaiban a tégla merőben hiányzik; forrázott mésszel összetákolt patak 
kövekből állván. A történelem éjszakájában felgyűl azonban a rege mécse, 
melynek világánál azt olvassa a mindennek nyitjara találni szerető kutató ész, 
hogy tündérek építik vagy óriások.

Sáncnak semmi nyoma.
Műszerkezetéről csak a képzelet szerezhet magának némi fogalmat, mert az 

idő vas foga, az emberek önzése és romboló hajlama, merőben eltüntették még a 
romhalmazokat is, noha alig 170 éve, hogy az enyészetnek e l lón jegyezve. A 
följáratnál balra bástya fok, jobbra a szőlő heggyel átellenben kazamát fal 
töredék, nyugatra várfok, pince üreg, itt ott kevés fal omladék mind az amik még, 
mint tisztes kő epopeák láthatók. A szalonavárral láttani összeköttetésben volt. A 
völgyet dominálta. Kimagasló szerepe, melyet a történelem tanúsága szerint 
játszott, tekintélyes erődre enged következtetnünk. Mivel az átellenben vonuló 
hegyekről leheteti sikeresen hozzáférni, és az ágyúk pusztító körébe vonni, tehát 
ezen é. oldalon volt ellátva a leginposánsabb vedművekkel. Szentimrének néző 
oldalon, szöglet bástya, több nagyszerű ház és magas torony, de mind ezen 
építményeket a pusztulás szelleme lengte át, midőn I.Rákóczi Gy. parancsára 
(1641) N.Szabó Ferenc, k i sok évig volt várnagy, a várat ú jból kiépítteti, és így a 
pusztulás karjaiból kiragadja. A régiből sokat lerontat a nagy tornyot is leszedeté
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harangját és óráját is levéteté ( hol a harang? ). Még u.e. évben 87 0 hosszú falat 
vonatott, kazamatákkal körülfolyva és bástyákká! erődítve. Mondja továbbá, hogy - 
még most is látható - malom feletti falat építtetté melynek vastagsága 3 0 (?) itt volt 
egy bástya, zömtorony (donjon) mondja, hogy a malom akkor is lisztelő malom 
volt és hogy a várbeli kutat is ő tisztítatta ki, melynek mélysége 67 ö l volt. 
(Vásárhelyt Szabó család birtokában levő kézirat szt.) Ilyetén felszerelésben 
találta a Rákóci forradalom esélye, melynek utó jelenetében halomra lövetett 
rom jaiból az uradalmi lak épült.

Es azóta ott á ll némán és pusztán a várhely, csak egy egy agyafúrt kincsásó 
tiszteié meg látogatásával sz. György nap táján, de mivel nem tudván a varázs 
igéket a sesám nem nyílt meg és most mar nem is modern az efféle dolog: azok is 
felhagytak vele.

Tavasszal a fiatalság a régi szokásokhoz híven, még ellátogat csúcsára, 
m ikor a mulatság, tánc ujongatásaibán a múlt szebb napokat vélnéd 
felébredetteknek. A hegy dé li óldalán egy két kopasz fa mered égnek, 
kísértetiesen, búsan, mintha csodálkoznék, hogy érte a feledés. Társaik, melyek a 
hegyet m int óriási körszakái övezték - kaján emberi kéz fejszéje előtt omlottak 
porba. A büszke koronájú juhar és bozontos cser csoportozatok rohából kikelt, 
és a nap sugarainak ellentálló fagyai bozót buján terjeng; repkény varrta lom bjai 
az éneklők zavartalan helye. A tért hol hősök, dalák, fejedelm i lovagok, prüszkölő 
ménekkel tombolták körül, fű nőtte be és fenyér virág. A tönkre silányított 
romokon kúszó növény indája nyújtózkodik lomhán, vagy egy elcsenevészült fa 
törekszik fel-felfelé a hősök sírján, vagy egy barmát eltévesztett pásztor pihen le, 
nem is sejtve "kinek hős pora nyugszik alant." A madár is olyan búsan zengi 
elégiás dalát, hald! hald! e dalt, " régi dal, régi dicsőségről szóF'!...OIy szomorú itt 
minden! Hja "forgó viszontság járma alatt nyögünk!"...

Újabb korban a pápisták hitbuzgalma egy kápolnát emelt a vár legkitűnőbb 
helyére, - hol a magos torony volt - honnan az oly igen festóileg tekint alá; minden 
évben úrszíne változásán (aug.6.) búcsú menetet tartottak, de mivel idő folytán a 
jó  atyafiak tüze legtöbbször kialudt míg felkúsztak jobban látták lenn búcsúzni, 
innen a kápolna is a vár sorsában híven osztozik s maholnap hírét is elfújja az 
enyészet szele.

IV. A vár m int színhelye nevezetes történelm i mozzanatoknak

A görgényi vár ősrégi múltjáról tehát fájdalom! kevés az, m it tudhatni, azon 
korban, melyet Bethlen Miklós és Heltay rajzolnak, már dicsősége délpontját 
ünnepié. A m últból anyit tudni, hogy jó  eleve királyi vár; később maros széki 
székely ispánok lakhelye; a XV. szazadban midőn az ispáni hivatal a vajdainak 
adott helyet: vajdai székhely (I. Kőváry érd. épít. emlékek 1761.). Ezen korról csak 
azt említem fe l m int hirmást (versio), hogy Stibor vajda, k it koszorús költőnk 
dramatizált, itt ütötte volna fel udvarát Ezen föltevést nem támogatják-e a hely 
fellelhető huszita nyomok, slav feliratú sírkövek némileg?

Azon zivataros korból, melyben ősi jogainkat karddal védő székelyek 
kényszervára (Zvingburg) volt - kevés adat marad főn. Vingárdi Geréb János 
említetik, m int várnagy (1451) (I. Kőváry fent em lített műve 176!.).

1453. Nagy hazánkfia a magyar Themistocles, Hunyadi János nyeri 
Görgényt hozzá tartozandóival együtt, V. Lászlótól.

1541. Erdély birtoka felett I.Ferdinánd és Izabella királynő közt folyt 
párttusában az ún. Majláth forradalomkor a szószegő Majláth vívta Görgényt a 
székelyekkel. (I. Szilágyi Sándor Erdély történelme II. 2771.)

1598. ápr. 15-én Görgényból indult e l ama magyar Néró, Báthori Sigmond 
először Oppeln és Rátibor fejedelm i csalétkül szolgáló kopár hercegségekbe.
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1660. nov. 26-án zárkózott Görgény be a gyenge jellem ű Barcsay Ákos 
fejedelem Kemény János ellen fejedelem elől. Dec. 11-én a két fejedelem  
egymásnak találkozót ad Görgény Sz. Imrén. Négy órát vesz igénybe a heves 
értekezlet, de a szóharc eredménye semmi, míg végre a csomót úgy vágják ketté, 
hogy dec. 24-ére Sz. Régenbe összeülendő gyűlést állapítanak meg.fl. 
Szil.S.II.2921)

1660., máj. 6. Kemény János vadászat örve alatt Görgény alatt terem, a két 
Barcsayt, Ákost és Endrét magához csalatja, elfogatja és mind a kettő nemsoká 
meggyilkoltatnak.

1662-ben a Kemény pártiak feladják Görgényt Apafynak, k i u.a. év március 
10-én Görgény Sz. Imrere ország gyűlést hívott egybe, a Kemény Simon féle 
törekvések ellensúlyozása tekintetéből. Ez alkalommal nótáztattak: Kemény 
Simon, Kapi György, Bánfy Dénes sat. (SziUI.3041.)

1865-ben a Tököly mozgalmak korában, a németekkel kacérkodó Teleky M. 
a törökpártiak közül a febr.22-iki hongyűlésen sokat nóta alá vettet, ezek közt 
Barcsay Mihályt a szerencsétlen fejedelem fivérét, kik számosán a Görgényi vár 
börtönébe kerültek. (Szil. 11.3491.)

1688-ban a vérengzó Karaffa gyalázatos államcsínja következtében a 
"haldokló Erdély11 eme várába is német ült be. (Szil. II. 3671.)

1690. A zernyesti ütközet után Teleky Mihály hullája ide hozatott, ekkoron itt 
időző nejéhez és innen szállítatott Gernyeszegre.

1704-ben német őrség van a görgényi várban; u.e. év május 1-én áldozó 
csütörtökön ifj. Teleky Mihály kuruc vezer száll ja meg Görgényt 3000 lovas és 500 
főből álló gyalog hadcsapattal Mayer János ezeres társaságában. Ez úttal 
azonban Teleky a várat kézre nem keríthette, sőt kudarccal kelle elvonulnia. 
Cerníroztatja tehát a várat Körösi György és Rédei Ádám vezényletük alatt, kik 
egész szeptemberig tanyáztak a Mocsáron (talán a sós-réti erdő szélén). A várat 
utóbb is árulás játszotta a kurucok kezére. A vár parancsnokot neje vette rá, ki 
Bercsényi udvarában volt komorna, jó  hatalmas argumentum volt e felül a Teleky 
1000 d. aranya és azon ígérete, hogy lajdinand uramnak csapat vezérséget 
(colonellusságot) fog biztosítani. Ezen terv valósítására a katonaság 
demoralizálódott, eléhezve, rongyosodva, díja visszatartva.

Az ínség roppant nagy, a vízhiány tűrhetetlen, a kútba a németek bosszúból 
döglött állatokat vetettek, akik pedig a Görgény vizére mentek azok az ostromlók 
golyóinak voltak kitéve, mikoron egy nőt meg is lőttek. A várba szorultak közt volt 
a híres történész, Cserei Mihály is, kit -miután 15 hóig tartót ostrom zár után, 
midőn a vár bevétetett - kurucok betegen pokrócban hoztak le, és úgy eskettek 
fel Rákócy hűségére, miképp maga beszéli el.

1705 őszén a zsibói vereseg után Görgényt Rabutin ismét g.ejti, de 1706. 
Pekry Rákócy vezére ismét vissza vette és birtokolták a kurucok 1708. márc 11- 
éig, m ikor végleg elfog laltatott és feldúlatott.

A szabadsag végső küzdelme a következőleg folyt le: Rabutin 1707. okt. 10- 
én véteti ostrom alá Görgényt, megnyitván a futó arkokat és paralellakt ásatván. A 
várban Rákócynak 100 palotás hajdúja volt, kevés bemenekült Görgényivel 
Rátoni István vitéz kapitány parancsnoksága alatt. Kevés e nép, de annál nagyobb 
lelkesültsége. Mikép a görögök nem esmernek félelmet az ellenség nagy mérvű 
ostrom készületeivel szemben.

Rátoni a várat védművekkel felszereli, élelm i szerekkel és kézművesekkel 
dúsan ellátja, mint előre látó hadvezér. A házak tetőjét földdel önti el, vagy újonan 
nyúzott bőrrel vonja be, hogy tüzet ne fogjanak; a kút elébe erős sáncot vonat. 
Hiányzott azonban a golyó. Sebaj! a leleményes hadvezér talál golyót eleget, 
ugyanis a Mocsáron sok makkot szedet, megfozeti, megszárítja és kész a golyó. 
Ennyi feltalálást, ügybuzgalmat csak egy sz. ügybe vetett meggyőződés és 
lángoló honszerelem költsönözhet.
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Rátoni még ellenei tiszteletét is kivívta.
Ez alatt a vár alá nyomul a megszálló német had 500 gyalog és u.a. lovas és 

egyfelől a fiskális házaktól (a lak fővonala csak belebb a kertben) más felől a 
szőlő hegyekről, irgalmatlanul törik a várat, már 300 bomba dúlt a várban, 
úgyhogy nincs egy lak a hős fészekben, mely össze nem rongáltatott volna. De a 
marék orsereg buzgalma lankadást nem ismer; győzni vagy halni! ez volt a Jelszó, 
mint amaz élofalnak Göröghonban.

Az elbizakodott Rabutin fiát küldi a magyar hőshez, hogy őt megadásra bírja, 
de sikertelen; félelm et nem esmer, átadásról hallani sem akar.

Miután tehát a feladási kísérletek célra nem vezettek, Kaltemplatt ezredes 
ostrom lot vezénylő (ezredes) parancsnok, egy igen szakavatottan - nem lévén 
kellő rés - ostromot parancsolt, mely szörnyű kudarccal és az önhitt vezénylő 
halálával végződött.

Rátoni, noha sebe miatt ágyban fekvő, onnan intézkedett; fájt sebe, sőt 
halálos is volt de a magyar Epaminondásnak meghalnia nem volt szabad, míg 
népe nem győze. Tehát szobája ajtaját kitáratja és onnan rendelkezik. A honnan a 
főtámadás volt várandó, oda sok követ hordatott melléje nőket és férfiakat 
állítatott, ezenkívül sok hegyes foggal ellátott vastag gerendát vonatot fe l a rongált 
falakra, ágyúit is egy pontra szegezteté. így felkészülve a harcra az utolsóra ez 
árnyék vilagban sok hősre nézve, várta a marék de vitéz őrség a német rohamot. 
A támadást 30 gránátéros nyitja meg m it 500 muszkatéros követ, már a kőfal 
megmászva, a vár veszve - de ekkor egy eget-földet rázó dördület, egy füst 
gomoly, halálhörgés, néma csend. Láttad-e a kalászt a sarló előtt omlani, úgy 
om lott le a német - csak kevés labanc rohanhat vissza az is ott fejét; Kaltemplatt 
fenhéjázó katona is a port csókolja.

Meghallván Rabutin ostromzároló hada kudarcát, Honixit a szebeni 
parancsnokot bízza meg az ostrom vezetésével, k i Görgényt 3 oldalról 
szakadatlan löveti. A várbeliek - noha a hős Rátoni a küzdelmet az örök 
nyugalommal váltotta fe l e közben - legkevésbé a feladást akarták hallani. Emberi 
erőt felülmúló sietséggel tömték be a réseket és oltották a gyúlt házakat. Elvégre 
más választás nem volt a csekélyre leolvadt spártai lelkületű védők előtt, mint 
vagy dísztelen temetkőzni a büszke sasfészek romjai alá, vagy egy merész 
kirohanás által átvágni az ellenséges gyűrűzetben. Ez utóbbira határozták el 
magukat, de tervük csak részben sikerült, mert a németek szelét vevén, 
visszaverték a kirohanókat, csak 30 palotás hajdúnak sikerült a hősi tény, kik 
Magyarhonba menekülének. 16-on dicső halált leltek, ez alkalommal a németek 
vesztesége is feles, köztük a vezénylő kapitány. Más nap az az virágvasárnapján a 
várba szorult görgényi és kevés fegyveres (darabont) nép kapitulált, a vár pedig a 
német vandálok altal a földdel egyenlővé tétetett.

Honikxi sem örvendhetett soká pyrhusi győzelme babérainak a Nemesis 
hozzá is betoppant, 3-ad napra örömében szélhűdés érte. Rátonival együtt 
alussza azt a csendes, csendes álmot a Mikházi zárdában. Az elesett 16 palotás 
hajdú ott pihen a fent írt két halom alatt, békében azokkal kikkel élet-halálra 
mérkőzött. Dal nevükről nem kelt, a sírhantot is ma-holnap egyenlővé gyalulja az 
idő a földdel, de azért számukat Cliv a halhatatlanság templomába igtatta be, mert 
a "szabadság sz. ügyéért vérzettenek!" Ti hős fiák porotok a béke angyala lengje 
körül, (x Szemtanú jegyzetei után /: Névtelen:/ a mikházi kolostorban)

A nép fántasiaja e várat is óriások küzdelme terévé tette és a lapithák hősévé 
épen Rátonit varázslá, azt állítván róla, hogy addig e l sem eshetik a vár míg ez 
óriás király (való igaz!) meg nem hal, mikép azt jeles búvárunk - Kőváry - fenn 
hivatott művében leírta. (Érd. ép. eml.1801.)

Egy más rege hős, egy bizonyos Veres nevű egyén, k i a vár nyugati oldalán 
a malom felett a bagoly ódú mellett egy ál ösvényen akarta a németet 
észrevétlenül felvezetni és így árulás által az ellen kezére játszani az erődöt, de
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midőn épen féiúton lenne a szikla függélyesen leomolván a magyar Ephialtest a 
németekkel együtt oda temette. Ez a hely most is a legmeredekebb része a 
hegynek, azért a baglyok kedvenc lakhelye. Az áruló szelleme napjainkban is 
megköveteli az áldozatot - mond a rege minden évben egy baromnak ott e l kell 
vesznie - igen természetes ha oda megy. Különben ez áldozatról e sorok írója hét 
év alatt m it sem hallott. E hely neve "Veres á ru ló ja A  szalona várról az arany 
sodronyok ide is elszolgáltak, melyen a tündérek már t.i. a nők - arany szitákat 
küldözgettek egymásnak. Sok arany lehetett - most bankó is kevés -. Váljon a rege 
nem valami távirda féle jelképes leirása-e?

V. /.../

VI. Görgényszentimre mező város, névé nép jellem, belviszony.

Nevét honnan vezeti le Görgény? több oldalú kérdezósködéseim dacára se 
tudhattam meg. Ha a szó elemzethez fordulunk, akkor rohamos vizétől, mely elég 
követ és fát gördít és gurít le ágyán. Régi okmányokon és a harangon is "Gorgen" 
név is jön elő. Jelzője kettő van; "Nagy' ellentétben "Kis" "GörgénnyeP' a 
kálvinisták je l jelzője, a más Sz. Imre, ez utóbbi szintén régi nevezet, mert már 
1619-ben is m int Gorgen Sz. Imre szerepel. Alkalmasint e véd-szentet a ref. előtt 
választották, m ikor nagyban dívott a sz.agenst választani, k i úgy egyesek mint 
községek, egyletek lelkiügyét tárgyalnákf?) a mennyei tribunálon.

Általában Görgény a vár, Sz.lmre a vártól nyugotra eső község értetett.
M ikor keletkezett ide e telep - M.Bölkénnyel együtt - ezt megmondani nehéz 

feladat A pápai dézmák nélkülözött regestruma szolgálhatna némileges 
útmutatóul. Keletkezése a várral vagy legalább annak fénykorával majdnem 
bizonyosággal mondhatni összeesik mivel a régi okmányok is tesznek említést Sz. 
Imréről. De a várbeli szolgálat az ide települést szükségessé is tévé. Ezen 
körülmény adhatta az első lökést M. Bölkény településhez is, sőt Adorjánéhoz is, 
melyet én magyar eredetűnek tartok, dacára annak, hogy a magyarság az oláh 
élemben olvadott fel - óh hány ilyen eset van! -.

Görgénybe a magyarok után későbbre települtek le a hűbérség 
fénykorában az oláhok vagy pardon! a románok, azután nem régiben a 
Szekelyváros a Bornemissza család feltűnte után.

Görgény Sz.lm re mezővárosa Torda megye felső kerületének róla 
nevezett járási hivatal helye (szolgabíró) 1852-óta fiók postával ellátva. Lélekszám 
1640; ház száma 450. Ezen kívül mintha Kolkonda v. Kalifornia kincseivel bírna, 
mindenféle! jött-m ent idegenek Mekkája. Van itt a törzs lakókon kívül magyar, 
székely, oláh-német-sváb főleg ez időszerint a Fancsalon kik a tutajászatot űzik, 
olasz, francia, cseh, morva, lengyel, sidó, porosz, szász, cigány, mindezen ide 
toppantak jó l érzik magukat körünkben, - vendég szerető a magyar, ha szintén 
rútul visszaéltek is e páratlan tulajdonságával nem egyszer - az idegenek 
assimilálódnak a többséggel, de ezen barátságos magahoz ölelést a nemzeti 
jelleg bánja meg. Tehát a görgényi nép senkitől se kéri igazolványát, csak midőn 
indulatba jön, emlékezteti arra, hogy jövevény, vagy mondja: m i ko vagyunk, ti víz. 
A székely a jövevényt"pokolból jöttnek' nevezi, nem oly lovagias kitétel az idegen 
irányában.
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Befejezés

Véget ért Székely Ferenc 1873. évi és Görgényszentimréről szóló 
kéziratának -másolati - leírása!

Kiegészítésére közlöm az alábbiakat:
Köpeczi Béla -R.Várkonyi Ágnes 1976-ban kiadott "II. Rákóczi Ferenc" című 

könyvének 312. oldalán - többek között - ez olvasható: "Erdélyben, ahol 
tábornokok futamodtak meg, a görgényi várat Ráthonyi János száz palotással 
és hajdúval védte."

"Elég vigasztalásom lehet - írta 1708.április 4-én Bercsényinek -, hogy ezen 
testőrző ezredbeliek legelső példát mutattak, miként kell őrzeni s oltalmazni az 
erősségeket!" A könyv 525. oldalán olvashatjuk: "Ráthonyi János (7-1708), 1704 
elején Rákóczi udvari étekfogója, 1705-tol a fejedelem palotas ezredében 
kompániás kapitány. 1707 októberétől kis hajdúcsapata elén Görgény várát 
védte; hősi halált halt a vár védelmében."

Szerzői Munkaközösség által készített és a "Panoráma" könyvek 
sorozatában kiadott "Románia" útikönyv, 1973-ban 2. átdolgozott példányának 
495. oldalán olvasható:

"A falu fölött emelkedő hegyen középkori vár maradványai tekinthetők 
meg. A vár a Hunyadiaké, majd Szapolyai Jánosé, később az erdélyi 
fejedelmeké volt. 1708-ban Rabutin labanc generális ostromolta meg az akkor 
kuruc birtokban levő várat, majd leromboltatta. Köveiből a hegy aljában 
vadászkastélyt építettek Habsburg Rudolf főhercegnek."

Ilyen volt tehát az 1893-ban megnyílt erdészeti szakiskola székhelyének, 
Görgényszentimrének történelmi múltja!!
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Divald Adolf élete és munkássága *
Dr. Majer Antal

Az élet szeszélye, hocjy néha dédelgetett tetteink, gondolataink váratlanul 
találkoznak a nyilvánosság igényével. Ilyen a most feladatul kapott téma is, 
amikor Divald Adolfról kell beszámolót tartanom.

Régóta izgat erdészettörténelmi nagyjaink hátterében, a második vonalban 
meghúzódok személyisége, aktivitásuk indítéka, cselekedeteik rugója, 
működésük hatása. Miért kap fel a sors valakit, s miért a hirtelen elhallgatás? Kit 
tart fenn, s kit homályosít el a múltból? Kit emel a dicsőség posztjára, s kit ejt el 
idő előtt? Különösen változások idején szolgálhat tanulságul az esetek 
tisztázása.

Örömmel vállaltam a fenti kérdések felvetését és megválaszolását Divalddal 
kapcsolatban; -több szinten is hatalmasat alkotott, s mégis már életében 
"megfagyott a légkör körülötte". Az a történelmi időszak, amelybe Divald Adolf 
beleszületett, a felvilágosodás korszaka, amely lehántotta az idegen 
szellemiséget. 1848 forradalma felszabadította s magyarrá tette, nemzetközi 
vonalon is a kulturális fejlődés európai nívójára emelte a szellemi és anyagi 
javak művelését, magát az erdőgazdálkodást is.

Ezeknek a folyamatoknak keretében három nagy erdészegyéniséget 
említhetünk: Wagner Károlyt, a selmeci Akadémia tanárát - felsőoktatási 
intézményünk érezte kötelességének időnkint méltatásra munkásságát -, Bedő 
Albertet, akit - a megalakuló OEE titkára lévén - ma is több egyesületi 
megtiszteltetés ér. A triumvirátus harmadik, s a kezdeti lépések során 
legaktívabb tagja Divald Adolf, emléke majdhogynem a feledés homályába 
veszett. Haláláról ugyan 1891-ben az Erdeszeti Lapok két oldalon 
gyászkeretben, bár igen röviden még megemlékezik, utána egy évszázadig 
semmi. Száz év távlatából Király Pál (1991) ír az Erdőgazdasag és Faipar 
hasábjain rövid megemlékezőt, majd 1993-ban Abonyi István az Erdészeti 
Lapokban közöl szép és alapos méltatást.

Nyilván Divald szombathelyi halála keltette fel a figyelmet, hogy ezúton 
tartson az Erdészettörténeti Szakosztály egy megemlekezést, köszönöm a 
kitüntető bizalmat, hogy rám gondoltak. A témával kapcsolatban három 
kérdésben szeretném igenybe venni türelmüket.

I. Divald életét és munkásságát alig ismerjük, ezért magánéletével 
kapcsolatban kitérek néhány érdekesebb tény közlésére.

II. Működésének értékelése során a magyar erdészeti irodalom 
megteremtésében játszott szerepét emelem ki.

III. Lemondása és bírálata körülményeit taglalom, amely szakmai és 
etikai vonalon okozta pályája derékbatörését.

I.
Divald Adolf magánélete

Feltűnően hiányos, amit ma lexikonokból és korabeli EL-okból 
megismerhetünk.

1828. jún. 1-jén Selmecbányán született és 1891. nov. 12-én 
Szombathelyen hunyt el, de Pozsonyban, a családi sírboltba helyezték örök 
nyugalomba.
Selmecen az Akadémián 1846-ban kezdi meg tanulmányait. 1848-ban 
megszakítja, s tüzérhadnagyként részt vesz a szabadságharcban. 1849-ben 
folytatja foiskolai tanulmányait, arra nem találunk időpontot, hogy mikor fejezi

* Elhangzott az 1993. június 9-i szakosztályülésen

41



be./Nem szerepel Vadas (1896) emlékkönyvében sem!?/ Coburg hercegi 
uradalmában erdész, majd 1862-ben Selmecen erdőmester.

Már 1861-ben Selmecen van, kinevezik erdőmesternek. Megkezdi 
Wagnerra\ a magyar erdészeti irodalom megteremtését. 1862-ben megindítják 
az Erdészeti Lapokat. Száműzik Vukovárra.

MTA levelező taggá választják 1864-ben, ezzel nemességet is szerez. 1867- 
ben visszahívják állami szolgálatba: PM erdőtanácsos, majd miniszteri tanácsos, 
a magyar erdészet legfőbb irányítója. 1868-tól Bars megye országgyűlési 
képviselője.

1868-ban Wagner Károllyal kiadják a "Német-magyar és magyar-német 
erdészeti műszótárt". Elkezdi a kincstári erdőségekről szóló jelentések kiadását. 
/8,8 millió kh erdőnkből több mint 2 millió volt állami!/ Ezek igen alapos 
elemzéssel, adatok tömegével rendelkező, száz oldal körüli leírások, a 
termőhelyi adottságokon és fatérfogat-adatokon kívül, kereskedelmi és 
jövedelmezősági analíziseket is tartalmaznak. Kétszer kap ezekért királyi 
kitüntetést.

Mindezek ellenére 1872. dec. 31-én leköszön állásáról: "a szlavóniai volt 
kincstári erdőségek értékesítése során alakult RT vezérigazgatója lesz." /Nem 
tulajdonjog változásról, hanem bérleményről, 30000 kh erdő faeladásáról, ill. 
értékesítéséről van szó!/

Az EL első oldalán továbbra is haláláig szerepel neve mint főmunkatársé, s 
így az OEE választmányi tagsága is változatlanul fennáll. Innen szerezhetünk 
tudomást tartózkodási helyéről, amely ebben az időben is Buda, de szerepel 
Bécs és Selmec is. 1878-tól lakása és munkahelye Kismarton, ahol az Esterházy 
hercegi uradalom erdőigazgatója, bár így csak egy évben, inkább hercegi 
erdőtanácsos címen szerepel. 1889-ben vonul nyugalomba.

1891-ben, ősszel látogatja meg Szombathelyen egyik lányát, ahol 
tüdőgyulladásban, rövid szenvedés után, meghal. Pozsonyban a Szent András 
temetőben helyezték örök nyugalomba.

Özvegye, bedeghi Nyáry Klementina grófnő, s öt gyermeke gyászolták. 
/Géza fia mezőgazdász. Lányai: Lujza, Margit, férjezett Nemeskéri Kiss Jánosné, 
Agatha, Vilma, férjezett Peták Emilné./ Szüleiről nem találtam adatot. Apja talán 
/?/ az a Divald Ferdinánd, aki a régi magyar nyelvű erdészeti irodalom 
űttörőjeként, 1843-ban a Magyar Orvosok és Termeszetvizsgálók Egyesülete 
kiadvanyában a besztercei, majd zólyomi királyi erdőségekről, a fanemek 
ismertetéséről írt önálló tanulmányt. D. Adolf testvére Divald Béla, aki a Magyar 
Erdészetben és az Erdészeti Lapokban mintegy száz cikket közöl a 
századfordulón, 1885-1914 között. D. Béla lányát vette feleségül az a Szabó 
István erdőmérnök, akiktől Szabó Piroska, id. Balsay Miklós /Székesfehérvár/ 
erdőmérnök felesége származott.

II.
Divald Adolf munkássága

1861-72 között kigyűjtöttem az EL-ban, többnyire Erdődi írói álnéven 
megjelent tanulmányait, és táblázatban mellékelem adatait. Előtte, 1861-ben 
magyarul s németül is megjelenik Pozsonyban "Az erdészeti magyar irodalom 
érdekében" c. cikke, míg 1872-t követően az EL-ban mindössze két dolgozata 
látott csak napvilágot. Főbb tanulmányainak jegyzékét mellékelem.

Hihetelen az a nagy aktivitás, amely az EL-ban írtak alapján megállapítható. 
11 év alatt 5348 oldalból 1299 az öve: 24,3 %, tehát közel 1/4-e. Az első öt 
évben különösen sokat publikál: 2222 oldalból 762 oldalon szerepel: 34,3 %,
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tehát több mint 1/3-a. Legtöbbet az 1865-ös EL számaiban ír, 52,2 %-ot, de az 
első évben is 45,1 %-ot.

III.
Érdemei és támadható viselkedése

Jelentős működésének eredményeiből öt emelhető ki.
1. Az erdészeti magyar szaknyelv egyik megteremtője. Eleinte ugyan főleg 

külföldi szakcikkek magyar ismertetése jellemzi dolgozatait, később egyre 
inkább eredetiek a cikkek. Terjedelmes jelentések az akkori m. kincstári 
erdőségek egészét felölelték. Közülük 6 külön füzetben is megjelent, mintegy 
száz-száz oldalon.

2. Az OEE megalakításában jelentős szerepet játszott, 1866-ban 
vezérszónoka az ülésnek. Élete végéig választmányi tag.

3. Erdészeti tudományok hazai es nemzetközi szinten való elismertetése. 
1864-től MTA levelező tagja.

4. 1867-72 között az ország első erdésze, a kincstári erdők jövedelmének 
300 ezer Ft-ról 3 millióra emelése.

5. Az első magyar erdőtörvény előkészítésében tevékeny részvétel.
Támadás részben szakmai felfogása miatt, részben a PM-ből való

lemondása miatt érte.
a./ Ma nehezen érthető álláspont alakult ki, amely csak a múlt század közepi 

viszonyok ismeretében érthető. Az egész Kárpát-medencében óriási erdőség, 
28 %-os erdősültség volt. Szűkös viszonyaink enyhítésére Divald csak a 
"feltétlen erdőtalajon" ragaszkodott az erdők fenntartásához, másutt a jobban 
jövedelmező mezőgazdaságnak javasolta átengedni az erdőterületet. Igazolta, 
hogy gabonatermesztéssel 6-7-szer nagyobb jövedelem biztosítható. Idegen 
szakmabeli tudósok is támadták emiatt, pl. Hunfalvy. (Abonyi István előbbre 
említett tanulmánya bővebben kifejti védelmét!)

b./ A másodikat, az erdész-etikai vétségnek nevezhető tettét tartjuk 
súlyosabbnak. 1872. dec. 31-én első erdészként, PM min. tanácsosaként, királyi 
elismerések ellenére lemond állásáról, és a nagyobb jövedelem reményében a 
vezetése idején egy szlavóniai erdők kitermelesére alakult RT vezérigazgatója 
lesz. 30 ezer holdról, illetve annak fatörzseiről és értékesítéséről van szó. EL 
hasábjain igazolta magát, hogy eredetileg 7 millió Ft bérleti díj helyett 33,3 millió 
Ft-ot harcolt ki az állam részére. Nem volt azonban szerencsés családjának 
anyagi nehézségeire hivatkozás, egy PM min. tanácsosnak "végső ínség és 
nyomor elleni" küzdelméről beszélni.

Az Ellenőr, a Hon, a Magyar Újság, a Szombati Lapok jártak élen az 
esemény és nyilatkozatok közlesében. Divald állását Wagner, mint országos 
főerdőmester vette át, Bedő Albert pedig, mint az OEE titkára biztosította az 
Erdészeti Lapok megjelenését. A szakma azonban nem tudott igazából szemet 
hunyni; mellőzték, a mi két világháború közötti erdész tanítómestereink sem 
emlegették elismerően.

A mai zűrzavaros helyzetben nem árt figyelmeztetni s tanulságként levonni 
azt a következtetést, amely éppen Divald Adolf munkásságának, 
konjuktúrájának töréséből levonható, hogy a napi, a pillanatnyi előnyökért, a 
magánérdek előtérbe helyezéséért, súlyosan vet a köz ellen, aki nem tud 
ellenállni. A mai élet parancsa az erdők fenntartása, sokoldalú hozamainak 
növelése, tartamosságának elősegítése csak olyan szakemberek vezetésével 
valósulhat meg, akik kiváló szakmai tudásukat a társadalom széles rétegeinek 
igényéhez tudják igazítani.
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Befejezésül idézem magát Divaldot, az MTA székfoglalóján elhangzott 
beszéd első szavait: /1864/ "Vannak törvények, melyeket megszegni büntetlenül 
senkinek sem szabad. A vétkesen nem segítenek enyhítő 
körülmények;...könnyelműség vagy tudatlanság volt-e a hiba szülője, az a 
dolgon mit sem változtat."

Ennek a szemléletnek kialakítása és fejlesztése terén vállalhat nagy 
feladatot az OEE, s mindenképpen Erdészettörteneti Szakosztálya.

Divald Adolf fontosabb irodalmi tevékenysége

1861 :"Az erdészeti magyar irodalom érdekében." /Pozsony, lapokban németül 
is./

1862:"Az erdőszetet illető legfontosabb mértékek és súlyok átváltoztatási táblái." 
/EL. melléklete. Később, 1864-ben Wagner K.-al, Selmecen is kiadták a 
"Segédtáblákat". Újólag Budán 1871-ben:"Erdészeti segédtáblák" c.-en./ 

1862:"Mino mértékkel éljünk az erdészeti magyar irodalomban?" /ELJ 
1862:"A hazai erdőszök legelső teendői." /ELJ  
1862:"Zólyom-megye erdőségei." /ELV
1862:"A selmeczi bányász- és erdészakadémia történetének rövid vázlata." /ELJ 
1863:"Az erdészeti gesztmagvak érése, gyűjtése, épellése és megvizsgáltatása." 

/ELV
1863:"A termőhelynek a fanövesztésére való befolyásáról." /EL/
1863:"Az 1863. évi aszályosság a magyar alföldön." /EL/
1864:"Nézetek az erdőnek a klímára való befolyásáról." /ELV 
1865:"Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet köréből." /EL/
1865:"A magyar Alföld futóhomokjának beerdősítése." /EL/
1866:"Az erdészeti törvényjavaslat ügyében." /EL/
1867:"Magyarország méregfája." /ELV
1865:"A természettudományok és az erdészet. /EL. Székfoglaló./ 
1868:"Magyar-német és német-magyar Erdészeti Műszótár" Pest.
1868:"A magyar birodalom álladalmi erdőségei.." /EL/
1870:"Jelentes Máramaros-, Ungh- és Liptómegye kincstári erdőségeiről."
1871 :"Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről." /EL/
1871:"Jelentés Horvátország kincstári erdeiről." /ELJ 
1872:"Az ó-budai és visegrádi korona uradalmak erdeiről." /EL7 
1872:"A bácskai kincstári erdőkről."/ELy
1872:"A horvát-tótországi végvidék kincstári erdőgazdaságának korszerű 

átalakítása." /EL/
1873:"Melyik minisztériumra bízzuk az államerdők kezelését." /ELJ

Irodalmi hivatkozások

Divald Ferdinánd:"Azon fanemek., jegyzéke, mellyek alulírt által a beszterczei 
vármegye termében a ... gyűlése alatt mutatványul kitétettek." M.Orvosok 
és Term. vizsgálók, Pesten, 1843.

Divald Ferdinánd:"Rövid vázlat a zólyomi kir. erdészethez tartozó erdőségekről." 
M.Orvosok és Term. vizsgálók besztercei üléséről készült kiadványok, 
Pesten, 1843.
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Wagner Károly:Divald Adolf min. tanácsos az államerdészet szolgálatától 
megválik." EL. 1872.dec. /Divald válaszával./

Divald Adolf:"Divald Adolf igazolása." EL. 1872.dec.
Bedő Albert:"Divald Adolf; Szül etett 1828.június 1., meghalt 1891. nov.12." EL 

1891. november.
Király Pál:"Divald Adolf halálának százéves jubileumára." ERFA, 1991.
Abonyi István:"Divald Adolf emléke és erdeme csorbíthatatlanok!" EL:1993.

március.
Lexikonokból:

Szinnyei József szerk./1893/ "Magyar írók élete és munkái." II.k.
"Révai Nagy Lexikon" V.k. /1912/ Bp.
Kenyeres A. szerk. "Magyar életrajzi lexikon".!.k. /1967/.
Ákos L.szerk. "Erdészeti és vadászati lexikon" /1964/.

Király Pál:"Az Orsz. Erdészeti Egyesület története. 1866-1966."/Bp.1967./ 
Erdészeti Műszótár. 1979, Bp. Szerk.: Hiller István.
Magyar János:"Emlékbeszed Wagner Károly halálának 100. évfordulójára." 

/'Tisztelgés Wagner Károly előtt." 1980. Szerk.:Hiller István./

Divald Adolf /Erdődi/ munkássága és az Erdészeti Lapok

ELévf. Oldalszám Divald/Erdődi/ Divald cikkeinek
által írt száma terjedelme 

old.szám % old./db

1862 386 174 45,1 23 7,57
1863 448 117 26,1 14 8,36
1864 406 105 25,9 11 9,55
1865 406 212 52,2 23 9,22
1866 576 154 26,7 21 7,33
1867 588 51 8,7 8 6,38
1868 542 61 11,3 1 61,00
1869 526 101 19,2 1 101,00
1870 466 101 21,7 4 25,25
1871 520 148 28,5 10 14,80
1872 484 75 15,5 7 10,71

Összesen:

Átlag:

5348 1299

24,3

123

10,56
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Az erdőgazdálkodás ellenőrzésének szerve:az 
erdőfelügyelőség *

Dr. Kollwentz Ödön

Az erdőfelügyelőség -mint az erdőgazdálkodás szakszerűségét biztosító 
ellenőrző szervezet- munkája rendkívül fontos. Politikai indíttatásból az 
erdőbirtokok államosítása, majd a közbirtokossági erdők állami kezelésbe 
vétele időszakában, 1949-ben az erdőfelügyeloségeket felszámolták. Az 
erdőgazdálkodás ellenőrzésének hiánya az erdőgazdálkodási munkáknál 
hamarosan jelentkezett, aminek a következménye lett, hogy 1954-ben 
erdőrendezési felügyelőket neveztek ki az erdőgazdaságok mellé. Az 
erdőfelügyelet nagyobb jelentőséget 1968-tól az "új gazdasági mechanizmus"- 
sal, a mind nagyobb nyereségérdekeltségű erdőgazdálkodó szervek 
gazdálkodásának ellenőrzésekor kapott. Ez volt a fő oka annak, hogy még 
abban az évben az erdőrendezőségek mellé erdőfelügyelőségeket szerveztek, 
amelyek önállóságukat csak 1978-ban kapták meg. Az erdőfelügyelet 
jelentősége a jövőben még jobban megnő.

I. Az erdőfelügyelet a rendi társadalmi rendszerben

Az erdőgazdálkodás szakmai ellenőrzésének a szükségessége már korán 
jelentkezett. Csíráját már az Arpád-házi királyok korában megtaláljuk. A törzsi 
kötelékek megszűnésével ezek erdei királyi fotulajdonjog1 hatálya alá kerültek. 
Ezeket Szent István a királyi vármegyék, mint a vidéki kormányszervezetek 
között felosztva, igazgatásukat és ellenőrzésüket a királyi erdőispanokra bízta. 
Az erdők gondozását a királyi erdőóvók végezték. Az ezek részére adott 
utasítások az erdők védelmére vonatkozó intézkedéseket is tartalmaztak, amik 
az erdők területi csökkenésének leállását célozták, sőt egy 1262-ből származó 
okmány már 15 hold erdőtelepítésről^ számol be.

Az erdőterületek drasztikus csökkenése a XIII. században kezdődött, 
akkor, amidőn a királyok birtokaiból a részükre nagy szolgálatot teljesítetteket 
földadományban, donatio-ban részesítették. Ezek az erdők így a királyi 
felügyelet alól kikerültek.

Az erdőterületek kötelező fenntartására Zsigmond kiráiy 1426-os 
rendelete, továbbá Miksa 1565-ös erdőpátense, a "Constitutio Maximiliana seu 
norma silvas camerales propagandi et colendi"'3 vonatkoztak. Az első Zólyom, a 
második Besztercebánya erdeire, de valamennyi bányászati erdőkre 
vonatkozott. Az erdők fenntartása még más termelési ágak igényeinek a 
kielégítését /kohászat, vadászat, állattenyésztés, faizás/ is biztosította. 
Erdőfelügyelőt először 1707-ben, a besztercebányai kamarai erdőknél 
alkalmaztak.4

A 150 éves török megszállás a déli határvidéken az erdők csaknem teljes 
eltűnését okozta. Az akkori hadvezetőség, a cs. kir. Legfőbb Haditanács a 
határőrvidék beerdősítését az ország védelme szempontjából 
elengedhetetiennek tartja. Erre a célra állították fel 1742-ben a bánsági katonai 
erdőhivatalt.0

* Elhangzott az 1993. április 6-i szakosztályülésen.
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1754-ben a Főhaditanács és a Magyar Kormányszék erdők létesítése és 
védelme végett Mária Terézia királynőtől erdőrendtartás kiadását kérték. A 
királynő " A fáknak és erdőknek neveléséről és megtartásáról való rendelés" 
címen kiadott erdőrendtartását 1769. december 22-én szentesítette. Ezt 
valamennyi törvényhatóság megkapta. A rendtartás megállapította, hogy " az 
erdők és a berkek többnyire kímélés nélkül és rendfelett való módon 
vágattatnak, vagy egészen kiirtatnak", továbbá, hogy "az erdő megtartását a 
közönséges szükség és a különös emberek haszna kívánja"; a fahasználatra 
vonatkozóan:"számba kell venni, majd meg kell állapítani, hogy esztendőnként 
mennyi része lehet elegendő a nép szükségletére és a szerint a szükségeshez 
képest... osztassák fel az erdő...".6 A rendtartás azonban csak a helytartótanács 
és az udvari kamara felügyelete alatt állott városi és állami erdőkre volt kötelező 
érvényű. Az erdőterületek csökkenését megállítani mégsem tudta, mert a 
földesurak saját nemesi jogaik megsértését látták benne. A rendtartásban 
foglaltak részükre csak ajánlott volt. A rendtartás mégis nagy jelentőség volt, 
mert ez nyilvánította ki először, hogy az erdők fenntartása és gondozása 
közügy.

Az erdőknek, főként a nemesi közbirtokosságiaknak további 
csökkenésének a megakadályozása végett hozta meg az országgyűlés "az 
erdők pusztításának a megakadályozásáról' /de silvarum devastatione 
praecavenda/ szóló 1791.évi LVII.tc.-et, az első magyar igazi erdőtörvényt. Ez a 
törvény az egyéni birtokjogot a közérdekből már korlátozta, ami azonban az ezt 
kiegészítő "az erdők megóvásáról" szóló 1807. évi XXI.tc-ben már csak 
korlátozottan érvényesült. E törvénynek a hatálya ugyan minden erdőre 
kiterjedt, az erdőkben folyt szakszerűtlen munkába a hatóság azonban 
hivatalból nem, hanem csak feljelentés alapján avatkozhatott be. A vármegye 
csak ennek alapján tilthatott be minden, az erdőre káros használatot, és az 
erdőt a megyegyulés által kinevezett gondnok vezetésére b íz ta /

A mai értelemben vett erdőfelügyelet kezdete az 1809. évtől számítható, 
amikor a kincstári, városi, hitbizományi, alapítványi és egyházi, tehát a korlátolt 
forgalmú erdők gazdálkodásának egységes irányítására és ellenőrzésére négy 
országos főerdőfelügyelőséget állítottak fel. Az egyéb erdők fölötti felügyeletet az 
előbbi két törvény a vármegyékre bízta, de ellenőrző szakmai szervezet 
felállítását kötelezővé nem tette y

II. Erdőfelügyelet 1880-1935 között

A korszerű erdőfelügyelőségi szervezetet az 1880. július 1-jén életbelépett 
1879. évi XXXI.tc., az első modern erdőtörvény hozta létre azáltal, hogy az 
erdőkben folyó gazdálkodás ellenőrzését, az állami felügyelet közvetlen 
végzését a m.kir. erdőfelügyelőségekre bízta. A m. kir. erdofelügyelőségek 
szakszerű közreműködésükkel a törvény által létrehívott erdőrendészeti hatóság 
munkáját biztosították. Magyarországon 1880-ban húsz m.kir. erdőfelügyelőségi 
kerület szervezése történt: Budapest, Pozsony, Turócszentmárton, 
Besztercebánya, Miskolc, Kassa, Ungvár, Máramarossziget, Debrecen, 
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Nagyszeben, Dés, Temesvár, 
Szeged, Pécs, Szombathely, Győr. Felügyeleti hatósaga a földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi miniszter volt. Horvátországban és Szlavóniában az 
erdőfelügyelők Zágráb, Belovár, Modrus-Fiume, Verőce, Varasd, Pozsega, 
Szerém és Lika-Krbava vármegyék vármegyei hatóságai és kerületi 
elöljáróságai mellett működtek. Felügyeleti hatóságuk, a m.kir. országos 
kormány belügyi főosztályának erdészeti ügyosztálya, Zágrábban volt. Ezek az
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erdőfelügyelőségi kerületek vármegyei és kerületi erdőfelügyelők beosztása 
Magyarország 1920-as trianoni megcsonkításáig maradtak fenn.9

Az erdőtörvény 29.§-a szerint: "Királyi erdőfelügyelő csak olyan magyar 
állampolgár lehet/ett/, ki elméleti szakképzettségét valamely erdészeti akadémia 
teljes bevégzéséről, valamint belföldön tett erdészeti államvi7sgálatról szóló 
bizonyítványok által igazolja, s legalább 8 évig erdészeti, még pedig részben 
gyakorlati erdei szolgalatban volt."

Az erdőfelügyelő feladatait a törvény három fő pontban szabta meg: 
-Őrködnie kellett, hogy "kerületében a jelen törvény határozatai, s a 
földmívelés-jpar- és kereskedelmi miniszternek, valamint a közigazgatási 
bizottságnak rendeletei pontosan végrehajtassanak;"

-köteles volt meggyőződni a "gazdasági tervek" előírásainak a 
megtartásáról;

-azonnal jelentenie kellett az illetékes közigazgatási bizottságnak a 
törvénybe, vagy a hatósági rendeletekbe ütköző erdőkezelést.
Az erdőtörvényben új fogalomként jelentkezett az erdőrendészeti áthágás. 

Ez alatt az erdőbirtokosok által saját erdeikben elkövetett, vagy más által, de az 
erdőbirtokos tudtával, vagy hallgatólagos beleegyezésével végzett 
törvényellenes cselekedeteket, vagy mulasztásokat értette. Az erdőfelügyeloség 
erdórendészeti hatósági szolgálata az erdő fenntartása és az erdőtörvény 
végrehajtása feletti őrködés.

Az erdőtörvény elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak a közigazgatási 
bizottságokat jelölte meg, amelyek ezt a feladatukat albizottságaikon keresztül 
gyakorolták. Az erdészeti hatósagi intézkedéseket és határoztokat a vármegyei, 
illetve a törvényhatósági jogú varosok közigazgatási bizottságainak erdészeti 
albizottságai hozták.

Az albizottságok tagjait a vármegyék és a tj. városok önkormányzatánál a 
főispán, akadályoztatása esetén az alispán, városoknál a polgálmester elnöklete 
alatt működő közigazgatási bizottságok tagjai közül evente választották. A 
három tagú erdészeti albizottság ülésein az erdőfelügyelő csak mint 
indítványtevő és véleményező vehetett részt, minden erdészettel kapcsolatos 
ügyben szakvéleményt kellett nyilvánítania. A törvény kötelezte az 
erdőfelügyelőt, hogy abban az esetben, amidőn az erdőbirtokos részéről olyan 
törvénybe ütköző cselekedetet tapasztalt, amely azonnali hatósági beavatkozást 
igényelt, azt a saját felelősségére azonnal be kellett tiltania, és ennek 
végrehajtásához szükség eseten rendőri közegek működését is igénybe 
vehette. Az erdészeti albizottság az erdészeti áthágásokkal kapcsolatos 
tárgyalásaira az érdekelt felek, az erdőfelügyelőség és a tanúk meghívást 
kaptak. Az erdészeti albizottság a határozatát saját nevében adta ki. A határozat 
ellen mind az erdőfelügyelőseg, mind az érdekelt felek a m.kir. földmívelés-, 
ipar- és kereskedelmi miniszterhez fellebbezéssel 15 napon belül élhettek. Az 
erdőrendészeti áthágások miatt kizárólag pénzbüntetés volt kiszabható. Az 
erdőtörvény az egyes erdőrendeszeti áthágásokra kiszabandó 
pénzbüntetéseket részletesen felsorolta.1 ü

Az erdőrendészeti áthágások tételesen a következők voltak:
1 .véderdők és a futóhomokokon álló erdők kiirtása;
2.a véderdőkben, futóhomokon és feltétlen erdőtalajon álló erdőkben a tuskó- 

és a gyökérirtás;
3.a véderdőkben és a futóhomokon álló erdőkben az alomgyűjtés;
4.tilalom alá helyezett területeken az erdei legeltetés
ö.letarolt, kiirtott erdők újraerdősítésére kijelölt határidő be nem tartása;
ö.erdőtisztek, erdőőrök alkalmazására kitűzött határidő elmulasztása;
7.erdőtisztek, erdőőrök szolgálatból való kilépése bejelentésének 

elmulasztása;
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8.gazdasági üzemterv jóváhagyásra való felterjesztésének elmulasztása;
9.gazdasági üzemtervtől eltérő használat;

10.egyéb eltérések az üzemterv előírásaitól;
11.alföldi erdőtelepítéseknél az eiőírt törvényes kötelezettség megszegése;
12.engedély nélküli faúsztatás, tutajozás;
13.az úsztatás és a tutajozás kezdet és befejezés időben való hatósági 

bejelentésének az elmulasztása.
Az erdőrendészeti áthágások széles köre igazolja, hogy az 

erdőfelügyelőségeknek mi mindent kellett figyelemmel kísérniök.
Az erdőfelügyelőségek ellenőrző munkáját az 1898. évi X IX .tc.-ker1 

létrehozott állami kezeléses erdőkre is ugyanezen törvénycikk kiterjesztette.
Az államerdészeti kezelést, az erdőgazdálkodási tennivalókat a m.kir. 

erdöhivatalok és az alájuk rendelt m.kir.járási erdőgondnokságok látták el.
Ezek egyúttal kerületük egyéb erdei-, kopárterületei és természeti emlékei 

felett őrködtek, közreműködve az állami erdőfelügyeletnél.
Az állami kezelés feladatait "a községi és némely más erdők kezeléséről 

továbbá az erdőbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő 
közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének 
szabályozásáról" szóló 1898. évi XlX.tc. részletesen felsorolja:

-kijelöli az erdőbirtok határait, intézkedik a határjelek felújításáról és azok 
állandó fenntartásáról;

-elvégzi a felméréshez, térképezéshez és a gazdasági beosztásához 
szükséges mérnöki munkálatokat;

-elkészíti az üzemterveket és gondoskodik azok jóváhagyásáról;
-kijelöli a helyszínen a foganatosítandó használatot, útbaigazítást ad 
végrehajtásra és azt felügyeli;

-helyszínen megjelöli az erdősítendő területeket és mindazokat, amelyek 
az erdő védelme, ápolása és a gazdaság emelése érdekében 
foganatosítandók és ezek végrehajtását ellenőrzi;

-megállapítja az értékesítés alá kerülő fakészletek és erdei termékek 
becsérteket;

-felügyel a birtokosok által alkalmazott erdőőrökre;
-nyilvántartja az erdei kihágásokat és a kihágások elkövetői ellen a 
bírósághoz panasszal él;

-bejelenti az erdőrendészeti hatóság/ok/nak az erdőrendészeti 
áthágásokat;

-a m.kir.erdőhivatal által kijelölt erdőmérnök a közigazgatási bizottság 
erdészeti albizottságánál szakértőként közreműködött;

-összeállítja az alkalmazott erdőőrök szolgálati szabályzatát.
Az összes erdőgazdasági munka elvégeztetése az erdőbirtokos feladata 

volt. Az állami kezelest összesen 43 m.kir. erdőhivatal és 168 m.kir. járási 
erdőgondnokság látta el.

M.kir. állami erdőhivatalok: Budapesti, Nyitrai, Trencséni, Alsókubini, 
Liptószentmiklósi, Besztercebányai, Balassagyarmati, Rimaszombati, Lőcsei, 
Eperjesi, Sátoraljaújhelyi, Ungvári, Beregszászi, Máramarosszigeti, Nagykárolyi, 
Nagyváradi, Zilahi, Dési, Besztercei, Kolozsvári, Tordai, Marosvasárhelyi, 
Csíkszeredái, Székelyudvarhelyi, Sepsiszentgyörgyi, Brassói, Fogarasi, 
Segesvári, Nagyszebeni, Dicsőszentmártoni, Nagyenyedi, Dévai, Aradi, 
Temesvári, Szegedi, Újvidéki, Pécsi, Kaposvári, Zalaegerszegi, Szombathelyi, 
Soproni, Komáromi, Veszprémi.

M.kir. járási erdőgondnokságok: Kecskemét, Vác; Nyitra, Privigye, 
Szenicevidéki Pöstyén, Pozsony; Illává, Nagybittse, Zsolna, Trencsen; 
Alsókubin, Turdosin, Turócszentmárton; Liptószentmiklós, Liptóújvár, 
Rózsahegy, Németlipcse; Aranyosmarót, Garamladomér, Besztercebánya,
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Libetbánya, Zólyom, Újbánya; Ipolyság, Balassagyarmat, Losonc, Bakabánya, 
Korpona; Bódvavölgyi Miskolc, Bánvölgyi Sajóvelezd, Nyustyavidéki 
Rimaszombat, Rimaszombati Rimaszombat, Rozsnyó, Nagyrőce; Gölnicbánya, 
Lőcse, Podolin, Szepesófalu, Szepesszombat, Szepesolaszi; Kassa, 
Szepsividéki Kassa, Bártfa, Eperjesvidéki alsó Eperjes; Eperjesvidéki felső 
Eperjes, Homonna, Sátoraljaújhely, Szinna, Varannó; Ungi felső Ungvár, Ungi 
alsó Ungvár; Tiszamenti Beregszász, Latorcamenti Munkács, Nagyszőllős, 
llosvavölgyi llosva; Izavölgyi Máramarossziget, Felsővisó, Huszt, 
Máramarossziget, Ökörmező, Técsői Máramarossziget, Rahó; Nagybánya, 
Szatmárnémeti, Debrecen; Belényes, Felső Nagyvárad, Alsó Nagyvárad; 
Szilágysomlyó, Zilah; Betlenvidéki Dés, Désvidéki Dés, Nagyilondavidéki Dés, 
Magyarláposvidéki Magyarlápos; Besenyői Beszterce, Jaádi Beszterce; 
Bánffyhunyad, Hídalmás, Szamosvölgyi alsó Kolozsvár, Teke, Szamosvölgyi 
felső Kolozsvár; Topánfalva, Torda; Regeni alsó Szászrégen, Marosvásárhely, 
Réaeni felső Szászrégen, Szováta; Csíkszentmárton, Csíkszeredái Csíkszereda, 
Csikszépvízi Csíkszereda, Gyergyóalfalui Gyergyószentmiklós, 
Gyergyószentmiklósi Gyergyószentmiklós, Gyergyótölgyes; Szekelykeresztúr, 
Köröndi Székelyudvarhely, Székelyudvarhely, Oklánd; Bárót, Bereck, 
Kézdivásárhely, Kovászna, Nagyborosnyó, Sepsiszentgyörgy; Brassóvidéki 
Brassó, Földvárvidéki Brassó, Hétfalusi Hosszúfalu, Feketehalmi Feketehalom; 
Alsóárpási Fogaras, Fogaras, Sárkány, Törcsvári Zernest; Kőhalom, Medgyes, 
Nagysink, Segesvár, Szentágota; Czódvölgyi Nagyszeben, Oltmenti 
Nagyszeben, Nagyszebenvicjéki Nagyszeben, Szászsebes,Szelistyevidéki 
Nagyszeben, Szerdahely, Ujegyháza; Dicsőszentmárton, Erzsébetváros; 
Marosmenti alsó Gyulafehérvár, Marosmenti felső Nagyenyed, Ompolyvölgyi 
Zalatna, Abrudvidéki Abrudbánya; Brád, Déva, Hátszeg, Marosillye, Petrozsény, 
Szászváros, Vajdahunyad, Puj; Arad, Borossebes; Fehértemplom, Ujmoldovai 
Fehértemplom, Versec, Karánsebes; Szabadka, Szeged; Újvidék; Pécsvidéki 
Pécs, Siklósvidéki Pécs, Szekszárd; Igali Kaposvar, Kaposvári Kaposvár, 
Nagyatádi Kaposvár; Alsólendva, Nagykanizsa, Tapolca, Zalaegerszeg; 
Körmend, Szentgotthárd, Szombathely; Csepregvidéki Sopron, Sopronvidéki 
Sopron; Esztergom, Komárom; Székesfehérvár, Veszprém.

Az osztatlan közös legelőkről szóló 1913. évi X. te. rendelkezése alapján a 
közigazgatási bizottság erdészeti albizottságának a munkáját a hattagú 
gazdasági albizottság vette át. Ez is kollégiális és szakjellegű önkormányzati 
hatóság volt. Elnöke változatlanul a főispán, akadalyoztatása esetén a 
törvényhatóságok első tisztviselői, tagjai a közigazgatási bizottságok tagjaiból, 
vagy külső személyek közül választott négy mezőgazdasági.. es két 
erdőgazdasági /erdőmérnök vagy erdőbirtokos/ szakember voltak. Üléseinek 
határozóképességéhez az elnökön kívül még két tag jelenlétére volt szükség. Az 
erdőfelügyelő továbbra is csak mint szakvéleményező, vagy előadó vehetett 
részt gazdasági albizottságok ülésein. Az erdőrendészeti áthágással 
kapcsolatos eljárást a gazdasági albizottság az erdőfelügyelő indítványára 
hivatalból indította meg. A tizenöt napos fellebbezési hataridő továbbra is 
érvényben maradt. A fellebbezéseket a gazdasági albizottság véleménye 
kíséretében a közigazgatási bizottságon keresztül terjesztette fel a 
fölművelésügyi miniszterhez, aki másodfokon jogerős határozatot hozott. 
Amennyiben helyszíni szemle szükségessége felmerült, úgy azt az áthágás 
észlelése után három héten belül meg kellett tartani. A szemle eredményét 
jegyzőkönyvben rögzítette, amelyet nyolc napon belül a gazdagági 
albizottságnak be kellett nyújtania, amely az ügyben a legközelebbi rendes 
ülésén határozott.

Az első világháború folyamán a magánerdőbirtokokon végzett túlzott 
fahasználatok a fatőke fennmaradását veszélyeztették. Ennek a megállítása



végett 1918. augusztus 1-től a magánerdőgazdaságokat "Az erdőkre vonatkozó 
jogszabályok kiegészítéséről' szóló 329611918. ME. sz. és a 6201/1918. ME. sz. 
kormányrendeletek alapján hatósági ellenőrzés alá vonták.1̂  Ez azt jelentette, 
hogy az erdőbirtokos saját háziszükségletének a fedezésén /200 eü md tűzifa 
és 100 szerfa/ felüli faanyag kitermelését csak hatósági engedély birtokában 
végezhette. Ezt, a fahasználat nagyságától függően, a m.kir. erdőhivatalok, 
illetve a m.kir. erdőigazgatóságok adták ki. Ezeknek az erdőknek az 
elidegenítése, vagy bérbeadása csak a közigazgatási bizottságok gazdasági 
albizottságának hatósági hozzájárulásával volt lehetséges, az ezekre vonatkozó 
javaslatot az erdőfelügyelő adta meg. Ezekben a magánerdőkben a 
kormányrendeletekben foglalt szabályok megsértését erdórendészeti 
k ihá gá sokn a kminősítették, mert a szabalyok megsértését háborús, kivételes 
felhatalmazáson alapuló kormányrendeletekbe ütköző cselekménynek 
tekintették.. A feltétlen erdőtalajokon állóknál ugyanezek a cselekmények 
erdőrendészeti áthágások maradtak. Erdőrendészeti kihágást követett el az a 
magánerdőbirtokos, aki a fahasználatot hatósági hozzájárulás nélkül, vagy az 
engedélytől eltérően végezte, fahasználat átruházása esetén az erre vonatkozó 
szerződést a kérelem beadásától számított 30 napon belül a hatóságnak nem 
terjesztette be, vagy olyan ügyletet kötött, amely a kormányrendeletek 
kijátszását célozta. Ezek a kihágásokhoz hasonlóan elzárással voltak 
büntethetők.

A szerencsétlenül végződött első világháború után a trianoni határokon 
belül az erdők 15,5 %-j l maradt, a kincstári /állami/ erdők aránya a háború előtti 
29,2 %-rólT4 5,2 %-ra1b csökkent. A megcsonkult ország erdeszeti igazgatását 
át kellett szervezni.

Az erdészeti igazgatásról szóló 1923. évi XVIII. te. az erdőfelügyeletet az 
államerdészeti kezeléssel vonta össze, és így egységes szervezetet állított fel. 
Ez három fokozatú ellenőrző szervezetről intézkedett. Alsófokon a m.kir. 
erdőhivatalok a m.kir. járási erdőgondnokságok és a kincstári m.kir. 
erdőgondnokságok összevonásából, középfokon a m.kir. erdőigazgatóságok a 
m.kir. erdőfelügyelőségek, a m.kir. állami erdőhivatalok és a kincstári m.kir. 
erdőigazgatósagok összevonásával szerveződtek. Felsőfokon a m.kir. 
földművelésügyi miniszter gyakorolta az ellenőrzést.

A m.kir. erdőhivatalok a kincstári és az állami kezeléses erdőkben folyó 
gazdálkodást végezték, e mellett még kerületük egyéb erdei, kopár területei és 
természeti emlékei fölötti felügyeletet gyakoroltak. Fahasznalatot tarvágás 
esetén 10 kát. holdig, felújítóvagás esetén 30 kát. holdig engedélyezhettek. 
Határozatai ellen az erdőigazgatósághoz fellebbezhettek.

A gazdálkodás és a felügyelet összevonása a törvénynek helytelen 
intézkedésé volt, mert a több járasra kiterjedt erdőhivatali kerületek nem állami 
erdeinek gyakori bejárását igényelték, ami az üzemi munkák háttérbe szorítását 
eredményezte.

A m.kir. erdőigazgatóságok az állami erdőfelügyeletet a m.kir. 
erdőfelügyelőik útján gyakorolták. Ok végezték az erdőgazdaság kerületén állott 
erdők, kopár területek és természeti emlékeknek, továbbá az alájuk tartozó 
m.kir. erdohivatalok irányítását és ellenőrzését. Az erdőfelügyelők kapcsolata a 
közigazgatási bizottságok gazdasági albizottságaival változatlan maradt. Az 
erdobirtokosok az erdófelügyelők helyszíni ellenőrzését tűrni tartoztak, az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos adatokat az erdőfelügyelő kívánságára meg 
kellett adniok.

A m.kir. földművelésügyi miniszter az erdészeti igazgatás felső foka volt, aki 
az ország összes erdei, kopár területei és természeti emlékei fölötti felügyeletet 
a kormányzati ellenőrzést gyakorolta.

51



Az 1879. évi XXXI.te. és az ezt kiegészítő törvények és rendeletek 1935. 
augusztus 1-jéig voltak érvényben.

III. Az erdőfelügyelet 1935-1945 között

1935. augusztus 1-jével életbe lépett az erdőkről és a természetvédelemről 
szóló 1935.évi IV.tc., amely az erdőgazdasági üzem/erdő/tervezéssel és az 
erdészeti igazgatás szervezetével kapcsolatban is lényeges változást hozott. 
Valamennyi erdőbirtokost kötelezte az üzem/erdő/terv szerinti gazdálkodásra, a 
m.kir. erdőhivatalok és m.kir. erdőigazgatóságok erdőfelügyeleti jogait 
megszüntette úgy, hogy az erdőhivatalok kizárólag erdőgazdasági munkát 
végeztek, az erdőigazgatóságokat az erdőtörvény az erdészeti igazgatás 
közbülső szerveinek meghagyta mindazon ügyekben, amelyek "erdőrendeszeti 
hatóság hatáskörébe nem tartoznak" /231. §/. A m.kir. erdőfelügyelőségek az 
erdészeti igazgatás vonalán a m.kir. erdőigazgatóságok alárendelt szervei 
maradtak.

Az erdők és a természetvédelem tárgyai felett a főfelügyeletet és a 
kormányhatósági ellenőrzést továbbra is a földmívelésügyi miniszter gyakorolta. 
Az erdórendészeti ügyekben első fokon a közigazgatási bizottság gazdasági 
albizottsága, másodfokon a földmívelésügyi miniszter járt el. Az ellenőrző 
szervezet így leegyszerűsödve két fokozatú lett. Az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság az erdeszeti vonatkozású és erdőbirtokossági ügyekben hozott 
határozatait az erdőigazgatóságnak és az erdőfelügyelőségnek tartozott 
megküldeni. Ezek ellen mind az erdőigazgatóság, mind az erdőfelügyelőség 
fellebbezéssel élhetett.

Az 1935-ös erdőtörvény az erdőfelügyelőségek munkafeladataival 
kapcsolatban az 1923. évi XVIII.tc.-ben foglaltakat átvette, hozzákapcsolva a 
természetvédelem feletti felügyeletet. Az erdőfelügyelőség így ellátta az erdők 
és a természetvédelmi területek közvetlen állami felügyeletét, végezte az 
államerdészeti kezelésbe vett erdőkkel kapcsolatos munkakat, továbbá mint az 
erdórendészeti hatóság végrehajtó szene járt el az erdészeti és 
természetvédelmi vonatkozású ügyekben. Amennyiben szükségét látta vagy 
felhívásra javaslatokat tett az erdőrendészeti hatóságnak és/vagy az 
erdőigazgatóságnak; a közigazgatási bizottság gazdasági albizottságánál az 
erdészeti és a természetvédelmi ügyek előadója szakvéleményezője volt; ha 
helyszíni ellenőrzéskor üzem/erdő/tervtől eltérő, vagy hatósági intézkedésbe 
ütköző cselekményeket tapasztalt, azt saját felelősségere továbbra is leállíthatta, 
de erről a tényről a közigazgatási bizottság gazdasági albizottságának, mint 
elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak haladéktalanul jelentést kellett tennie.

A földművelésügyi miniszter az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, vagy az 
erdőigazgatóság javaslatára a felügyeleti szolgálat eredményesebb ellatása 
érdekében erdőfelügyelőségi kirendeltségeket létesíthetett. Ez rendszerint 
egyszemélyes hivatal volt. A kirendeltség vezetője az erdőfelügyeleti ügyekben 
önállóan járt el, intézkedéseiről és tapasztalatairól az erdőfelügyelőség vezetője 
részére írásbeli jelentést kellett tennie, aki szükség esetén a közigazgatási 
bizottság felé intézkedett. Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnál csak az 
erdőfelügyelőség vezetőjének akadályoztatása esetén lehetett javaslattevő, 
vagy véleményező. Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az erdészettel 
kapcsolatos határozatait az erdőfelügyelőségi kirendeltség/ek/nek is
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megküldte, amely, ha a határozat elleni fellebbezést szükségesnek tartotta, azt 
az erdőfelügyelőség vezetőjének jelenteni tartozott.

Az erdőfelügyelet átszervezése következtében a törvényhatósági 
bizottságnak csak az erdőfelügyelőség vezetője volt a tagja. Ott azonban, ahol 
az erdóigazgatóság székhelye a törvényhatóság székhelyén volt, ott az 
erdőigazgató került be tagként a törvényhatósági bizottságba a vezető 
erdőfelügyelő helyett.

Az erdőtörvény hatályba lépése után az erdőfelügyelőségek még további 
felhatalmazásokat kaptak. így abban az esetben, ha azt rendkívüli körülmények 
indokolták /pl. ha az erdőbirtokos vagyoni romlását másképpen elkerülni nem 
lehetett/, üzem/erdő/tervtől eltérő használatot is engedélyezhettek és 
kijelölhettek, ami azonban az évi véghasználati fatömegnek legfeljebb egytizede 
lehetett.

Az erdőfelügyeleti munka súlypontosan helyszíni ellenőrzési munka volt. A 
beosztott erdőfelügyelők a kiszállásokon szerzett tapasztalataikról az 
erdőfelügyelőség vezetője részére szóbeli, erdőrendészeti áthágások esetén 
írásbeli jelentést tettek, amelyet az erdőfelügyelőség a közigazgatási 
bizottsághoz továbbított. Az erdőfelügyelők kiszállásaik alkalmával az 
erdőbirtokosokkal a személyes kapcsolatot is legtöbbször felvették, a 
hiányosságokat és a megteendő intézkedéseket közvetlenül a tudomására 
hozták.

Az erdőfelügyelőség vezetője részére az új erdőtörvény az előzőnél 
magasabb mércét állított fel. Vezető erdőfelügyelő csak legalább tízéves 
erdeszeti szolgálattal rendelkező, olyan okleveles erdőmérnök lehetett, aki 
legalább öt évet üzemi gyakorlatban töltött el.

Az erdőfelügyelősegek személyzetét a vezető erdőfelügyelőn kívül több, az 
erdőterületek és a feladatok nagyságától, az erdőterületek szétszórtságától 
függően, általában 2-6 beosztott erdőfelügyelő, és a szükségesnek megfelelő 
számú alerdész alkotta. Ez utóbbiak az iroda adminisztrációs és elszámolási 
feladatait, továbá az erdőfelügyelő személyes jelenlétét nem igénylő munkákat, 
pl. a csemetekiadások adminisztrációs munkáit, a kezelésre átvett kisebb állami 
és egyéb erdők segédszolgálatait látták el.

Az erdőtörvény rendelkezése alapján a földművelésügyi miniszter az 
ország területét 6 erdőigazgatósági, ezen belül 22 erdőfelügyelőségi és 2 
erdőfelügyelőségi kirendeltségre osztotta fel. Az ország erdészeti igazgatási 
beosztása a következő volt:1b

M.kir. Erdőigazgatóságok'.Kaposvári, Győri, Gödöllői m.kir. állami és 
koronauradalmi, Miskolci,Debreceni, Szegedi.

M.kir. Erdőfelügyeióségek: Zalaegerszeg, Kaposvár, Pécs, Szekszárdi 
Győr, Szombathely, Veszprém, Szekesfehérvár, Esztergom; Budapest, 
Balassagyarmat; Miskolc, Szikszó, Sátoraljaújhely, Eger; Debrecen, 
Nyíregyhaza, Szolnok; Kecskemét, Békéscsaba, Szeged.

M.kir. Erdőfelügyelőségi Kirendeltségek: Zala vármegyéé:Keszthely, 
Csongrádi vármegyée:Szentes.

A második világháború folyamán az ország területi gyarapodásával az 
erdészeti igazgatás 17 erdőigazgatóságra, 41 erdőfelügyelőségre és 31 
erdőfelügyelősegi kirendeltségre nőtt fel.”

M.kir. Erdőigazgatóságok: Kaposvár, Győr, Komárom, Gödöllő m.kir. állami 
és koronauradalmi, Miskolc, Kassa, Ungvár, Bustyaháza, Rahó, Debrecen, 
Szeged, Nagybánya, Kolozsvár, Beszterce, Marosvásárhely, Csíkszereda, 
Szombathely

M.kir Erdőfelügyelőségek: Kaposvár, Pécs, Szekszárdi Szombathely, 
Zalaegerszeg, Sopron; Győr, Veszprém, Székesfehérvár; Komárom, Esztergom, 
Léva; Budapest, Balassagyarmat; Miskolc, Rimaszombat, Eger; Kassa,
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Sátoraljaújhely; Ungvár, Nagyberezne, Munkács, Huszt, Bustyaháza; 
Máramarossziget; Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Nagyvárad; Szeged, 
Kecskemét, Békéscsaba, Újvidék; Szatmárnémeti, Zilah; Kolozsvár, .'Dés; 
Beszterce; Marosvásárhely; Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy.

M.kir. Erdőfelügyelőségi Kirendeltségek: Keszthely; Szolyva, Béregszász; 
Ökörmező, Técső; Dragomérfalva, Felsővisó; Elesd; Nagybánya, Avasujvárosi 
Avasfelsőfalu, Nagyszőllős, Szilágysomlyó; Bánffyhunyad, Dés; Galgó; .Naszód; 
Szászrégen, Szováta, Maroshevíz; Csíkszentmárton, Gyergyószentmiklós, 
Gyergyóalfalui Gyergyószentmiklós, Gyergyótölgyes, Szépvíz, Köröndi; 
Székelyudvarhely, Okland, Bárót, Bereck, Kézdivásárhely, Kovászna.

Az 1935. évi IV. te. tette az erdőfelügyeletet teljes értékűvé, hasonlóári az 
1879. évi XXXI.tc.-ben foglaltakhoz, biztosította az erdőfelügyelőség hatósági 
tekintélyét. Az erdőfelügyelők szakmai tudásukkal a törvények és a rendeletek 
előírásainak tárgyilagos alkalmazásával, megvesztegethetetlenségükkel az 
erdőbirtokosok nagyrabecsülését és tiszteletét maguknak kivívták.

Ez a kiváló erdő- és természetvédelmi törvény sajnos mindössze 10 éyig 
volt teljes egészében érvényben.

IV. Az erdőfelügyelet 1945-től

A vesztett második világháború után Magyarország ismét a trianoni 
határokra szorult vissza, ugyanakkor a tulajdoni viszonyok is teljesen 
megváltoztak. A földreform-törvény /1945. évi VI. te./ alapján a 100 kataszteri 
holdnál nagyobb erdőbirtokok állami tulajdonba^ kerültek. Az állami /kinc’stári/ 
erdők aránya az 5,2 %-ról 75,1%-ra emelkedett.'ö Ezek szakmai irányítására! az 
1945. évi december 23-én kelt„12120/1945.,ME. sz. rendelet alapján történt a 
Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek, a MALLERD központja Budapesten / a 
romos Eszplanád szálló átépítésévé!/, a 11 vidéki erdőigazgatóság és 245 
erdőgorjdnokság megszervezésével.

MALLERD erdőigazgatóságok: Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, 
Győr, Baja, Nagykanizsa, Pécs, Zalaegerszeg, Miskolc, Debrecen, Szeged.

Az erdészeti igazgatást 22 erdőfelügyelőség látta el: Budapest, 
Székesfehérvár, Szombathely, Győr, Pécs, Szekszárd, Kaposvár, Esztergom, 
Balassagyarmat, Zalaegerszeg, Veszprém, Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, 
Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Sátoraljaújhely, Szikszó,Baja, 

Az erdészeti igazgatast a 12130/1945. ME.sz. rendelet úgy változtatta meg, 
hogy az erdőigazgatóságok vezetőit az erdőrendészeti ügyekből kikapcsolta, 
arra való tekintettel, hogy az erdőigazgatóságok üzemi igazgatóságok szerepét 
töltötték be. Az erdészeti ügyekben elsőfokon továbbra is a törvényhatósági 
bizottságok gazdasági albizottságai jártak el, de kizárólag az állarni 
erdőfelügyelőségek közreműködésével. A másodfokú hatóság maradt a 
földmívelesügyi miniszter.

Az erdőfelügyelőségek feladatai fokozatosan leépültek. .Az 
erdőbirtokossági erdők kezelése és felügyelete a MALLERD 
erdőgondnoksagainak a feladata lett. Az erdőrendészeti áthágások jelentősége 
az 1945. évet követően az állampolgári fegyelem fellazulása és a tulajdonjogi 
bizonytalanságok következtében erősen visszaszorult. Az 
erdőfelügyelőségekbe kommunista ágensek épültek be, akik a szakmai 
vezetést mindinkább a háttérbe szorították, és a politikai vonal -az akkor még 
megvolt néhány magánerdőbirtokossal szemben- mondvacsinált 
erdórendészeti áthágás címén járt el. Az erdőfelügyelőségek szakmai munkája 
a nem állami erdők fahasználati engedélyeinek a kiadásából állt.
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Az 1949-es és az 1950-es évek nemcsak politikai rengést, hanem 
szervezeti változásokat is hoztak. Az 1949. évi. XX. törvény a népköztársaság 
alkotmányáról, az 1950. évi. I. törvény a megyei szervezet felállításáról és a 
tanácsok megszervezéséről szóltak.

1949-ben az erdőfelügyelőségeket a 2610/1949. Korm.sz. rendelet 
megszüntette. Munkájukat az újonnan szervezett vármegyei mezőgazdasági 
igazgatóságok vették át, azzal a megszorítással, hogy a fahasználati 
engedélyeket csak a területileg illetékes erdőgondnokságok szakvéleményes 
javaslataira adhatták ki. A mezőgazdasági igazgatóságok erdészeti előadói sok 
helyen erdészeti képesítés nélküli "káderek" voltak.

1950-ben a vármegyei önkormányzati szerveket a megyei tanácsi szervek, 
a többi önkormányzatokat is a tanácsok váltják fel.

Ugyanez a két év az erdészetnél is nagy változásokat hozott. 1949-ben a 
MÁLLERD megszűnt, és a helyette megalakult erdóközpontban a legtöbb vezető 
szakember helyét politikai megbízottak vették át. A központi átszervezés az 
egész erdőgazdálkodásra is kihatott, az erdőgondnokságokat üzemegységekké 
szervezték át, a vezetésüket képesítés nélküli párttagok, vagy alacsony 
erdészképzettséggel bíró "megbízható káderek" váltották fel.

Az erdészeti igazgatasi ügyeket, amelyeket az átszervezésekkel 
megszüntetett MALLERD erdőgondnokságoktól még az önkormányzatok vették 
át, ezentúl a megyei és a járási tanácsok mezőgazdasági osztályai intézték. 1951 - 
ben az államerdészeti kezelés csaknem teljesen megszűnt azáltal, hogy a 
18046/1951. FM.számú, illetve az E-64-32/1951. FM-AGEM számú rendeletek 
még a magántulajdonban levő, főként az erdőbirtokossági erdők erdőgazdasági 
üzemi kezelésbe való vételét rendelték el. Ez azt jelentette, hogy az 
erdőgazdaság a gazdálkodással kapcsolatos összes tervezési, fahasználati és 
erdőművelési feladatokat elvégezte. Uj üzem/erdő/terv készítésénél ezeket a 
területeket az állami erdőkhöz kapcsolva tárgyalták és végezték a 
hozamszabályozást. A még magánkézen maradt erdők állami kezelését -a 
megyei tanácsok végrehajtó bizottsága /vb/ mezőgazdasági osztálya erdészeti 
csoportjának az irányítása mellett- a járási tanácsok végrehajtó bizottságainak 
erdészeti előadója látta el. Az általa kijelölt munkák végrehajtását a járási 
erdőbizottság ok ellenőrizték.

A kémény proletárdiktatúra lazulása az erdészetnél is éreztette a hatását.
Az 1954-es év az erdészet részére sok jelentős változást hozott. Ekkor 

alakult meg az erdőgazdálkodás történetének első teljesen önálló szervezete: az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság /OEF/, de ugyanebben az évben jelent meg 
"az erdőgazdasági termetes fejlesztéséhez szükséges intézkedéseir'-ről szóló 
1040/1954 MT. számú határozata.19 Ennek a célkitűzése az erdőgazdálkodás 
szakmai szintjének az emelése volt. Sikeres végrehajtását csak a 
gazdálkodóktól független felügyeleti szerv biztosíthatta, ezert az OEF az 
erdőrendezési felügyelői státuszt rendszeresítette. Ezek közvetlenül az OEF 
Erdőrendezési Felügyeleti Főosztály felügyelete alá tartoztak. Feladatuk sok 
tekintetben megegyezett az erdőtörvényben az erdőfelügyelők részére 
megállapítottakkal. Ezek feladata volt:

-az erdőgazdaságok üzem/erdő/terv szerinti gazdálkodásának a 
biztosítása;

-az erdőgazdaságok, illetve az egyes erdészetek részére az éves 
tervesítéshez szükséges adatok közlese;
-az erdészetek által összeállított éves gazdálkodási tervek felülvizsgálata; 
-üzem/erdő/tervi nyilvántartások vezetése és az adatok helyességének 
szúrópróba-szerű ellenőrzése;

-üzem/erdő/tervi revízió végzése;
-az üzem/erdő/terv lejárta után üzem/erdő/tervi mérleg készítése;
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-üzem/erdő/tervi mérleg alapján a következő üzem/erdő/tervi időszak 
erdőművelési és fahasználati feladatainak a megállapítása és 
jegyzőkönyvbe foglalása;
-az erdőgazdaságok részére a pillanatnyi anyagi előnyt jelentő, de a jövő 
erdeire káros intézkedések leállítása.
Az erdőrendezési felügyelők működésükkor az erdőfelügyeleti és az 

erdőrendezési munkák összekapcsolódtak, amelyek gyrkran a halasztást nem 
tűrő felügyeleti munkák háttérbe szorulását okoztak.

Az erdőrendezési felügyelők elhelyezéséről, munkafeltételeinek 
biztosításáról az állami erdőgazdaságoknak kellett gondoskodniuk.

Az 1956-os forradalom az erdőgazdálkodásra is hatással volt. Ez abban 
nyilvánult meg, hogy az erdőbirtokossági erdők az erdőgazdaságokból kiváltak, 
és az erdőbirtokossági társulatokra visszaszálltak, de ezek állami kezelésének a 
kötelezettsége megmaradt. Ezt a munkát az erdőgazdaságok az erre a célra 
szervezett szakirányítási erdészetei végezték/0

A forradalom leverése után a politikai hatalom újra megerősödött. Ez a 
légkör alkalmas volt arra, hogy az országgyűlés az erdőbirtokossági erdőket 
felszámoló 1961. évi VII. törvényt, az ún. szocialista erdőtörvényt meghozza. Ez 
a törvény alig foglalkozik az erdőgazdálkodás szakszerűsegének a 
biztosításává!, viszont részletesen szabalyozza az erdőbirtokossági erdők 
felszámolását és a TSZ-erdők megalakítását. Az erdőfelügyelőségekről és az 
erdőrendezési felügyelőkről említést sem tesz. Az igazgatási feladatokat 
elsőfokon a járási, másodfokon a megyei tanácsok végrehajtó bizottságainak 
mezőgazdasági szakigazgatási szerveire bízta. Ezek munkái feletti 
szakfelügyeletet az "országos erdészeti hatóság", az OEF gyakorolta. A 
szakigazgatási szervek határozatainak az ellenőrzését a törvény az állami 
erdőgazdaságokra bízta.

Az erdőtörvény végrehajtási utasítása a 32/1962. sz. kormányrendelet, 
amely az erdőtörvény 42. §-ára hivatkozva a de jure 1962. július 1. napjával 
megszűnt erdőbirtokossági társulások felszámolását 1964. évi október hó 1-re 
befejezni rendelte. Az erdőbirtokossági társulatok felszámolásába az 
erdőrendezési felügyelőket nem vonták be. A társulati erdők nagy része a TSZ- 
ek kezelése alá került/1

A TSZ erdők állami kezelését az erdőtörvény az állami erdőgazdaságokra 
bízta, amely azt a szakirányítási csoportján keresztül gyakorolta. Az allami 
kezeléssel a TSZ-ek nem voltak megelégedve, hanem erdészek alkalmazásával 
erdeik önálló kezelését biztosították, és ezek állami kezelése 1968-ban 
automatikusan megszűnt.

, Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása végett a 22/1968. 
MÉM. sz. utasítás az állami erdőrendezőségeken belül erdőfelügyelőségek 
szervezését rendelte el. így az erdőrendezőség keretében két egymástól erősen 
különböző hivatal került összekapcsolásra. Az erdőrendezőség munkái tervező 
és szolgáltató, az erdőfelügyelőségé ellenőrző és hatósági munkák. 
Összekapcsolásuk csak azzal magyarázható, hogy az új szervezet elhelyezését 
egy, a már meglévő szervezet keretén belül lehetett biztosítani. Az 
erdőfelügyelőségek személyzetét az erdőgazdaságok központjában működött 
erdőrendezési felügyelők, az erdőgazdaság fásítási csoportjának a tagjai és az 
erdőgazdaság erdőművelési csoportjából kivált néhány fő alkotta. Az így 
kialakított erdofelügyelői gárdába néhány alacsony képzettségű erdész is került. 
Ezek csak kisebb TSZ-erdők felügyeletét látták el.

Az erdőfelügyelőség munkája igen szerteágazó volt:
1 Az üzem/erdőtten/ekke! kapcsolatban:

-részt vett az erdőrendezés helyi irányelveinek megállapítására vonatkozó 
előzetes megbeszélésen;
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-jelen volt és szakmai értékelést adott az üzem/erdő/terv szerkesztési 
példányáról annak letárgyalásán;

-kezelte a jóváhagyott üzem/erdő/terveket, a változásokat, az erdősítési és 
a fahasználati adatokat folyamatosan vezette;

2.Az üzem/erdó/terv szerinti gazdálkodással kapcsolatban:
-közölte a gazdálkodó szervekkel az éves fakitermelési és erdőművelési 
irányszámokat;

-szakmailag ellenőrizte az éves erdőművelési és fahasználati terveket és 
azok végrehajtását;

-felmérték a szaporítóanyag-szükségletet;
-végezte az erdőművelési munkák műszaki és minőségi átvételét és az 5 
éve befejezett erdősítések felülvizsgálatát;

-ellenőrizte a kitermelt faanyag számbavételét, az erdőfenntartási alapra a 
járulék kiszámításának helyességét, elvégezte a bruttósításokat; 
-véleményezte a rendkívüli fakitermelési- es vágáscsere-kérelmeket; 
-engedély nélküli fakitermelés esetén kiszámította a pénzbüntetés 
nagyságát;

3.A célcsoportos beruházásokkal kapcsolatban:
-felüvizsgálta, számbavette és jóváhagyta az erdőtelepítési terveket, a 
célcsoportos beruházásokat, a költsegigényeket, valamint a TSZ-ek 
erdőfelújításainak állami támogatási igényeit;

4 .A károsításokká! kapcsolatban:
-vizsgálta az erdők egészségi állapotát és a károsítok fellépését, kiemelten 
a vadkárosításokat;

5.A természetvédelemmel kapcsolatban:
-ellenőrizte a természetvédelmi területekre vonatkozó előírások betartását;

6. Összefoglaló jelentéstétel:
-munkájáról, a felügyelete alá tartozó erdőbirtokon folyó gazdálkodásról, a 
hiányosságokról es az eredményekről^ szektoronként részleges 
összefoglaló jelentést tett a főhatóságok felé.

A 22/1968. MÉM sz. utasítás a 10 állami erdőrendezőségnél 12 
erdőrendezési kirendeltség és 28 erdőfelügyelőség felállítását rendelte el.

Erdőrendezóségek: Budapesti, Veszprémi, Szombathelyi, Zalaegerszegi, 
Kaposvári, Pécsi, Szegedi, Debreceni, Miskolci, Egri.

Erdórendezőségi kirendeltségek: Budapesti, Veszprémi, Szombathelyi, 
Zalaegerszegi, Kaposvári, Pécsi, Szegedi, Debreceni, Miskolci, Sátoraljaújhelyi, 
Egri, Váci.

Erdófelügyelóségek: Budapesti; Tatabányai, Székesfehérvári; Veszprémi, 
Keszthelyi, Papai; Győri, Soproni, Szombathelyi; Zalaegerszegi, Nagykanizsai; 
Zamárdii; Kaposvári; Kecskeméti, Szegedi, Gyulai; Szolnoki, Debreceni, 
Nyíregyházi; Sárospataki, Miskolci; Mátrai, Balassagyarmati, Váci, Egri, Pécsi, 
Tamási, Bajai

Mindkét szervezet munkáját az erdőrendezőség igazgatója fogta össze. Az 
egyes kirendeltségek és erdőfelügyelőségek munkáinak közvetlen irányítását az 
ezzel megbízott vezetők végezték. Az erdófelügyelóségek felállításával a tanácsi 
erdészeti szakigazgatási szervek részére a szakvélemeny adási kötelezettség az 
erdőfelügyelősegek feladata lett.

A 3751/1978. MT.sz. határozat a területi irányítás korszerűsítéséről 
intézkedett. Az erdőrendezéstől az erdőfelügyelőséget elválasztotta, és -a m.kir. 
erdőfelügyelőségek mintájára- azokat önállósította. A 28 erdőfelügyelőség 
helyett az erdőrendezőségek működési területükkel egyező tíz 
erdőfelügyelőség szervezését rendelte el azzal a céllal, hogy "az eddigi 
erdőgazdálkodási felügyeleti tevékenységet az elsődleges faipar és a
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ellátasaval" kibővítve vizsgálják.24 Az erdőfelügyelőségek által addig ellátott 
természetvédelmi feladatokat 1979. évi januar hó 1-jétől sajnálatosan az 
Országos Környezeti és Természetvédelmi Hivatal vette at. 1982. január 1-jétől 
az 1981. évi 31. tvr. és a 73/1981. Korm. sz. rendeletek alapján az 
erdőgazdaságok, valamint az elsődleges faipari és faanyagvédelmi 
tevékenység terCUeti igazgatási hatósági feladatai az erdőfelügyelőségek 
feladatát képezte/0

A diktatúra bukásával kialakult új helyzet az erdőfelügyelőket új 
feladatokkal látia el. Fontos szerepük volna a privatizációval kapcsolatban az 
erdőterületek árverésein előforduló esetleges visszaélések meggátlásánál, 
fontos volna az is, hogy az erdőbirtokossagi és a közös erdőgazdálkodás 
megszervezésénél segedkezet nyújtsanak. Ehhez természetesen a főhatóság 
iránymutatására volna szükség.

1978 óta az erdőfelügyelőségek az alábbi elosztásban működnek: 
Budapesti, Visegrádi,Veszprémi, Szombathelyi, Zalagerszegi, Kaposvári, Pécsi, 
Kepskeméti, Debreceni, Miskolci, Egri, Szegedi. Működésüket a 19762/1987. 
MÉM sz. rend. szabályozza/6

Az erdészet részére súlyos csapást jelentett, hogy 1990-ben az Erdészeti 
és Faipari Hivatal megszűnésével az erdeszeti főhatóság Erdészeti Főosztállyá 
degradálódott, intézkedési jogköre is mindinkább csökken, ami nemcsak az 
erdőfelügyeletet, de az egész erdőgazdálkodást is érzékenyen érinti.

1.LESENYI Ferenc:A magyar erdőgazdaság története és mai helyzete 
Bp.,1936. 7.

4.N.KISS István :Erdőhasznosítás és közigazgatás Magyarországon.
19-20.század. Az OEE Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XIX. 
(Bp.1990.) 67.

5. Lásd 1/ 10.
6.SÁLI Emil :Kétszáz éves a Magyarország részére kiadott erdőrendtartás. 

Az Erdő 1969 évf. 12.sz 529.
7.Lásd 1/11 .p és 16.
8. Lásd 1/16.
9.HORVÁTH Sándor szerk.:Erdészeti Zsebnaptár 1919. 1879.évi XXXI.te.

311-313.,338-339.
10.Uo.366-368.
11.Uo.391.
12.AJTA! Sándor :Magyar Erdészeti Közigazgatás (Budapest:1935.) 12

14.KOLOSSVÁRY Szabo!csné:Magyarország erdőgazdasága az 185CK-::- 
években. Az OEE Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XX 
(Bp.1990.)78.

Jegyzetek

2 Uo.
3.Uo.

8 .
9.

13.Uo. 103.



15.BARLAY Ervin:Erdőgazdaságpolitikai irányelvek (Budapest, 1948.) 5-6. 
16.0EE;Magyarország erdőtiszti címtára (Budapest, 1936.)6-12.
17.MIHÁLYI Zoltán szerk.:Erdészeti Zsebnaptár (Bp., 1942.)II.484-499.
18. Lásd 15/
19.GALAMBOS és tsai:Erdészeti Üzemtan (Budapest, 1954.) 182.
20.Saját visszaemlékezés.
21.Erdészeti Értesítő: 1962.35.sz.222.
22.Üzemterv szerinti erdőgazdálkodás rendje és ellenőrzése.MEM 

1973.19-20.
23.UQ. 102-106.
24.iyiEM Értesítő 1978.11.
25.AGFALVI lmre:A^ erdőfelügyelet történetéről. Az Erdő 1984.12:531-536.
26.Erdőfelügyeleti Útmutató 1987.
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Erdőhivatali jelentések az 1898.évi XlX.tc. fogadtatásáról
Dr.Oroszi Sándor

Az 1879. évi XXXI.tc. 17.§-ában meghatározott birtokközösségek erdőit 
üzemterv szerint, illetve szakértő erdőtiszttel kellett kezelni. Ezen korlátolt 
forgalmú erdőbirtokok kiterjedése és jövedelme azonban gyakran nem tette 
lehetővé a szakértő erdőtiszt alkalmazását, gyakran még részbeni 
foglalkoztatását sem. Ezért országszerte sok birtokközösség, város már az 
1880-as, 1890-es években erdőit allami kezelésbe adta. A kezelés szervezeti 
kereteit a meglévő, illetve éppen az állami kezelésre létrehozott magyar királyi 
erdőgondnokságok látták el.

Ebbe a folyamatba az 1898.évi XlX.tc. új elemet hozott, amikor "a községi 
és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a 
közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen 
használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról" 
intézkedett. Kimondta, hogy az erdőtiszt alkamazásara (önállóan vagy közösen) 
alkalmatlan korlátolt forgalmú erdőbirtokokat kötelezően állami kezelésbe kell 
adni. Az állami kezelésbe vett erdőkben folyó szakmai irányítására a törvény 
magyar királyi állami erdőhivatalok felállítását rendelte el, amely 
erdóhivatalokhoz járási erdőgondnokságok tartoztak.

Az 1898.évi XlX.tc. fontos rendelkezése volt még a közbirtokosságok és a 
volt úrbéresek osztatlan közös tulajdonában levő erdők kezelésének 
szabályozása. Az ügyek intézését" a közös birtokosok gyűlésének" hatáskörébe 
utalta, egyben a birtokosság működését szabályrendelethez, illetve hatósági 
felügyelethez kötötte.

Az állami kezelést és a birtokosság szervezetének kiépítését az érintettek 
természetesen eltérő módon fogadták. Különösen a birtokossági szervezet 
kiépítése okozott sok gondot, hiszen az erdőtulajdonosok, sőt vezetőik is 
nehezen értették meg, hogy a közös vagyonkezelésnek szabályai vannak.

A korszak becses dokumentuma az új állami erdőhivatalok 1899.évi 
tevékenységi jelentése, amelyben a Földművelésügyi Minisztériumnak 
beszámoltak az 1899.július 1-jén életbe léptetett törvény fogadtatásáról. Az 
erdőhivatalok előre megadott szempontok alapján, kérdésekre válaszolva 
készítették el jelentésüket. Mi most ezen kérdésekre adott válaszok alapján 
tekintjük át az országos helyzetet. (A dokumentumok levéltári jelzete: Magyar 
Országos Levéltár. K-184. 1900-3/a-2268.)

1. Az 1Q9Q.évi XIX.tc. fogadtatása

A minisztériumban legelőször és leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy 
miként halad a törvény megismertetése, illetve annak rendelkezéseit hogyan
fogadják.

A dunántúli erdőhivatalok közül a kaposvári, a soproni és a veszprémi 
e'dőhivatal vezetője arról számolt be, hogy a birtokosok az állami kezelést 
készséggé! elfogadták. Annál is inkább, mert ez a vidéken már nem volt 
ismeretlen: több birtokos korábban is az állammal kezeltette erdőit. A 

ege/szeg/ erdomvatalból jelentették, hogy néhány birtokos korábban nem 
ac a véderdejét áüami kezeiésbe. Abban reménykedtek ugyanis, hogy így 
t-:«*erüük a véderdőkben az üzemterv alapján gyakorolt áilami felügyeletet. Az



1898. évi törvény 2. §-a azonban egyértelműen kimondta, hogy a véderdők és 
az erdősítésre kijelölt kopárterületek is -megkönnyítendő az üzemterv szerinti 
gazdálkodást, illetve a kopárerdősítést - állami kezelésbe adhatók.

A birtokossági társulatok megalakítása azonban már több nehézséget 
vetett fel. A zalaegerszegi hivatalvezető szerint az erdőbirtokosok egy része a 
társulat létrehozásától azt várja, hogy az erdőhasználatoknal és a 
közmunkáknál meglévő méltánytalanságok megszűnnek. A soproni erdőhivatal 
jelentése szerint a birtokosok leginkább az adminisztrációtól az írásbeliségtől 
félnek: "leginkább áll ez a német es horvát nemzetiségű birtokosoknál".

A Felvidéken, a trencséni erdőhivatal szintén az írásbeliséget, illetve a 
nyelvi nehézséget említette meg. "Az itteni nép ugyanis - írta - a műveltségnek 
még oly alacsony fokán áll, hogy számtalan közsegben még bírónak sem lehet 
olvasni és írni tudó embert kapni, olyan pedig, aki a magyar nyelvet bírná, alig 
akad egy-kettő az egész vármegyében."

A balassagyarmati erdőhivatalból bizonyos nyugtalanságról tudósítottak. A 
birtokosok ugyanis tartottak tőle, hogy a koparterü letekre kiterjedő állami 
gondoskodás esetleg azoknak az állam részére történő kisajátítását vonja maga 
után. Ugyancsak féltek attól is, hogy a kötelező állami kezeles az erdőkben folyó 
legeltetes további megszigorítását jelenti.

Sátoraljaújhelyről főleg azt emelték ki, hogy Zemplén vármegye északi 
részén a lakosság tulajdonképpen nem is érti az uj rendelkezéseket, meg nem 
is érdekli. Sokkal inkább a szegénység és a kivándorlás foglalkoztatja őket.

A máramarosszigeti erdohivatal részletesen, az egyes birtokoskategóriák 
szerint elemezte a fogadtatást. Megállapította, hogy a községi erdők jelentős 
része eddig is állami kezelésben volt, tehát az új törvény különösebb gondot 
nem okozott. Máramarosban számos egyházi , iskolai és papi, tanítói stb. 
javadalmi erdő volt. Ezek az úrbérrendezés során kerültek - erdő- vagy 
legelőilletőségül - kiosztásra, s az 1-10 kh-as parcellákat jórészt már nem 
erdőként használják. Most félnek, hogy az új erdőtörvény szerint felelősségre 
vonják majd őket, holott - vélte az erdőhivatal vezetője - lehetőségük van 
művelésiág változtatást kezdeményezni.

A vplt úrbéres erdők gazdai közömbösek, gyakran fel sem bontják a 
törvény ójetbe léptetéséről tudósító levelet. Ez a közömbösség részben abból 
fakad, hogy erdeik értéktelenek. Az úrbéri elkülönítés előtt ugyanis a volt 
földesúr az erdőket nem védelmezte, mert úgyis tudta, hogy az a parasztok 
kezébe kerül. Az elkülönítés óta pedig tovább romlott ezen erdők állapota. Tehát 
jövedelmet az erdő nem jelent, így aztán a sorsával sem törődnek, legfeljebb a 
legeltetés lehetősége érdekli őket.

A közömbösség másik oka az - írták Máramarosszigetről -, hogy a 
közbirtokosságok létrehozandó önkormányzatát sokan összetevesztik a községi 
vezetéssel. Eddig is a község elöljárói intézték a közbirtokosság ügyeit - vélik a 
birtokosok -, ezután is így lesz. (Valóban, a birtokossági társulatik 
megalakulásakor annak vezetői a községek elöljáróságából kerültek ki. Ok 
tudtak írni-olvasni, ők intézték az adminisztrációt.)

Az erdőhivatal vezetőjének beszámolója szerint a törvény legnagyobb 
visszhangot a nemesi közbirtokosságból váltotta ki. Ok ugyanis többe-kevésbé 
tisztában vannak az erdő értékével, s ők érezték leginkább a megfelelő törvény 
hiányát.

Végül az erdőhivatal vezetője felhívta arra is a figyelmet, hogy a 
Máramarosban lakó különböző etnikumok eltérő módon ismerik meg az új 
rendelkezéseket 'Az oláh vagy orosz paraszt... - írta - csak idővel,midőn már a 
gyakorlatból megtanulta, fogja megismerni, de az bizonyos, hogy olvasni tudó 
zsidó már alig van olyan Máramaros vármegyében, aki ezen törvényt könyv 
nélkül ne tudná."
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A zilahi erdőhivatal is arról számolt be, hogy a birtokosok zöme nem tuo 
magyarul, illetve nem tud írni-olvasni, így törvényről legfeljebb az erdészek 
szóbeli magyarázatából szerezhet tudomást. Ezért "a kezelési szabályok 
megállapítása, s ezen megállapított ügyvitel értelmében vezetendő munkálatok 
foganatosítása sok akadállyal fog járni".

A dési erdőhivatal kerületében általában kedvezően fogadták az új 
törvényt, mivel ott már 1893 óta az erdők jelentős része állami kezelésben volt 
Egyedül a görög katolikus egyház lelkészei voltak elégedetlenek a korábbi 
állami beavatkozással, kezeléssel, úgyhogy erdőiket éppen ki akarták vonni 
alóla, de az új törvény alapján ezt már nem tehetik meg.

Kolozsvárról is arról tudósítottak, hogy a balázsfalvi görög katolikus 
érsekség felhívására az odatartozó egyházközségek ki akarják vonni erdőiket az 
állami kezelés alól, de a minisztérium es az érsekség tisztázta ezt a helyzetet. Az 
erdők maradnak állami kezelésben.

Nagyobb gondot jelentett a mezőségi román falvakban szárnyra kapott hír, 
amely szerint az állami kezelés előbb-utóbb állami tulajdont fog jelenteni. Végül 
-aggódtak a lakosok - az egykori tulajdonosok erdeik után legfeljebb valamiféle 
osztalékban fognak részesülni. Ezt a hivatalvezető kiszállásai alkalmával, illetve 
állomáshelyén, Tekén cáfolta, de a félremagyarázás makacsul tartotta magát. 
"Ösmerve... - írta - a románajkú népnek gondolkodásmódját és az állami 
alkalmazottakkal szemben tanúsított el nem palástolható kételkedését, 
bizonnyal néhány évre lesz szükség, hogy ténybeli meggyőződést 
szerezhessen magának a terjesztett félrevezetés valótlanságáról."

A tordai erdőhivatal vezetője szerint Torda-Aranyos vármegyében az új 
erdőtörvény bevezetése nem járt nehézséggel, mert az erdők már eddig is 
állami kezelésben voltak.

Nagyenyedről azt írták, hogy az állami erdőkezelést a különöző etnikumok 
eltérőképpen fogadták. A lakosok egy része az új rendszertől az erdők javulását 
várja. Ezt a véleményt "a míveltebb ev. lutheránus, ev. református es romai 
catolicus egyházak hívei és elöljáróságai" képviseli. A görögkeleti egyház és 
túlnyomóan ezt a vallást követő falvak lakói az új rendelkezéseket közönyösen 
fogadták.

A volt úrbéresek közös erdőbirtokának ügyeit - írta a hivatalvezető - eddig 
a községi elöljáróságok intézték. A közigazgatási ellenőrzés viszont - mert nem 
tartozott a községi ügyek közé - nem terjedt ki az erdővel kapcsolatos anyagi 
kérdésekre, amely helyzeten viszont az új törvény változtat. Erre mind a 
birtokosok, mind a községi előjáróságok rájöttek. A birtokosok igyekeznek a 
vezetőség tagjait nem a községi tisztviselők közül választani, a községi vezetők 
viszont ígérik, hogy a közös területek általuk kezdeményezendő felosztásával 
mindenki saját tulajdonhoz juthat. A hivatalvezető remelte, hogy "ezek csak 
olyan ámítások, amelyek eredményre nem vezetnek."

A Marosvásárhelyről küldött jelentésben is megemlítették a görög katolikus 
egyház szándékát, de ez - miként már szóltunk róla - nem valósult meg. A többi 
birtokos viszont elfogadta az új rendelkezéseket, hiszen az erdők jelentős része 
eddig is állami kezelésben volt. Gondot csak a kopárterületek befásításának 
állami kezelésben történő megvalósítása okozott. Többen -főleg a volt úrbéres 
birtokközösségek - tartottak attól, hogy a silány legelőjüket elvesztik.

A székelyudvarhelyi erdőhivatal területén az erdők 1889 óta állami 
kezelésben voltak, így az új erdőtörvény csak a korábbi helyzetet erősítette 
meg. Ugyanez volt a helyzet a sepsziszentgyörgyi erdőhivatalban is, ahol 1887 
óta volt allami kezelés. Itt gondot csak a birtokelkülönítések, birtokrendezések 
folytán megváltozó viszonyok okoztak.

Brassóból azt jelentették, hogy a hosszúfalui (járási) erdőgondnokság 
kerületében megnyugvással fogadtak az új erdőtörvényt, hiszen az erdők eddig

62



is állami kezelésben voltak. A földvári erdőgondnokság lakói a szomszédos 
Háromszék kedvező tapasztalatai alapján örömmel fogadták az új helyzetet. 
Egyedül csak a Brassó környéki szászok aggodalmaskodtak az állami kezelés 
kiterjesztése kapcsán, bár őket meg két másik szász község példája tereli az 
egyertelmű elfogadás irányába. Barca-Rozsnyón és Feketehalmon ugyanis már 
külön erdőtiszt tartásáról hoztak határozatot, amikor ezek a községek - látva az 
állami erdőgondnokságok munkáját - korábbi határozatukat igyekeznek 
megváltoztatni. így remélhetőleg - vélte az erdőhivatal vezetője - a szászok 
bizalmát sikerül megnyerni.

A fogarasi erdőhivata! is bizonyos félelmekről számolt be. Az 
erdőbirtokosok egy része ugyanis attól tartott, hogy ez az állami erdőkezelés a 
korábbi birtokrendezések folytatását jelenti. A birtokrendezését, amelyek során 
erdőik egy részét elvesztették, s most itt egy újabb erdőket érintő rendelkezés, 
amelynek esetleg még a maradék erdejük is áldozatul eshet.

Nagyszeben környékén szintén az okozott gondot, hogy egyesek az 
erdőtulajdonukat féltették. Ugyanis "néhány tudatlan és még inkább 
rosszakaratú ember a néppel elhitetni akarta azt, hogy az állami kezeléssel 
tulajdonjoguk is meg fog szűnni, illetve erdőhasználatuk anélkül, hogy az 
erdőhöz kötött igényük tekintetbe vétetnék, legnagyobb szigorúsággal fog 
korlátoltatni." Az erdohivatal vezetője szerint azonban a megfelelő felvilágosítás, 
meggyőzés meghozta az eredményét, ma már ilyen elképzelések alig vannak.

A segesvári erdőhivatal kerületében az új törvény különösebb gondot nem 
okozott, mert az erdőket korábban is az állam kezelte.

A nagyváradi erdőhivatal kerületében (ahová Bihar és Békés vármegye 
erdői tartoztak) szintén híresztelték, hogy az állami kezelés majd állami tulajdont 
jelent. Ezt azonban sikerült megcáfolni, sőt "az értelmesebb erdőbirtokosok már 
most mondogatják, hogy erre a törvényre már régebben szükség lett volna, 
mert sok vagyont meg lehetett volna tartani a közbirtokosság részére".

A temesvári erdőhivatalból írták, hogy a kiterjedt kopárok állami kezelésbe 
vételétől félnek, mert abban a korlátlan legeltetés gátját látják. Általában 
azonban elfogadták az állami kezelés kiterjesztését, csak a 13. számú román 
bánáti nagyközösség kérte az önkezelés engedélyezését.

A szegedi erdohivatal már korábban kezelte Csanád és Csongrád megye, 
illetve Szeged és Szabadka erdőit, így ott az új törvény különösebb visszhangra 
nem talált.

Annál nagyobb ellenszenvvel fogadták az újvidékig erdőhivatal kerületébe 
tartozó Rém, Mohol és Óbecse birtokközösségei. Ok ugyanis szabadon, 
mindenféle megkötöttség nélkül szerették volna erdőiket használni. Minden 
korlátozás, így az állami erdőkezelés ellen is tiltakoztak. A korábbi mulasztások 
miatt az erdohivatal már fel is jelentette őket.

2. Az állami kezelésbe került erdőbirtokok száma és kiterjedése

Ez a fogadtatás szempontjából kevésbé jelentős kérdés volt. A válaszokból 
viszont kitűnik, hogy akár 400-500 birtokossal is tartani kellett a kapcsolatot. 
(Például Udvarhely vármegyében 479, Szilágyban 348 birtokos erdőjét 
kezelték.) Ennél a pontnál állapították meg az erdők jövedelmezőségi viszonyait, 
osztálybasorolását.
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Itt a járási erdöőrökről, illetve külön, a birtokos által alkalmazott erdőőrökről 
es erdőszolgákról küldtek jelentést. A nagyváradi erdőhivatal jelentette például, 
hogy egész Békés vármegyében egy városi erdőtiszt van, aki az erdőőri 
teendőket látja el, továbbá egy szakvizsgázott erdőőr és négy erdőszolga. 
Ugyanakkor Bihar vármegyében 10 erdőőr és 269 erdőszolga (akik "túlnyomó 
része írni, olvasni sem tud") látta el a mintegy 34 ezer kh összterületű erdőségek 
védelmi és kezelési feladatait.

Az erdőőrök számára szolgálati szabályzatot kellett készíteni, de ezek 1899 
végén általában még hiányoztak. Az elkészített szolgálati és fegyelmi szabályzat 
tervezetét egyébként a birtokosokkal véleményeztették. A tordai erdőhivatalból 
írták, hogy a birtokosok ezt felhasználhatják az állami erdőőrzés lazítására. 
Például úgy, hogy az erdőszolgákat nem élethossziglan, hanem csak három 
évre választják meg, s akkor majd -vélhetően- nem talalnak másikat.

j .  Az erdótiszti, -altiszti személyzet

4. Az erdókezelési járadék kivetésének ügye

Az állami erdőkezelés természetes pénzbe került, aminek egy részét 
ugyan átvállalta az állam, de a másik részét az erdőbirtokosok járulékából állták. 
A rendelkezések fogadtatása szempotjából nem elhanyagolható volt, hogy a 
birtokosok az anyagi hozzájárulást miképp teljesítik. Az erdőhivatalok úgy 
látták, hogy ezzel nincsen gond, csak egy-két helyről, például a marosvásárhelyi 
erdőhivatal kerületéről jelentettek hátralékot.

5. Az üzemtervezési munkák

Az erdőkezelés szempontjából fontos kérdés volt az üzemterv, hiszen a 
fokozottabb állami szerepvállalásnak éppen az is célja volt, hogy a birtokosokat 
megfelelő, üzemterv szerinti gazdálkodásra ösztönözze.

A dunántúli erdőbirtok csaknem mindegyikének volt üzemterve, a többi 
országrészben azonban már nem álltak ilyen jól. A kolozsvári erdőhivatal 
kerületében például az erdőterület 32 %-áról nem volt rendszeres gazdasági 
terv, 10%-áról pedig ideiglenes sem. Ugyanez az érték a nagyenyedi 
erdőhivatal kerületében 49,7 illetve 10 % volt. Máramarosszigetről írták, hogy a 
terület 97 %-ra nincsen meg a rendszeres gazdasági terv, ráadásul a 
meglévőket is át kell dolgozni az új gazdasági beosztásnak, erdőhatároknak 
megfelelően. A legrosszabb helyzet a temesvári erdőhivatal kerületében volt, 
mert ott csak ideiglenes tervekkel rendelkeztek, a rendszeres gazdasági tervek 
mindenhol hiányoztak.

6. A fahasználatok helyének kijelölése

Az állami erdőkezelés egyik fontos feladata volt az évenkénti 
vágásterületek helyének kijelölése, helyszínen való kitűzése. Ennek alapján 
tudták mind a birtokosok, mind az erdőfelügyelők ellenőrizni a terepen is, hogy 
valóban ott és annyit vágtak-e, amennyit a tervek megengedtek.

A kijelöléseket az erdőhivatalok általában mindenhol elvégezték. Voltak 
azonban olyan birtokosok (például az újvidéki erdőhivatal kerületén), ahol a 
korábbi erdőrendészeti áthágás miatt vágást nem tűztek ki. Máshol, például 
Brassóban a csekély fakereslet miatt nem is kérték a vágás kijelölését.
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7. A legeltetés korlátozása

A korszak erdőgazdálkodásának nagy feladatát jelentette a talajt és a 
faállományt károsító erdei legeltetés visszaszorítása. A véderdőkben az 1879. 
évi erdőtörvény alapján általanos legeltetési tilalmat rendeltek el, míg a többi 
erdőben a felújítás sikeressége érdekében elő- és utótilalmakat léptettek életbe. 
Az üzemtervek általában tartalmazták azt a kitételt is, hogy a tilalom alá vont 
erdőrészeket táblával is meg kell jelölni. Ezeknek a táblaknak a kihelyezése 
azonban vontatottan haladt, nem beszélve arról, hogy a táblák a rongálásoknak 
is gyakran áldozatul estek. A legeltetési tilalmakkal ugyanakkor számos helyen 
szociális kérdéseket is érintettek. Az ország erdős vidékeinek lakossága ugyanis 
jórészt az állattenyésztésől élt, az állatoknak pedig legelő kellett - akár az erdő 
rovására is.

Az erdőhivatalokból beérkezett jelentések általában tartalmazták, hogy a 
kerületükbe eső erdők hány százalékán tilos a legeltetés. Például Veszprém 
megyében az erdők 58 %-án, Fejér megyében 82 %-án tiltották a legeltetést ( a 
veszprémi erdőhivatal jelentése). Ugyanakkor Máramarosban ez a tilalom az 
erdőknek csak 21 %-át erintette (a maramarosi erdőhivatal jelentése).

A tilalmi jelekkel kapcsolatban pedig Zilahról írták, hogy azok “tavasszal 
mindenütt fel lettek állítva, azonban a nyár folyamán, mint rendesen, 
elhordattak; miért is minden tavasszal újból felállítandók".

8. Az erdőfelújítások kérdése

Az erdőfelújítások nemcsak az üzemterv szerinti gazdálkodás, hanem az 
állami erdőkezeles hatékonyságának is egyik fokmérőjét jelentették. Hiszen az 
erdőbirtokosok korábban, az 1898. évi törvény előtt is nagyon sok esetben azért 
adták erdőiket állami kezelésbe, hogy az erdőfelújításban mutatkozó 
elmaradásaikat a szakközegek útján kiküszöböljék, így a különböző 
büntetésektől megszabaduljanak.

A zalaegerszegi erdőhivatal jelentésében arról panaszkodtak, hogy évek 
óta elmaradt a makktermés, sőt szárazság is van. A legnagyobb hátramaradást 
a Balaton vidékről jelentették. Ott ugyanis a rossz talajviszonyok, de leginkább a 
vadállomány elszaporodása erősen akadályozta a felujulást.

Ugyancsak a vadkárra panaszkodott a komáromi erdőhivatal vezetője is. 
"Vannak ... - írta - községek, nevezetesen a Komárom megyei Oroszlány és 
Bokod, hol eredményt a legnagyobb igyekezet mellett sem lehet felmutatni, 
mert az ottani szomszédos uradalmi erdőből csapatokban kijáró szarvasok a 
természetes és mesterséges úton keletkező fiatalosokat egyaránt tönkre teszik, 
s a felújítást, dacára a többszöri, ismételt ültetésnek, teljesen meghiúsítják." 
Szintén ő tudósított néhány Esztergom vármegyei birtokról, akik a sarjerdő 
üzemmódot önkényesen megváltoztatták. A kitermelés után a még erőteljes, 
sarjadzóképes tuskókat is kiirtották, s a területen többévi mezőgazdasági 
használat után ültettek akác- vagy tölgycsemetéket. Ezt az erdőhivatal 
megtiltotta; vissza kellett térni a sarjaztatásra.

A zilahi erdőhivatal állami ingyencsemetéket kért az erdősítési hátralékok 
leküzdésére, mert "a nép annyira szegény - írta -, hogy lehetetlen tőlük azt 
kívánni, hogy az erdősítésekhez szükséges makkot hektoliterenkint 15-20 
koronával fizessék"

Dés környékén szintén a birtokos szegénysége akadáyozta, hogy az előírt 
tölgyerdősítésekhez makkot más erdőhivatalokból szerezzenek be.

A fogarasi erdőhivatal vezetője arról írt, hogy az erdőbirtokosok "roppant 
idegenkednek" a mesterséges erdősítésektől. Brassó környékén viszont
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közmunkával próbálták megoldani a mesterséges erdősítéseket, de azok sikere 
csak 30 %-os volt. Ennek "fő okát - írta az erdőhivatal vezetője - a lehetőleg 
redukálni szándékolt közmunkában kell keresni, melynek felületessége az 
ültető- vagy vetőfészek kinézéséből is azonnal szembe ötlik."

Az újvidéki erdőhivatalból az akác fokozott sarjaztatása érdekében 
végzett, legújabban alkalmazott munkáról tudósítottak. A tuskóirtásos döntésen 
kívül árkokat is ástak, amikkel megsértették az akácgyökereket, s így azokat 
fokozott sarjadzásra kényszerítették.

9. A csemetekert kiterjedése és állapota

Az erdőfelújítások szempontjából alapvető kérdés volt az állami és 
községi, közbirtokossági csemetekertek létesítése. Az állami kezelés 
bevezetésekor felmérték a már rendelkezésre álló csemete- és eperfakerteket.

A kötelező állami kezelés bevezetésekor a veszprémi erdőhivatalból 
jelentették, hogy Fejér és Veszprém vármegyék területén csemetekert nincsen. 
A soproni erdohivatal kerületében is csak egyedül Csepregen volt csemetekert. 
A zalaegerszegi kerületben Zalaegerszegen és Tapolcán műveltek kerteket, 
amelyek egy resze eperfakert volt.

Ahol már korábban bevezették az állami erdőkezelést, a csemetekerti 
hálózat is kiépült. A marosvásárhelyi erdőhivatal kerületében például 6, a 
szegediben 5 állami csemetekert működött.

Máshol a birtokosok terhére kezdtek csemetekerteket kialakítani. A 
nagyváradi erdőhivatal tudósítása szerint Magyarcsékán és 
Peceszentmártonban a volt úrbéresek vállalták a csemetekert költségeit. 
Érdekes a nagyszebeni erdőhivatal jelentése, amely szerint a kerületben 
egyetlen állami csemetekert sincsen, ugyanakkor már 58 erdőbirtokos 
üzemeltet kisebb-nagyobb saját csemetekertet.

10. -Az 1Q9Q.évi XIX.tc. II. címe alá tartozó közbirtokosságok és volt 
úrbéresek osztatlan tulajdonú erdőinek és kopárterületeinek kiterjedése

A törvény leginkább a közös tulajdonban levő erdők ügyvitelének 
szabályozását akarta a II. címben elérni, amely erdők egyébként mind 
birtokjogilag, mind erdőkezelés szempontjából már korábban is a legtöbb 
gondot okozták.

Az erdőhivatali jelentésekben itt csupán a számszerű kimutatásokra, azaz 
a birtokosok számára és az erdőterület (hozzávetőleges) kiterjedésére és a 
kopárokra vonatkozó adatok szerepeltek. Zala vármegyeben például 23 nemesi 
közbirtokosságnak és 320 volt úrberes birtokosságnak voltak erdői. Ugyanakkor 
a szegedi erdőhivatal kerületében csak egy közbirtokosság volt, de az is a 
törvény életbe lépése előtt feloszlott. Ugyancsak nem voltak közbirtokossági 
erdők a Szászföldön, Brassó környékén.

11-12. AII. cím alá tartozó birtokközösségek szervezettsége

A Földművelésügyi Minisztériumban itt arra a kérdésre vártak választ, hogy 
a közbirtokosságok valasztottak-e elnököt, illetve a korábban kiadott szervezeti 
és működési szabályzat-minták alapján elkészítették-e a saját szabályzatukat. 
Az erdőhivatalok ugyan eltérő készültségi állapotról tudósítottak, de ezek a 
szervezési munkák általában lassan haladtak.
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A Dunántúlon, a veszprémi, zalaegerszegi és soproni erdőhivatalok 
kerületében már ugyan mindenhol megválasztották az elnököket, de a 
szervezeti szabályzat összeállításával még nem készültek el.

A Felvidékről, a trencséni erdőhivatalból jelentették, hogy eddig a volt 
úrbéresek ügyeit a községi elöljárók - jó pénzért - intézték, de most nemigen 
vállalkoznak a közbirtokossági elnökségre. Más szóbajöhető, írástudó, 
adminisztrációt vezetni képes emberek pedig nem nagyon vannak, úgyhogy az 
erdőgondnoknak kell győzködni mind a tagokat, mind a leendő elnököket, hogy 
vegyek kézbe az erdők ügyét.

A máramarosszigeti erdőhivatalból arról tudósítottak, hogy a hivatal 
állandó agitálásának hatására a 115 birtokosságból 102 helyen már 
megválasztották a közbirtokosság elnökét. Székelyudvarhelyről jelentették, hogy 
az elnökök általában a községi bírók. így a közbirtokosság és a közigazgatas 
ügyei továbbra is egy kézben vannak.

A közbirtokossági elnök megnevezését az erdőhivatal azért is sürgette, 
mert annak révén tudott kapcsolatot tartani az erdőtulajdonosokkal. Az elnök 
megválasztásánál sokkal nagyobb gondot okozott a már említett szabályzat, 
illetve a birtokosok névjegyzekének összeállítása, és ennek alapján az alakuló 
ülés megtartása.

A marosvásárhelyi erdőhivatal írta, hogy a szervezéssel kapcsolatos 
munkák jórészt a hivatalra hárulnak, mivel "az állami kezelés alatti közös 
birtokosok... csekély értelmi fokon álló egyénekből állnak legnagyobb részben". 
Ez a munka pedig rengeteg időt von el az erdészek más irányú feladataitól.

A szomszédos tordai erdőhivatal viszont arról tudósított, hogy a kerületébe 
tartozó 93 közbirtokosság szervezése jól halad. Elnököt választottak, néhány 
helyen már alakuló ülést is tartottak, bár a birtokosok névjegyzékét még nem 
állították össze, de "az erdőhivatal közreműködését... egy sem kérte".

Miként a jelentésekből kitűnik, az 1898.évi XlX.tc. fogadtatása 
országrészenként eltérő volt. Az állami kezelés által nyújtott előnyök 
kihasználása és a közbirtokosságoknak adott autonómia lehetősége gyakran 
megbukott az iskolázatlanságon, a műveltség alacsony fokán. Ezért különösen 
nagy feladat hárult az államerdészeti hivatalnokokra, akiknek gyakran a helyi 
elöljáróság ellenében kellett propagálni a törvény rendelkezéseit és szervezni a 
birtokosságot. Sikerüket mutatja, hogy századunk első évtizedében az állami 
erdőkezelés minden, a törvény hatálya alá tartozó területén megvalósult, s a 
törvény második címe ala tartozó erdőbirtokossági közösségek is 
megszerveződtek, működtek.
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Vas megye erdő- és fagazdálkodása a múltban *
Szovják Jenő 

A megye földtani és természeti viszonya

Vas megye területe földtani szempontból nagyon érdekes. Az teszi azzá, 
hogy egyik resze az Alpok óriási hegyrendszerének szélére esik, a másik része 
pedig a nagy magyar medence szélenek töredékét pépezi. Vas megye területe 
tehát átmenetet képez, mely két lényegesen különböző földtyani alakulás 
érintkezése. A megye területe egy tengeri öböl része volt, melyből - mintegy kis 
sziget - a Kőszegi-hegység kiemelkedett. Ezen tengeri öböl vize 
összefüggésben volt azzal a nagy dél-európai tengerrel, melynek maradéka a 
mai Földközi-tenger.

A nagy kontinentális ingadozások változást idéztek elő a megye földrajzi 
viszonyaiban is. Az öbölnek déli tengerrel való összefüggése megszűnt, és az 
északira, valamint a keletre elterülő tengerek részét képezte. Ezen kor utolsó 
szakaszában a megyénkben fellépő vulkáni erő számos kitörésben nyilvánult 
meg, aminek folyományaként újabb domb- és hegyalakulatok jöttek létre. Ilyen 
képződmény a szabályos alakú Sághegy is. Vidékünkön ekkor indult meg a 
folyóvizek alakító munkája is, mivel a terület általános lejtése keleti irányban volt, 
és stájerországi magaslatokról jövő folyók és patakok kezdték meg a megye 
nyugati részét átszelni, és a laza talajú vidéket szeszélyes dombokká alakítani.

A megye éghajlatában az Alpok szomszédsága erősen érezteti hatását. Az 
uralkodó szél eszakirányú, amit az Alpok feletti légnyomási maximum és az 
Alföld felől áramló relatív alacsony légnyomás idézi elő. Az Alpok közelségének 
tudható be az is, hogy a megye éghajlata sokban elüt hazánk többi, ugyanilyen 
szélesség alatt fekvő vidékétől. Az évi összes csapadék mennyisége a megye 
túlnyomó részén 700-800 mm között van. Vas megye, de talán egesz Nyugat- 
Dunántúl legjelentősebb folyója a Rába. Szentgotthárdnál lép a megye 
területére és Kemenesszentpeternél hagyja el. A megye területén közel 120 km 
hosszú. A megyében jelentősebb állóvíz nincsen. Említésre méltó mindössze 
három mesterseges tó, ill. tócsoport. A Szajki-tavak, amely több egymás után 
telepített tóból áll. Vízét a Csörgető-patak táplálja. Egyi tavát a közelmúltban 
üdülés és strandolás céljára képezték ki. Az Őrségben található a Vadasa-tó. 
Még a II. világháború előtt halastónak épült, de jelenleg a tavat fürdés céljára 
használják. A Himfai-tó Csákánydoroszlo határában létesült a közelmúltban. A 
tó vize a már országszerte ismert Himfai-parkerdő szélét nyaldossa. Főleg 
turisztikai és környezetvédelmi szempontból létesült tó kialakításánál az 
Erdőgazdaság a munkának oroszlán részét vette ki. A tóban több mint 200 000 
mJ víz tárolódik.

A megye rövid története

A megye területét előnyös földrajzi fekvése folytán már az őskor embere is lakta. 
Bronzkori öntőműhelyt tártak fel a Szent-Vidi-hegy oldalán, a hegy tetején pedig 
már a keltákat megelőző lakók erődítményszerűen kialakított figyelőhelyet 
építettek ki, ahonnan az egész síkságot figyelhették. A középkorban várrá épített 
erősség birtokosa a pártütő Németújvári Iván IV. László csapatai elől 1286-ban a

* Elhangzott az 1993. június 9-i szakosztályülésen.
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Szent-Vidi várba zárkózott. A vár bevétele előtt idejekorán egy titkos alagúton át 
Kőszegre menekült. A titkos folyosó bejárata a jelenlegi kapolna mögötti kis 
réten, egy mély száraz kút formájában még ma is fellelhető. A bronzkor utolsó 
szakaszaban, ie. a VI. századból van az első feljegyzés az itt élő népről, a 
keltákról. Három századon át éltek vidékünkön, mikoris nagy részük a Balkán 
félszigeten át Görögország felé vándorolt. A Pannóniában élő népek, kiket 
pannonoknak nevezünk, le akarták rázni a római megszállást, de többszöri 
kísérletük eredménytelenül végződött. Időszámításunk kezdete előtt 10-ben 
Pannónia véglegesen római provincia lett. A római uralmat követően Vas 
megyét és a régi Saváriát is Attila hunjai pusztították végig, majd a gótok és 
avarok követték. Pannónia egy része és Vas megye is az avarok uralma után a 
frank birodalomhoz került. A honfoglalás után, mint az egész országban, Vas 
megyében is várispánságok alakultak, mégpedig Karakó es Vasvár székhellyel. 
Mátyás király uralkodását követő zavaros időket felhasználva, a főurak hatalmas 
főnemesi birtokokat alakítottak ki. így II. László király mindenható kancellárja, 
Erdődy Rákóczi Tamás esztergomi érsek 1490-ben megszerezte a 
Monyorókeréki és Körmendi várakat. Ezzel megalapította az Erdődy család 
későbbi hatalmas Vas megyei erdő- és földbirtokát. A Mohácsi vész után, a 
török megszállás idején a megye többször szenvedett a rabló hordáktól. 
Legemlékezetesebb 1532-ben Becs ellen vonuló török seregnek az útjába eső 
Kőszeg várának ostroma. A várat kisszámú védőcsapat a többszörös túlerővel 
támadó török számtalan rohamát verte vissza, míg végül a török sereg 
kénytelen volt elvonulni a vár falai alól. 1664 tavaszán a törökök Küprili nagyvezír 
élén nagy támadást indítottak a magyar területekre, végcélul azonban Bécs 
elfoglalását tűzték ki. Monté Cuccoli vezette német, olasz, francia és magyar 
csapatok azonban Szentgotthárdnál győzelmet arattak a törökök felett.

Erdőgazdálkodás

A megye földrajzi és geológiai felépítése szempontjából négy tájegységre 
osztható. A tájegységeket nem lehet éles határok közé szorítani, szinte 
észrevétlenül mennek at egyikből a másikba. A négy tájegység:

1/ a Kőszegi-hegység es környéke
2/ a Vasi dombvidék a megye nyugati részén Körmendtől a Rába 

vonulatában észak felé a Kőszegi-hegységig,
3/ az Őrségi táj
4/ a Vasi Hegyhát a Kemenesaljával.
A Kőszegi-hegység és környéke tájegységét a Gyöngyös-patak két részre 

osztja: A kőszegi-hegységre és a Kőszeg-környéki dombvidékre. A tájegység 
erdoállományán,, erősen erezteti hatását az Alpok közelsége. A megye ezen 
tájegysége az Őrség után a legerdősültebb resze, ugyanis az I. világháború 
előtti területét 25 %-ban erdő borította. A Kőszegi-hegy gerincén található az 
Irottkő 883 m magas, amely a Dunántúl legmagasabb pontja. A csúcs tövében 
levő egyik hatalmas sziklatömbön betűjeleket véltek elődeink felismerni, innen 
ered a neve. A Király-völgyben állt az ország egyik legidősebb, 600 éves 
szelídgesztenye fája, amely még néhány éve termést is hozott. Említésre méltó 
még, hogy a II. világháború után a budapesti hidak újraépítéséhez a kőszegi 
hegyekből szállítottak a gyönyörű, egyenes, 35-40 m hosszúságot is elérő 
elsőrendű lúcfenyőből kitermelt un. pilótafákat. De ezen fákból állították fel 
éveken át a háromszögelési pQntok körül épített gúlákat is.

A harmadik tájegység az Őrség, mely táj történetében emberemlékezet óta 
nem volt olyan mérhetetlen nagy természeti csapás, mint az 1962. évi 
hókatasztrófa. A mérhetetlen nagy hótörést az idézte elő, hogy november hó
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végén két nap alatt 40-45 cm nedves hó esett, szél nem fújt és a hőmérséklet 0 
°C körül mozgott. Ez az óriási tömegű nedves hó - különösen az Oriszentpéteri 
Erdészet területén - közel 10 ezer ha-os területen az állomány nagy részét 
teljesen derékba törte. Az összetört fák úgy összedőltek, hogy azok koronáján 
lehetett járni. A kép, amit az összedőlt és összetört fák mutattak, döbbenetes 
volt. A helyes erdőnevelési munka, a nagyobb károsodott foltokat magvetéssel 
és csemeteültetéssel történő felújítása, a kevésbé károsodott helyeknél 
lúcfenyő-telepítéssel néhány év alatt az óriási kár nyomait is fokozatosan 
eltüntették.

A honfoglalás idején a jelenleginél jóval nagyobb kiterjedésű erdők voltak 
országszerte, de megyénkbejris. Uj települések letesülésével erdőket irtottak ki, 
melyek helyén új lakohelyek/legelők, majd szántók keletkeztek. Eleinte a fák 
kivágása az építkezéshez, fagyűjtés a tüzeléshez, nem volt előírásokhoz kötve. 
A középkorban, de még a későbbi időben is az állattartás esetében mint legelő, 
valamint a tölgyesek makkoltatásánél bírtak fontos szereppel.Még a vadaszat 
szempontjából is nagyjelentőségű az erdő, amely sok esetben valamennyi erdei 
haszonvételt is megelőzött. A kialakuló nagybirtokok mellett a kisebb 
erdőközösségek is a birtokukban levő erdőt tilos és szabad erdőként 
különítették el egymástl. A tilos erdőből elsősorban a makkoltatás mellett az 
épületfát kívántak biztosítani, míg a szabad erdőből a tűzifát adták ki a 
közbirtokosság tagjainak.

A városok az erdők használatának szabályozására már a középkor végén 
gondoltak. így Vas megyében Kőszeg városa már évszázadokkal azelőtt 
határait felmérette, megjelölte, és az akkori időknek megfelelően tervszerű 
erdőgazdálkodást folytatott. Erre utalnak Kőszeg város régi üzemtervei, melyek 
több érdekes momentumot tárnak fel. Megtudhatjuk, hogy a város mennyire 
vigyázott vagyonára és őrizte erdőbirtokának határait. Nagy Lajos király idejéből 
szármázik az az 1375. évben kiállított okmány, melyből kétségbevonhatatlanul 
megállapítható, hogy a király a kőszegi lakosok kerelmére a régi szabadalmi 
levelet atiratta, megerősítette, sőt határainak megjelölésére vegyesbizottságot 
küldött ki. A kiküldött bizottság részben a régi határokat kijavította, részben új 
határkövekkel különítette el a kőszegiek birtokát a szomszédoktól. A 
határbejáráson kiállított okmány szerint új határköveket raktak le az Ovárkút / a 
mostani Hétforrás / mellett is. 1393-ban Zsigmond király ismét határbejárást 
rendelt el a kőszegiek kérelmére, mivel a szomszéd Kanizsai földesúr a 
kőszegiek határát háborgatta. Jurisics várkapitány unokaöccse, ugyancsak 
Miklós, nagybátyjának elhalta után a kőszegi várat és az ehhez tartozó 
uradalmat es erdőt, 1560 körül jelzálogként bírta. Az uradalomhoz tartozó erdő, 
az Ovár / jelenleg Oház / körüli területen volt. Nádasdy Ferenc, valamint annak 
jogelődei azonban a kőszegieknél erőszkosabbak voltak és majdnem az egész 
kőszegi Felső-erdőt elfoglalták. A kőszegiek hiába mentek panaszukkal 
ezügyben Bécsbe a királyhoz, nem jutottak elrabolt erdeihez. Csak mindőn 
Nádasdy életét Bécsújhelyen vérpadon fejezte be, Nádasdy birtok tetemes 
részét pedig az Eszterházyak kaptak, Kőszeg város polgárainak.kérelmére Lipót 
kancellárjának közbenjárására Eszterházy hajlandónak mutatkozott az 
erőszakkal elfoglalt erdők nagyobb részét visszaadni.

Kőszeg város XVII. sz.-beli irataiban már nyomát találni, hogy az erdő 
személyzetének félfogadásáról és ezeknek díjazásáról is intézkedtek. Mária 
Terézia idejében Kőszeg városa már erdőmestert alkalmazott, ki felelős volt az 
erdő tervszerű fatermelése mellett az erdő műveléséért is. Az 1700-as évek 
derekán Kőszeg városa erdeinek szakszerű művelése és őrzése érdekében két 
erdészt telepített Stájerországból a kőszegi hegyekbe, ahol részükre a Felső- 
erdőn "a mai Stájerházán" epy-egy erdészházat építetett. Ezen erdészházak a 
hegyekben gyűjtött kövekből épültek. Az épület anyaga a kövön kívül csak
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agyag és fa volt. A házak tetejét fazsindellyel borították. Két szobából, 
füstöskonyhából és kamrából álltak. Hozzájuk tartozott még egy istállórész, 
pajta, meg egy szabadban álló kemence is. Érdekes megemlíteni a házak 
mellett fából készült harangláb volt, mely nem egyházi célt szolgált, hanem - az 
öregek elbeszélése szerint - ha az erdőrengetegben valaki eltévedt, a harangot 
meghúzták, hogy a hang irányába haladva az erdészhazakhoz találjon. A 
Stájerház épületekhez hasonló építési móddal, de valamivel később, az 1700-as 
évek végén Kőszeg városa az erdei személyzet részére Kőszeg mellett Cákon, 
Velem község felett és magában Kőszegen - a jelenlegi Alsó körúton - egy-egy 
erdészházat építetett. A caki erdészház a 60-as években került lebontásra, a 
velemi erdészház fával benőtt nyomai pedig még ma is megtalálhatók.

A Stájerházán az erdészházak mögött állt a volt munkásszállás, ami a 
korábbi időben vadászháznak épült. Ezen épületről a kőszegi levéltárban a 
következő található: "Kőszeg Felső-erdőn a Stájerházaknál 1830. dec. 3-án kelt 
királyi kamárai engedéllyel a Chernel György saját költségén egy vadászlakot 
épített." Chernel Györgynek fia, Chernel István a világhírű ornitológus volt. Az 
épületet a későbbi időben turistaház céljára használták. Az erdők 
államosításával, 1945-ben az épület is állami tulajdonba került, amit 1950-ben 
erdei munkásszálássá alakítottak át. 1956-ban pedig az épület homlokzatánál 
egy zárt folyosó készült, a hegy felőli oldalon pedig egy épületszárny került 
megépítésre, ahol üzemi konyha, mellékhelységek, valamint egy vendégszoba 
nyert elhelyezést. A régi épületrész, mint valamennyi stájerhazi létesítmény, 
terméskőből és főleg agyagtapasztással készült, a tetőzetet pedig fazsindely 
borította.

Különösen a megye nyugati részén a múlt század végéig nagyon gyakoriak 
voltak a fazsindelyes házak. A fazsindelyt csomómentes lúcfenyoből hasították. 
A zsindely 35-40 cs hosszú és 5-6 cm széles volt. Az egyik hosszabb oldalán 
hornyolt, a másik hosszab oldalára pedig élt hasítottak. így helyezték egyik 
zsindely élét a másik hornyába, ami a házat a beázástól tökéletesen megóvta. A 
zsindely készítése azonban meglehetősen nagymennyiségű faanyag 
felhasználását igényelte, de gyúlékonysága folytán nagy tűzveszélyt is jelentett.

A monarcia idején a megyét fatenyészeti szempontból öt fő csoportra 
osztották: 1/ Rohonc, Borostyánkő és Pinkafő erdóvidéke, 2/ Léka és 
Szénégetős bükkös vidéke, 3/ Ivánc, 4/ Rábamenti és 5/ Farkaserdő és Hegyhát 
vidéke.

A századfordulón a megye 5.000 holdon felüli, nagy erdőbirtokosai : hg. 
Esterházy Miklós, Lajos bajor királyi herceg, gr. Erdődy Ferenc, gr. Batthyány 
Ferenc, gr. Festetich Taszilo, gr. Batthyány Iván és gr. Erdődy Lajos volt.

A fatermelés annakidején szezonmunka volt, ami télen a tavasz beálltáig 
tartott. A faanyag közelítese emberi és állati, míg kiszállítása és szállítása 
kizárólag állati erővel történt. A községben kidobolták, hogy mikor lehet 
favágásra jelentkezni. Nem voltak szakképzett erdei munkások, hanem 
áltaiaban az idősebb, begyakorlott emberek tanították be az új, kezdő erdei 
munkásokat. A fatermeléshez szükséges szerszámokról a munkavállalóknak 
maguknak kellett gondoskodniuk, és saját ruhájukba mentek az erdőre 
dolgozni. Csak az 50-es évek második felében biztosította fokozatosan az 
erdőgazdaság a szerszámokat, akik pedig saját szerszámukkal dogoztak, 
szerszámhasználati díjat kaptak.

A dolgozóknak még a II. világháborút követően is sokáig maguknak kellett 
gyalog - ha az útviszonyok engedték, esetleg kerékpáron - az erdőbe a 
munkahelyükre menni. A napi élelemről minden dolgozónak magának kelett 
gondoskodnia, és legtöbbször hideg kosztot/szalonnát, hagymat kenyérrel/ 
fogyasztottak. Jó volt, ha az erdei munkás a magával hozott burgonyát a 
szabadon rakott tűzön meg tudta sütni.

71



A századfordulón az egész országban működő 20 erdőfelügyelőség közül 
egy Szombathelyen volt. A hivatal élén az erdőfelügyelő állott, akinek hatásköre 
Vas megyén kívül Zala és Sopron megye, valamint Sopron szab. kir. város 
erdeire is kiterjedt. Vas és Zala megye területén levő községi, ill. közbirtokossági 
erdők feletti felügyeletet a Zalaegerszegen felállított Erdőhivatal látta el. Az 
Erdőhivatal alá Zalában négy, míg Vas megyében három erdőgondnokság 
tartozott, mégpedig Szombathely, Körmend és Szentgotthárd székhellyel. 1937- 
ben Szombathelyen az Erdőfelügyelőség melletti Erdőigazgatóság is létesült, 
amelyhez Vas, Zala, Sopron megye és Sopron szab.kir. varos erdei tartoztak. Az 
akkori megalakult Erdőigazgatóságnál mindössze 1 * fő dolgozott, az igazgató 
Lengyel Viktor min. tanacsos volt. Furcsán hangzik a mai világban, amikor a 
dolgozónak minden szombatja szabad, hogy a II. világháborút megelőző 
időben a vasárnapok délelőttjén 10-12 óráig be kellett menni a hivatalba. Igaz 
tényleges munkát nem vegeztek, de a hivatal főnöke beosztottaival 
elbeszélgetett. Még a mai szokástól eltérő gyakorlat volt: az ügyiratokat nem volt 
szabad elzárni, hanem az íróasztalon kellett hagyni. A lassú vagy nehézkes 
ügyintézőnek az asztalán sokszor egy egész ügyirathegy tornyosult. A kész 
ügyiratot mindig személyesen kellett hivatal vezetőjehez aláírás céljából 
bevinni, és ez alkalommal egyidejűleg az ügyről részletesen tájékoztatni, 
referálni.

1945-ben a nagybirtokrendszer megszűntetéséről szóló 600/1945. MÉSZ. 
rendelet 20.§-a alapján a 100 kh-nál nagyobb közületi -egyházi, községi, városi
- és magántulajdonban levő erdőbirtokok a magyar állam tulajdonába mentek 
át. A rendelet végrehajtásáról az 5600/145. FMbZ. rendelet intézkedett. 1945- 
ben a megyében átvett 5 nagyobb erdőbirtok: Ferenc bajor királyi herceg 7.5 
ezer, Kőszeg városa 5.5 ezer, gr. Batthyány Iván közel 5 ezer, Zirci apátság 4.5 
ezer, hg Batthyáni Strattmann 4.5 ezer kh erdő volt.

1945 után a Szombathelyi Erdőigazgatósághoz Vas megyén kívül még 
néhány évig Sopron megye is hozzátartozott. Vas megyében 12 erdőhivatalt / 
majd Erdőgondnokságot / alakítottak ki. Mégpedig kőszegen, Szombathelyen, 
Körmenden, Csákánydoroszlón, Szentgotthardon, Oriszentpéteren, Sárvárott, 
Káldon, Jánosházán, Mikosdpusztán, Vasváron és Pornóapátin. Az 
erdőigazgatóság, ill. Erdőgazdaság élén Horváth Rezső igazgat^ állott. Az ő 
1947. évi Budapestre történő áthelyezése után Olsovszky Árpád került 
igazgatóként az Erdőgazdaság élére. Az erdőhivataloknál, majd az 
erdőgondnokságoknál mindenütt egy homokfutó lovaskocsi volt rendszeresítve 
a személyzet szállítására. Az Erdoigazgatóságon, jóllehet nmég több évig 
Sopron megye is idetartozott, csak két hasznait gépkocsi állt rendelkezésre. 
Annakidején költségvetés szerinti keretgazdálkodás volt. A költégeknek a 
keretszámát adták meg, amit minden körülmények között be kellett tartani. Az 
Erdőigazgatósághoz tartozó erdőhivatalok ellátmányt kaptak, aminek előírás 
szerinti felhasználását a számvevőség ellenőrizte, ugyanis ekkor még revizori 
rendszer nem volt. 1948-ban az Erdogondnokság vezetője mellé egy minden 
képzettség nélküli munkáskádert helyeztek erdőgondnok-helyettesnek, akinek 
feladata a politikai irányítás volt, de emellett minden szakmai ügybe is beleszólt, 
jóllehet megfelelő hozzáértése teljesen hiányzott.

1949-ben az Erdőigazgatóságot Erdőgazdasági Nemzeti Vállalattá 
szervezték át, melynek élén Kanczel Gyula személyében vezérigazgató állt. 
19050-ben pedig az Erdőgazdasági NV-t Erdőgazdasági Egyesüléssé 
alakították, ami alá az Irottkői, Szombathelyi Őrségi és Sárvári Erdőgazdaság 
tartozott. 1961-ben - miután időközben az Erdőgazdasági Egyesülés megszűnt- 
Vas megyében szombathelyi székhellyel /majd a Sárvari EG. bevonásával/ a 
Szombathelyi Erdőgazdaság alakult, ami 1969-ben a Vas megyei Faipari 
Vállalattal bővült. Ezen forma 1974-ig állt fenn, mikoris az Erdőgazdaság a
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Nyugat-magyarországi Fűrészekkel való egyesülése után a FALCO szervezete 
jött letre.

A 40-es évek végén a Kőszegi Erdészet bérbevette a Wachter-féle füstös 
magpergetőt. Itt a tobozok egymás fölött több rétegben elhelyezett tálcákon 
voltak terítve. A mag a legfelső tálcán kezdett legelőször kuhullni, majd a tobozt 
mindig a lejjeb fekvő tálcára eresztették. A megnövekedett erdősítési feladat 
érdekében az erdőgazdaság kezelésében levő csákányi kastély egyik 
épületszárnyát az 50-es évek elején magpergetőnek építették át. A pergetés 
ideje alatt itt átlagosan 14 fo dolgozott. A kipergetett mag tárolása 
legmegfelelőbbnek mutatkozott ugyancsak a csákányi kastélyban levő 
pincehelyiség, ahol az áv minden szakaszában az állandó 3 C° biztosítható volt.

Az állami erdőgazdálkodás újjászületésének időszakában a 3 éves terv 
fenyvesítési célkituzésénak megvalósítását jelentősen akadályozta az 
erdeifenyőmag hiánya. Ezen maghiány hozta felszínre a fenyőmagplantázs 
létesítésének szükségességét. Végül Babos Imre előterjesztésére Tömpe István 
az Erdőközpont akkori vezetője, a Vas megye i Erdőgazdasági Egyesülést bízta 
meg az ültetvények kísérleti jellegű létrehozásával. Itt a munkát Bánó István 
vette kézbe, és a legjobb fenyő állományok és azon belül a legjobb 
tulajdonságú egyedek kiválasztását és leoltasát 1951 és 1956 között teljes 
sikerrel megoldotta.

A nyárnemesítés hazai művelése Budakeszin, az ÉRTI nemesítő állomásán 
vette kezdetét Bokor Rezső és Koltay György Kossuth-díjas tudományos 
munkatársak irányítása mellett. Ezen a témán dolgozott dr. Kopeczky Ferenc, 
aki 1955-ben Budakesziről került megyénkbe es Sárváron kifejlesztette a 
nyárnemesítő kísérleti állomást. A nyár nemesítése terén olyan kimagasló 
eredményeket értek el, hogy 1956-ban már megyénkben nemzetközi nyárfa 
kongresszust tarthattak.

Az erdők államosítását követő években, de még a 60-as évek elején is az 
erdőgazdaság egész területén majdnem mindenütt az erdészkerületekben saját 
csemetekertek működtek. Itt elsősorban az erdészet saját csemeteszükségletét 
termelte. Majd Sárvár mellett Bajtiban létesült egy 35 ha kiterjedésű nagyüzemi 
csemetekert, ezt követően pedig főleg a vasi erdők fenyőcsemetével való 
ellátására egy korszerű csemetekert, mondhatnánk kombinát, létesült 
Bejcgyertyánoson.

A tervszerű és nagyobb mérvű erdősítés az 50-es évek elején kezdődött. 
Sok új erdőtelepítés és rontott erdő átalakítása történt ezidőben a megyénkben. 
A gazdálkodó szerveket, így az erdőgazdaságokat is az állam úgy ösztönözte 
minél nagyobb erdősítésre, hogy a felhasznált költségek után nyereséget 
ismertek el a gazdaság javára.

1945 után közel 10 évig kizárólag kézzel termelték ki a fát az erdőből. Ez 
nagyon nehéz fizikai munka volt. Az évente kitermelt fatömqg a megyében az 
állami erdőőkben ezidőben átlagosan 150-160 ezer bruttó mivolt. Sík területen 
a ftermelésnél nemcsak a föld feletti, hanem a földben lévő tuskó is kitermelésre 
került. A fa mint tüzelőanyag a háború után még hosszú ideig ngy fontossággal 
bírt. A 60-as évek végéig a lakosságnak tűzifával való ellátása egyik elsőrendű 
feladat volt. Az 50-es évek elején nagy ütemben beindult megye villamosítása. 
A szükséges fenyő és akác vezetékoszlopot szinte 100%-ban az erdőgazdaság 
biztosította.

Az 50-es évek közepétől a fetermelés terén a helyzet lassan megváltozott, 
ugyanis a fatremelési munka elvégzéséhez fokozatosan motorfűrészeket 
szereztek be. Eleinte a cseh gyártmányú kétszemélyes MRP, benzinnel működő 
motorfűrészek, és a helyszínen áramfejlesztővel üzemeltetett ERP, ugyancsak 
cseh gyártmányú villnyfurészek voltak. A cseh fűrészeket idővel felváltották a 
szovjet gyártmányú, egyszemélyes Druzsba-motorfűrészek. A szovjet
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motorfűrészeket pedig fokozatosan Stihl gyártmányú fűrészekkel cserélték fel. 
így az 1962-63. gazdasági évben 62 db Druzsba és 11 db Contra-Stihl 
motorfűrész, míg 1968-ban már 220 db Stihl fűrésszel dolgoztak az 
erdőgazdaság területén. Az államosítást követő években a fa kérgezését még 
évekig az erdőn kizárólag kézi erővel végezték. Majd fokozatosan bevezetésre 
kerültek a hazai és külföldi gyártmányú kérgezőgepek. Az 50-es években az 
iparifa feldolgozására nem állott elegendő fűrészüzem rendelkezésre, ugyanis 
nagyon sok jól működő fűrészt az akkori rendszer leállította, a gepeket 
leszerelték és ócskavasnak eladták. Ezért szükséges volt kisebb, ún. 
fagyártmányüzemek létrehozása, melyekben egyszerűbb kivitelezést igénylő 
tavaiasztékokat termeltek. Ilyen fagy^rtmányüzem működött Kőszegen, 
Kisunyomban, Csepregen, Nadasdon, Oriszentpéteren, Porpácon, Sárvaron 
/majd Bajtiban/, Káldon, Jánosházán, Szajkón és Vasváron.

Közvetlenül a háború után ló és egyéb eszközök hiányában a sarangolt 
választékot nyári időben kézzel /trágon/, téli időben kéziszánnal kellett az utak 
mellé kiközeliteni. A későbbiekben még hosszú ideig a faanyag kiszállításának 
egyedüli módja a lóval történő szállítás volt. Közelítést végeztek az 50-es évek 
elejétől közelítő kerékpárral, majd - kicsi gazdaságossággal - cseh gyártmányú 
kötélpályán is. Esetenként a Kőszegi-hegyekben alkalmazásra került a Király
féle csúszda is. A faanyagnak az erdőből való elszállítását nagyrészt 
magánfuvarosok végezték. így pl. a Kőszegi Erdészetnél a 40-es évek végén 
még 60-70 magánfuvaros szállította a fát az erdőből. 1949-ben azonban 
megalakult az Erdőgazdasági Szállító Vállalat. Ettől kezdve lassan 
megkezdődött a faanyagnak tehergépkocsival történő szállítása. Az első 
években - 1949-1951-ig ~ mindössze 10 db tehergépkocsival rendelkezett a 
Szállító Vállalat szombathelyi kirendeltsége. Ezen gépkocsipark az 50-es évek 
derekán azonban fokozatosan növekedett.

A korszerű erdőgazdálkodásnak szinte minden időben fontos velejárója az 
erdőfeltárás volt. Az erdőfeltártságának fejlesztésében nagy változást hozott az 
erdők államosítása. A legnagyobb és legjelentősebb erdei útépítés Vas 
megyében a kőszegi Felső-erdőben voit Ezt létrehozta azon kényszerítő 
körülmény, hogy a II. világháború előtt a kitermelt faanyagot Ausztrián keresztül 
tudták elszállítani, de a háborút követően kiépített határzár ezt már nem tette 
'ehetővé, meg kellett építeni a közel 60 km hosszú, bármely időben járható 
kőalapú utat. Ez kézzel történő rakással, majd bitumenes záróréteggel készült 
azért, hogy a fagy ellen ellenállóbb legyen. Ezen építési módot kívánták meg a 
nagyesésu hegyoldalak. Az elmúlt evek során aztán számtalan kőalapú, 
bitumenes és arokkal rendelkező kavicsolt földút is épült, minek felsorolása 
teljesen indokolatlan volna.

Az erdőgazdálkodással kapcsolatban meg kell még említeni a megépített és 
átalakított munkásszállásokat is. Ezek a stájerházi, amiről már szó volt, a velemi 
ún. Manci-villa és a keresztkúti 40 férőhelyes munkásszállás, amely utóbbit a 
katonaság részére átadtak. Itt kell még megemlíteni, hogy az 50-es évek elején 
többek között Kőszegen egy 50 férőhelyes, Csepregen pedig egy 20 férőhelyes, 
téglafalú lóistálló épült. A lakóépületekről csak néhány szót kívánok szólni. 
Szamtalan erdészház került az erdők államosításával az Erdőgazdaság 
kezelésébe. Ezek közül sok olyan állapotban volt, hogy azok megtartása 
teljesen indokolatlan lett volna. Több erdészház felújítására, ill. átépítésére 
azonban sor került, ezek száma elérte a 30-at, míg az új erdészházak, melyek a 
falukban, vagy erdőszélen épültak 38 db volt.
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Vadászat

Vadászatról dr. Szoják Péter adatai alapján néhány érdekes momentumot 
szeretnék közölni. 1577-ben Kőszeg városa és ifj. Jurisics Miklós, a vár ura 
között egyezség jött létre, mely szerint a kőszegi polgároknak szabadságában 
állt a városhoz tartozó egész területen a vadakat minden megszorítás nélkül 
elejteni, oly feltétel mellett, hogy a lelőtt vadaknak egynegyed részét a vár 
birtokosának kötelesek voltak atadni. A bögöti uradalomba került 1902-ben 
Nádler Herbert, hazánk egyik legismertebb vadászati szakembere és 
vadászírója. Vaddisznó a századfordulón még alig tenyészett megyénkben, így 
Nádler külön említi, hogy 1912.jan.23-án lőtt egy 6 éves kant. A káldi 
vadászterületen, a Farkas-erdőben a kiritkult és agyon legeltetett 
erdőállományok átalakítását Sherg Lőrinc, majd fia Károly végezte. Az 
erdőállományok záródásával a nagyvad életlehetőségei is javultak, és ekkor 
nyílt lehetőseg a szarvasállomány szaporítására.

A Szentpéterfa környéki erdőkben a múlt század második felétől az 
uradalom a vadgazdálkodás fő feladatának a dámvad tenyésztését tartotta. A 
dámot 1896-ban telepítették be gyulaji törzsanyag felhasználásával. Telepítés 
sikerrel járt, 1925-re a dámállomány elérte a 200 db-ot. Mint érdekességet meg 
kell említeni, hogy farkas is élt a megyében, az utolsót 1906 telén a Kőszegtől 
nem messze levő Borostyákon lőtték. Az erdőgazdasági termelés 
megváltoztatásával a valaha Őrségben és a kőszegi-hegyekben őshonos 
siketfajd is kipusztult. Az utolsó pár siketfajd az Őrségből az 1962-es hótörés 
után tunt el. Ritkán zerge is előfordul a kőszegi hegységben. Nyilvántartott és 
ismert előfordulási évek:1880,1883,1897,1931, és 1975. év.

Faipar

A megye területén legnagyobbrészt az államosítás alkalmával megszűnt 
több nagyobb feldolgozó üzem. Szombathelyen a volt Gyár utcában Mayer Mór 
1869-ben egy gyufagyárat létesített. A gyárat Benő fia fejlesztette tovább, ahol 
130 fő 53 munkagépen dolgozott. A gyár a 30-as évek végén szűnt meg. A 
Dunántúli Erdőipari Rt. fűrészüzeme 1923-ban Szombathelyen a Vépi utón 
létesült. Az üzemben 2 db keretfűrész működött, 1 gőzgép transzmissziós 
meghajtással működtette a gatterokat. Az üzem 1950-ben szűnt meg. Havas és 
Hirschler-féle fafeldolgozó üzem Szombathelyen a Semmelweis utcában 
üzemelt, ahol főleg parkettagyártással foglalkoztak. A Wolf Testvérek 
fűrészüzeme a mostani VASEP "D"-telepén állott, amit 1948-ban az akkor 
megalakult Magasépítő NV vett át. Fűrészüzem, ill. fűrésztelep volt még a 
megyében a kőszegi Müller-féle, Bajánsenyén Lőwenson és Fiai, Vasvári 
Villamosművek, Keléden a Szentivqpyi Egon, Rum községben a Koós Kálmán, 
Szalafőn a Tamaskó Vilmos, Oriszentpéteren Zách Gusztáv, s végül 
Pornóapátiban Ferenc Bajor herceg kétgatteros fűrésztelepe. A felsoroltakon 
kívül a megyében még több kisebb fafeldolgozó üzem is működött, melyek 
rövidesen az államosítást követően mind megszűntek. Még néhány szót 
szeretnék szólni a FALCO helyén működött Nyugatmagyarországi Gőzfűrészről, 
amely üzemeltetését a Zanati úton 1938-ban kezdte meg. Annak idején Schwarz 
Rezső a várostól olyan feltétellel vásárolta az üzemterületét, hogy 10 év múlva, 
1948-ban, a rajtalévő épületekkel térítés nélkül visszaadja. A város a fűrészüzem 
létesítéséhez szükséges területet azért adta díjmentesen, hogy a súlyos 
munkanélküli helyzeten ezzel is könnyítsenek. Az üzem beindulásakor két 
keretfűrész működött, majd 1939-től kezdve 3 gatter üzemelt. Átlagosan 60-80 
fő dolgozott egy műszakban, napi 10 órás munkaidőben. Schwarz Testvérek
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Rohonc környékén egy nagy bükkállományú erdőt vásároltak annakidején, 
aminek faanyagát gépkocsival szállították Szombathelyre, a Zanati útra. Ezen 
bükkanyag feldolgozása érdekében indították be tulakójdonképpen a 
gőzfűrészt. 1940-től 47-ig a fűrészüzemet a Schwarz Testvérektől Stirling Emil 
bérelte, és a fűrészüzem neve Kalor Gőzfűrészre változott. 1947-ben mikor a 
Stirling céggel kötött megállapodás lejárt, az üzemet Schwarz Rezső fiai Faipari 
Feldolgozo Szövetkezet néven a Budapesti Arbor cég megbízásából 
üzemeltették. Ezé csak egy évig tartott, amikor is 1948-ban maguk a dolgozók 
létesítettek egy szövetkezetet az államosításig, 1950. január 1-jeig, mikor is az 
üzemet a lenti Dunántúli Fűrészek egységéhez csatolták. Rövidesen alapanyag 
hiányában a fűrészüzem leállóit, míg 1952 júliusában a volt Irottkői Állami 
Erdőgazdaság keretén belül ismét beindult. Ezt követően az üzem folyamatosan 
fejlődött, végül 1952-ben megalakult Szombathelyen a Dunántúli Fűrészipari 
Vallalat, a későbbi Nyugatmagyarországi Fűrészek jogelődje.

Meg kell még említeni nehány, az államosítást követően is üzemelő, ill. 
azután alakult fűrészekről, ill. feldolgozó üzemekről. Ilyen volt a körmendi 
Ládaüzem, amit Frimm Jónás létesített a múlt század utolsó éveiben, ahol a jól 
működő üzemben a 70-es években már több mint 300 fő dolgozott. A rönöki 
üzem a Zirci Apátság kezelésében 1933-ban indult be, ami 1940-ben teljesen 
leégett, de újraépítették és az államosítást követően rövidebb megszakítás után 
folyamatosan üzemelt és bővült. A pankaszi fafeldolgozó üzem Baumgartner 
Józsefné tulajdonát képezte és a legutolsó időkig működött.

Az államosítás után 1952-ben Vasváron a volt Magyar Királyi Kávéház 
helyiségében a Vasvári Bútorüzem, 1961. január 1-jétől szombathelyi 
székhellyel a Vas megyei Faipari Vállalat, míg 1965. év elejétől Körmenden a 
Fafeldolgozó Üzem alakult. Végül a 70-es években kezdte meg működését a 
Szentgotthárdi Bútorüzem is.

Bedő-díjasok

1960-ban pgsthumus Bedő-díjban részesült Haszák Aiadár főmérnök, kinek 
fő érdeme az Őrségben az erdeifenyő természetes felújítása volt. 1964-ben 
Farkas József Bedo-díjat kapott, aki évtizedeken át Sherg Lőrinc példáját 
követve a harkas-erdő újrateremtésén dolgozott. Dr. Kopeczky Ferenc 
tudományos munkatárs 1966-ban a nyárfa nemesítésénél elért kiváló 
eredményeiért részesült Bedő-díjban. Mihalyka Gyula nyugalmazott igazgató 
főleg eredményes, kiemelkedő csemetenevelési módszerének elismeréséül 
részesült 1969-ben Bedő-díjban. Bánó István tudományos munkatárs pedig 
főieg fenyőnemesítése terén elért kiváló eredményéért részesült 1976-ban 
Bedő-díjban.
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Adatok a felkai erdőgondnokság történetéhez
Dr. Oroszi Sándor

Szakirodalmunkban a felkai erdőgondnokság létrehozását, majd közvetlen 
minisztériumi felügyeletét úgy tartják nyilván, mint a Magas-Tátra állami kézbe 
kerülésének első lépését, amely aztan lehetőséget adott ott nemzeti park 
kialakítására. A felkai erdőgondnokság erdőbirtokai, egyéb kezelési feladatai, 
majd megszűnése azonban csak részben ismert, így ezeket kiegészítendő 
tesszük közzé a következőket.

A Magas-Tátra nyugati völgyei-hegyei, a Kriván-csúcs környéke - az egykori 
hradek-likavai kincstári uradalom részeként - régóta kincstári tulajdonban volt. A 
magyar erdészeti szervezet kiépítése során a liptóújvári főerdőhivatalhoz tartozó 
vichodnai erdőgondnokság kezelte. Ennek a résznek idegenforgalmi értéke 
csekély volt, mivel itt nem alakultak ki fürdő- és nyaralótelepek. Még századunk 
első évtizedeiben is csak a turisták látogatták, ezért különleges erdészeti 
kezelést nem igényelt. Annál nagyobb figyelmet kaptak a Magas-Tátra déli 
lejtőin kialakuló üdülőhelyek, amelyek egy része szintén állami tulajdonba 
került. Itt azonban vásárolni kellett, hiszen ezeket az erdőket a magyar királyok 
még a XIII-XIV. században eladományozták.

Az állami birtokvásárlás kezdetet tulajdonképpen az Országos Erdészeti 
Egyesület 1890. évi tátrai közgyűléséhez köthetjük. Az egyesület elnöke, gróf 
Tisza Lajos kifejtette, hogy a Tátrában mindenképpen állami beavatkozással 
kellene fejlettebb viszonyokat teremteni. Ez részben a helyi lakossáp 
megélhetését biztosítaná, részben pedig az állami birtokokon elkezdődő, 
példaadó munka ösztönzőleg hatna mind az üdülőtelepek, mind az őket övező 
erdők modern kor igényeinek megfelelő berendezésére.1 0

1892-től aztán valóban elkezdődtek a birtokvásárlások. d Ezeket részben a 
községektől, részben magánosoktól vették meg. Az 1903-ban már 
megközelítőleg 5000 kh £kb. 2900 ha) kiterjedésű terület kezelésére a következő 
évben a liptóújvári főerdohivatalon belül létrehozták a felkai erdőgondnokságot. 
Az erdőgondnoksághoz tartozó - időközben gyarapodott - erdőkre 1907-ben 
hagyták jóvá az 1906-tól 1915-ig érvényes üzemtervet. ó A három 
üzemosztalyba sorolt erdők közül a C-be a tátralomnici nyarakótelep került, ahol

- erdősült 60,3 kh (34,7 ha)
- ház és kert 83,7 kh (48,2 ha)
-rét 14,1 kh (8,1 ha)
- legelő 39,3 kh (22,6 ha)
- terméketlen 28,9 kh (16,6 ha)

Összesen 226,3 kh (130,2 ha) területet tartottak nyilván.
Az A- és B- üzemosztályok erdői a következő községhatárokba estek:
Csorba 545,0 kh (313,6 ha)
Menguszfalva 457,0 kh (263,0 ha)
Gerlachfalva 942,6 kh (542,5 ha)
Batizfalva 200,0 kh (115,1 ha)
Felsőerdőfalva 2868,4 kh (1650,8 ha)
Alsóerdőfalva 192,2 kh (110,6 ha)
Nagylomnic 1462,3 kh (841,6 ha)
Hunfalva 878,8 kh (505,8 ha)

7546,3 kh (4343,0 ha)
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Ezenkívül Vazsec községgel az összesen 1532,12 kh (881,74 ha) 
kiterjedésű osztatlan közös havasi térségből még 576,58 kh (9331,82 ha) is a 
kincstárat illette. Ugyancsak nem üzemtervezték a csorbái osztatlan közös 
havasi térség 1714,54 kh (988,44 ha ) területét, amiből 552,15 kh (317,76 ha) 
illette a kincstárt. Felka község belterületén az erdőgondnoki lak 0,41 kh-t (0,24 
ha) tett ki, amire szintén nem terjedt ki az üzemterv.

Az A-üzemosztályban 0,7 a lúcfenyő, 0,2 a vörösfenyő és 0,1 volt az 
erdeifenyő aránya. A B-üzemosztályban 0,6 a lúcfenyő, 0,2 a vörösfenyő és 0,2 
volt a lucfenyő aránya. A havasi- (cirbolya-) fenyő megóvását és lehetőség 
szerinti terjesztését szorgalmazták. 10 év alatt 92,6 kh (53,3 ha) területet 
kívántak erdősíteni, azaz evente legalább 9,26 kh-t (5,33 ha).

1910-ben a tátrai (felkai) erdőgondnokságot kivették a liptóújvári 
főerdőhivatal szervezetéből, közvetlen minisztériumi felügyelet alá került. Az 
ottani munkákat Csík Imre ellenőrizte, aki a minisztériumban az állami fürdők és 
üdülők ügyosztályát vezette.4

Az átadáskor, 1909 végén az erdőgondnoksághoz 5879,0 hektár terület 
tartozott. 5 A szorosabban vett magas-tátrai birtokokon kívül Felkáról kezelték a 
Vöröskolostor környékén levő, mintegy 530 hektáros területet, benne 
Koronahegyfürdőt is. A kimutatás szerint korábban meghatározott üzemtervi- 
előírásokhoz képest a fakitermelésben, így az erdősítésekben némi elmaradás 
volt. Az épületfát -dacára az egész Tátra vidékén folyó építkezéseknek - ugyanis 
nehezen tudták értékesíteni. Az erdőgondnok ennek okát a házilagos 
kitermelésben látta. Az erdőgondnokság által fogadott munkásokkal kitermelt, 
feldolgozott, faraktárba szállított fa ugyanis drága volt. Az építkezők szívesebben 
vették volna meg tövön, s maguk gondoskodtak volna a fakitermelésről, és az 
elszállításról.

Az erdőgondnoksághoz két kisebb csemetekert is tartozott, ahol évente 
400-450 ezer csemetét termeltek. Az erdősítések költségei az 1909-ben készített 
kimutatás szerint hektáronként 52,94 koronára rúgtak.

Az erdőgondnokságban a mérsékelt fakitermelést természetesen nemcsak 
gazdasági megfontolások indokolták, hanem az erdők rendeltetése is. " Az 
erdők sok vágássorozatra osztattak fel ... - írta Csík Imre - , a fahasználat 
szorosan csak a helyi szükséglet fedezésére szolgál és kismérvű, mert az erdők 
csaknem parkszerűleg kezeltetnek."b

Az erdőgondnokság feladatkörébe tartozott a vadászat és a halászat, 
horgászat megfelelő irányítása is. A vadászat érdekében cserkelőutakat 
építettek, gondoskodtak a ragadozók (medve, hiúz) gyérítéséről, a 
zergeállomány számára sózókat létesítettek. A vadászati lehetőségeket 
bárcázás útján értékesítették. Ezt azok a fürdővendégek válthatták, akik 
legalább 8 napot tartózkodtak a Tátrában, és vadász- továbbá 
fegyverengedéllyel rendelkeztek. A vadászok számára értékesíthető lelövési 
lehetőséget - elsősorban a zercjék védelme érdekében - évenként határozták 
meg. Gondoskodtak vactószkíserőkről is, akiknek díjazását a vadászati bárca 
alapárába belefoglalták. '

A Csorba-tó mellett pisztrángtelepet létesítettek. Magában a tóban szintén 
bárca váltásával lehetett horgászni, amit az ottani erdőőr ellenőrzött. ( A kifogott 
hal után külön kellett fizetni.)^

A tátralomnici és a Csorba-tói erdőőri lakot telefonnal is ellátták. így mind a 
vadászat, mind a horgászat előkészítése, bejelentése távbeszélőn is 
történhetett. Az erdészek a terepen való mozgáshoz télen sífelszerelést kap-

Az erdészeti üzem vezetésén kívül a felkai erdőgondnok feladatát képezte a 
kincstári fürdőtelepeken folyó építkezések, felújítások egyes kérdéseinek 
intézése, szervezése is. Ugyanúgy parkosítási, kertészeti munkákat is irányított,
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amelyeket az első világháború kitörése után egyre nehezebben lehetett 
kivitelezni. Hiányzott a pénz, de leginkább a munkaerő. Az erdőgondnok 1915- 
ben hadifoglyokat kért az erdészeti üzemhez és az építkezésekhez, de nem 
kapott. lcr Ugyanakkor a vendégek ellátása, egyre nehezebb lett. Tudjuk is 
például, hogy 1915-ben már a kisbéri állami részesbirtokról szállították a tejet 
Tátralomnicra.11

Szintén a háború második évében küldték az erdőgondnoknak azt a 
"bizalmas" levelet, amelyben a harci szellem és a szövetségi összetartozás 
érdekében különböző intézkedések megtételét kérték. "Ott, ahol osztrák és 
német fürdővendégek is tartózkodnak - szólt a levél - a helybéli zenekarok 
osztrák és német zenedarabokat (is előadjanak)..., és a magyar himnusz után 
az osztrák és német himnuszt is eljátszák." Ugyancsak kérték az osztrák, német 
és török zászlók beszerzését is, amelyeket a szállodákra - a magyar lobogó 
mellé - kitűzendőnek véltek.

Bár a fürdőtelepek szállodáiban részben már tiszti gyengélkedőket, más 
épületekben katonai sítanfolyam szálláshelyét rendezték be, a Magas-Tátra 
fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket a háború nem akadályozta. Sőt 
egyesek, például Vigyázó János, a 'Turistaság és Alpinizmus" című lap kiadója, 
egyenesen a Tátra iránti érdeklődésről írt. Olvassuk csak! "Midőn a kárpáti 
harcok lezajlása nyomán kelt érdeklődés középpontjába a Kárpátok 
legkimagaslóbb pontja, a Magas-Tátra került -írta -, midőn a sok-sok millió 
nemet-osztrák és magyar katona, mely a Tátra alján vonult fel a kárpáti 
harctérre, elvitte hírét a mi gyönyörű hegyvilágunknak a szélrózsa nóminden 
irányába," szükséges a Tátra fejlesztését folytatni.1J

A tátrai erdőgondnokság és a kincstári fürdőigazgatóság utolsó erőpróbája 
1918 őszén-telén következett. Novemberben összecsomagolták a tátralomnici 
és fenyőházi kincstári épületek mozdítható anyagait (bútorok, edények, 
ágyneműk stb. egy részét), majd decemberben vagonba rakták. Az elszállítás 
azonban akadályba ütközött. A kassai (katonai) kerületi parancsnokság 1918. 
december 17-én kelt jelentését idézzük:

"Folyó hó 14-én egy cseh tiszti járőr megérkezett Poprádfelkára és 
Tátralomnicra, hogy az ott már részben bewaggonírozott kincstári javak 
elszállítását megtiltsa. Erre vonatkozólag a poprádfelkai állomásfőnök a cseh
szlovák kormánytól is távirati utasítást kapott.

A kerületi p(arancsnok)ság, hogy ezen javakat megmentse, az Iglón 
tartózkodó páncélvonatot Poprádfelkára és Tátralomnicra azonnal kiküldte azon 
paranccsal, hogy ezen waggonokat okvetlen szállítsa be Kassára.

így sikerült Poprádfelkáról öt és Tátralomnicról nyolc megrakott kocsit 
elhozatni. A kocsik tartalma legnagyobbrészt kincstári agynemű és 
fürdőhelyberendezés, továbbá a fürdoigazgatóság magántulajdona. Ezen javak 
a miskolci megóvó helyre lettek beszállítva, ahol a tartalom pontos, jegyzőkönyvi 
felvétele megtörténik."

A 13 vagon végül megérkezett a lipótvárosi pályaudvarra, ahonnan azok 
tartalma a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba került.14

Az erdőgondnokság vezetője, Plotényi Jenő, a kincstári javak elmenekítése 
után is állomáshelyén maradt. Égy jelentésből tudjuk, hogy az 1919 januárban 
kiutalt ellátmányt és illetményt, 20 ezer koronát személyesen vitte volna 
Budapestről Felkára, de a miskolci állomáson január 31-én kirabolták.10

A tanúkkal is igazolt rablást követően a pénzt Budapesten újra felvette, de 
az erdőgondnokság helyzetét ezzel már aligha szilárdította meg, mert 
bekövetkezett az államfordulat.

"A tátrai m. kir. erdőgondnokság Felkán" 1918-1916 évi személyzete:
Plotényi Jenő erdőmérnök Felka
Vadas József főerdőőr Tátralomnic
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Havas Péter 
Marosán Gyula

főerdőőr
famester
erdőőr

Csorba-tó
Poprád
Koronahegyfürdő
Felka
Tátralomnic

Földi Antal 
Feik Hermin díjnok

főkertészIványos Ferenc

Az erdőgondnokságban levő, 1914-re már 11350 kh-ra (6531,9 ha) 
növekedett terület kezelését a felkai erdőgondnokság valóban úgy végezte, 
ahogyan a térségben később léterhozott nemzeti parkok erdészeti és egyéb 
munkái folytak. Az erdőgondnokság a szorosabban vett erdészeti feladatokon 
kívül védelmi és közjóléti kívánalmaknak is eleget tett. így méltán tekinthetjük a 
Tátrai Nemzeti Park első szervezetének.

1/ Gróf Tisza Lajos elnöki beszéde az Országos erdészeti egyesület 1890. évi 
közgyűlésén. Erdészeti Lapok (továbbiakban:EL.) 1890.599-607.p.

2/ A birtokvásárlásra utalnak a korabeli szakirodalomban : EL. 1901. 1163.p., 
1902. 640-641.p., 1903. 298.p., 504.p., részletes kimutatást közöl róluk Csík 
Imre: A Magas-Tátra kincstári birtokairól. EL. 1907.645.p.

3/ Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: OL.) K-184. 7849. kötet. Liptóújvári 
főerdőhivatal. Tátrai erdőgondnokság.

4/ EL. 1910. 33.p.

5/ OL. K-184. 1911-108-12 626.

6/ Csík Imre: A Magas-Tátra kincstári birtokairól. EL. 1907. 648.p.

7/ Csík Imre: A Magas-Tátra kincstári birtokairól. (Semecbánya, 1914.) 7.p.

8/ Lásd 7/ és Simonffy Gyula: A. m. kir. kincstári erdőségek halasvizei (1910. évi 
állapot). EL. 1912. 798-799.p.

9/ Lásd 7/ 646-647. p.

IO/OL. 1915-108-65.920.

11/Uo. 1915-108-66.460.

12/Uo. 1915-108-64.721.

13/Uo. 1915-108-65.259.

14/Uo. 1919-108-80.133.

15/Uo. 1919-108-81.931.

16/Uo. 1919-108-81.061.

Jegyzetek
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A szürkefogoly /Perdix perdix L./ 
zárttéri tenyésztése Gödöllőn 

1965-1976
Csányi Sándor erdész 

Gödöllő

Ma már nem üzemel Gödöllőn a zárttéri fogolytenyésztő telep.Építményei 
és felszerelési tárgyai - jelenleg - fácántenyésztési célokat szolgainak. A 
fogolytenyésztés csaknem másfél évtizedig tartó működésének gyakorlati 
tapasztalatait őrző - mondhatni archivális - nyilvántartások megmaradtak. Kár 
lenne a feledésnek vagy az enyészetnek átengedni azt, ami kutatási, gyakorlati 
és történeti értékeket képvisel. A feldolgozott fogolytenyésztési megfigyelések 
és feljegyzések a jelen es a jövő fogolytenyésztőinek összehasonlítást, netán 
segítséget is jelenthetnek munkájukban. E célból is, de főként a régebbi-korábbi 
vadgazdálkodási eredményeink rögzítése végett íródott ez a dolgozat.

Számos olyan - ma még feltáratlan - elettani és magatartásbeli jelenség 
tapasztalható a szürkefogoly zárttéri tenyésztésében, amelyek megismerése és 
megválaszolása jövőbeni feladatot képez. Valószínű, hogy a gyorsan fejlődő 
biológiai, etológiái és ökológiai ismeretek mielőbb választ tudnak adni, es fel 
fogják oldani az itt leírt s még ismeretlennek nevezett jelenségeket, ill. 
kérdéseket.

A tenyésztelep létesítése

Köztudott, hogy hasznos apróvadjaink közül a fogoly szenved legjobban a 
környezet és élőhely megváltozott biológiai és ökologóiai hatásaitól, az 
életfeltételek módosulásától. Az évről évre rohamosan csökkenő állomány, a 
fogoly iránt érzett megbecsülés és szeretet, valamint gazdasági hasznossága 
voltak elindítói annak az elhatározásnak, amely Magyarországon az első zártteri 
/mesterséges/ tenyésztőtelepet életre hívta.

Létesítését a volt Országos Erdészeti Főigazgatóság /OEF/ 1964-ben 
r,endelte el. A tenyésztőtelep szervezésére és üzemeltetésere a volt Gödöllői 
Állami Erdőgazdaság kapott megbízást. A szakmai irányítást, valamint a 
felügyeletet Dr.Nagy Emil, illetve Dr.Bertóti István, két kiváló fogolyszakértőnk 
látta el. A te- nyésztőtelep feladatainak és munkálatainak közvetlen irányítását e 
sorok írójára bízták.

A tenyésztőtelepet Gödöllő és Isaszeg között az erdészeti arborétumban, 
mintegy három hektáron alakították ki. Az enyhén lejtős, déli kitettségű, 
homokos rozsdabarna erdőtalajú terület kiváló alapfeltételeket ígért a telep 
üzemeltetéséhez. Itt kell megemlíteni, hogy a telephely kijelölésének idején ez a 
terület volt az, amely háborítatlanság, csendesség és nyugalom szempontjából 
a legmegfelelőbbnek bizonyult. Közrejátszottak még a hely kijelöléseben: 
Gödöllő tudományos szerepe, az Agrártudományi Egyetem támogatása és nem 
utolsósorban -ellenőrzés stb. szempontjából- a fováros közelsége is.
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Célfeladatok

Az első három tenyésztési idény / 1965, 1966, 1967 / kimondottan kísérleti 
jellegű volt, majd 1968-tól félüzemi elszámolással működött a telep.

Létesítésenek alapvető célja volt, hogy világhírű vadászmadarunk egyre 
csökkenő állományának pótlásához és növeléséhez - a hazai viszonylatoknak 
megfelelő - mesterséges technológiákat, ill. lehetőségeket dolgozzunk ki. 
Ugyanakkor szaporítási-tenyésztési alapanyaggal /tojással/ lássuk el az igénylő 
vadgazdálkodó szervezeteket.

Mivel korszerű hazai tapasztalatok nem álltak rendelkezésre, így 
tenyésztési munkáinkat az angol, francia és dán irodalomi leírások alapjan 
szerveztük meg és indítottuk el. Célkitűzéseink közé tartozott: olyan tenyésztési 
eljárások és módszerek kidolgozása, amelyek hazai viszonyaink között a hazai 
származású szürkefogoly-tenyészanyag zárttéri tojástermelésének lehetőségeit 
voltak hivatva megvalósítani.

Az alapvető célkitűzéshez szorosan kapcsolódtak olyan kísérleti és 
megfigyelési feladatok, mint

-a kényszerű /provokatív/ kézből történő párosítási eljárás alkalmazása;
-a különböző rendszerű volierekben való tojatás és tojástermelés 
értékelése;

-annak megállapítása, hogy a különböző származású és korú foglyok 
milyen eredményességgel tojathatók;

-az importbűi származó francia tenvészanyag - hazai viszonyok közötti - 
tojástermelési képessége és teljesítménye;

-különböző kelteíési eljárások /kotlóstyúkka!, kotióstyúkka!-f-keltető géppel, 
keltető géppei/ összehasonlítása.
Feladataink közé tartozott, hogy a fcgoiy zárttéri tartásánál tapasztalt 

élettani és magatartásbeli jelenségeket megfigyeljük és regisztráljuk. Ide 
tartoztak:

- a törzsállomány tél: elhelyezésének formái;
- a tojásrakás kezdetének atlagos középnapja;
- a tojásrakás ütemszerű /részidőarányos/ mennyiségi arányai;
- a tojáshozamoK törzsenként mennyiségi és minőségi nyilvántartása.

Törzsállomány és elhelyezése

A tenyésztés alapját képező első törzsállományunk több helyről, eltérő 
<orú és származású fogolycsoportokból alakult ki. Beszerzési forrásaink voltak:

1./ Abádszaióki Vadásztársaságtól /1964.VII.28./ 80 db 5-6 hetes, kotlóval 
keltetett és nevelt fogolycsibét vásároltunk. Egészséges, aránylag "szelíd" 
egyedek voltak. Ezek képezték az első törzsállományunk elitjét.
2./ Sárvári Állami Gazdaságtól /1964.VIII.2./ 90 db 5-6 hetes, ugyancsak 
kotlóstyúkkal keltetett és nevelt csibéket vettünk, amelyek három hét alatt - a 
magukkal hozott - baromfikolera áldozatai lettek.
3.1 MAVAD Soproni Telepéről /1965.I.30./ 28 db felnőtt, ismeretlen korú, pár 
nappal korábban hálóval befogott, valódi "vad" fogoly érkezett.
4./ Gödöllői Agrártudományi Egyetemtől /1965.II.1./ 23 db felnőtt, 
vegyeskorú, egy évvel korábban hálóval befogott és előző évben már zárttéri 
viszonyok között tartott, úgynevezett "félvad" fogolycsoportot kaptunk.
5./ Herceghalmi Állami Gazdaságtól /1965.II.8./ 25 db felnőtt, első éves, 
zárttéri tenyésztésből, Franciaorszagból származó import foglyot vásároltunk.
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Ebből a heterogén törzsanyagból 1965 tavaszán -Dr. Nagy Emil párosítási 
terve alapján - 43 törzset, ill. párt alakítottunk ki. A párokat 23 angol, 12 francia 
és 8 hazai típusú voilerben helyeztük el. A kísérleti célok érdekében a kihelyezett 
tenyészpárokat - származási jellemzőik szerint - négy csoportra osztottuk:

1./ "Szelíd" törzsek /Abádszalókról származók/
2.1 "Szelíd" törzsek /francia importból származók/
3./ "Félvad" törzsek /GATE-től származók/
4./ "Vad" törzsek /MAVAD-tól származók/

A törzsállomány párosítás előtti tartása, elhelyezése nem alábecsülhető 
feladat, főként ha a törzsállomány beszerzése több helyről történik. Elsősorban 
állategészségügyi szempontból fontos, hogy az érkezett madarakat karantén 
tárolókban helyezzük el. Jól példázza ezt a fentebb leírt "sárvári" növedékfogoly 
esete.

Mivql a szürkefogoly kevésbé békés természetű vadmadár, téli elhelyezése 
fokozott figyelmet érdemel, ill. igényel. Főleg a tavasz közeledtével, de 
napsütéses téli napokon is - mindkét nemnél -, felfokozódott izgalmi állapot és 
ismétlődő verekedési /csipkedés/ jelenetek tapasztalhatók. Az első "verekedési 
hullám" decemberben észlelhető, majd az ezt követőek február vége felé, 
amikor már gyakoriabbak az enyhe és napsütéses napszakok. A 
verekedésekből bekövetkezhető nagyobb veszteségek elkerülése végett 
szükségszerű, hogy a törzsállományt - már szeptember-október fordulóján - 
nemenkénként elkülönítsük, lehetőleg egymástól 50-100 méterre levő, fedett 
törzsanyag tárolókban tartsuk. A nemenkénti széthelyezéssel nemcsak a 
verekedésekből eredő veszteségeket csökkenthetjük, hanem a nemenkénti 
külön tárolás fontos feltétele a március elejen sorrakerülő kényszerű 
/provokatív/ párosítás sikerének is /a nemek egymásra való "kikoplaltatásával"/. 
Ezt a gyakorlatot a gödöllői tenyésztő telepen éveken át sikeresen alkalmaztuk.

Párosítás, tojásrakás

A szürkefogoly párosításának legmegfelelőbb időpontja akkor van, amikor 
már a szabadban elok is párokra szakadtak. Ilyen példa azonban már csak itt- 
ott található az országban. A gödöllői éghajlati viszonyok /kitavaszodás/ alapján 
optimális időpontnak március első harmadát találtuk. Fontos, hogy a párosítás 
technikai lebonyolítását enyhe és napsütéses időben hajtsuk végre.

Először a tyúkokat hordtuk ki a tárolóból és helyeztük be egyenként a 
takarmánnyal és ivóvízzel ellátott volierekbe. Ezt követően -egy óra múlva- 
helyeztük be a tyúkokhoz az általunk kiválasztott kakasokat. Mivel a 
természetben történő párválasztástól eltérően nem a tyúk választhatta meg a 
kakast, 20-30 perc múlva okvetlenül vissza kellett térni a voilerekhez és óvatos 
figyeléssel meggyőződni arról, hogy elfogadta-e a tyúk a kakast. Ha elfogadta, 
akkor azt tapasztalhattuk, hogy békésen és szorosan egymás mellet ülve- 
lapulva pihennek. /"A házasság megköttetett."/ Előfordult azonban, hogy a tyúk 
nem fogadta el a kakast. Ilyenkor már messzire jól hallható - főként a tyuk - 
hangoskodása és a volierhez érve azt tapasztalhattuk, amint a tyúk űzi-hajtja a 
számára és neki nem megfelelő kakast, tépi annak tollát és erős ütésekkel 
csipkedi a fejét. Többször előfordult, hogy a harcias tyúk megölte a kakast. A 
veszteség elkerülése végett ilyen esetben azonnal ki kell venni a kakast és a 
következő napon ajánlatos - egy másik kakassal - megkísérelni a párosítást. A 
második kísérlet rendszerint sikerrel járt, de megtörtént olyan is, hogy egy
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"frigid'-nek minősített tyúk három kakast végzett ki. Általában 95-98 %-os 
eredménnyel jártak a "kézből" történő párosítások.

A tojásrakás időszakában olyan jelenség is tapasztalható, hogy a sikeres 
párosítás ellenére "megromlik a házasság" a fogolypárnál. Ilyen esetben már a 
kakas az agresszív, aminek következmenyei is vannak, de nemcsak a tyúk 
tollazatának tépettsége az árulkodó jel, hanem a tojások termékenységi 
arányának a csökkenésén is észlelhető a páron belüli konfliktus. Ha még tart a 
tojásrakás, mielőbb kakascserét kell alkalmazni.

A tojásrakás kezdete több fontos tényezőtől is függ. A jó kondíció 
meghatározó feltétel, amihez szorosan kapcsolódik a megfelelő időben történő 
párosítás és nem utolsó sorban a kitavaszodás ideje. Mint az 1.sz. ábrából is 
kitűnik, majdnem három hét /18 nap/ eltérés is lehetséges az egyes években a 
tojásrakás kezdőnapjánál. Tizenkét év átlagát tekintve a gödöllői tenyésztelepen 
a tojásrakás kezdetének középnapja: április 10.

Már a kísérleti időszak folyamatában számos olyan jelenséget és 
eseményt tapasztaltunk, amelyeket a későbbi tenyésztési évek során is 
hasznosítani tudtunk. Bebizonyosodott, hogy zárttéri viszonyok, közötti tojatásra 
csak zárttéri viszonyok körülmények között nevelt törzsállományt érdemes tartani 
A "félvad" vagy "vad" törzsek, ill. tyúkok tojáshozama, valamint a tojások 
keltethetőségi aránya jóval alacsonyabb volt, mint a zárttérben nevelt tyúkokéi. 
Ezt a tényt már az első -1965. évi - tenyészidény folyamán megállapíthattuk, 
amint azt az 1 .sz. táblázatban szereplő adatok is húen tükrözik.

Azt is tapasztaltuk, hogy a "szelíd" fogolytyúkoknak "vad" kakassal történő 
párosítása esetében a tojó is elvadult, tojáshozama visszaesett, 
hozamteljesítménye jóval alatta maradt a tisztán "szelíd" törzsekéinek.

Egyes hazai és külföldi szakembereknek volt olyan véleményük, miszerint 
a második éves fogolytyúkok tojáshozama a legmagasabb. Ezen álláspont és 
téma vizsgálatára - több éven át - célirányos párosításokat végeztünk. Munkánk 
nem volt hiábavaló, mert a rögzített és feldolgozott adatok - a 2. sz. táblázat 
szerint - azt tanúsítják, hogy az elsőéves íogolvh/úkok íöiéshozama a 
legmagasabb és tojásaik keltethetőségi aránya a legjobb.

Nyitott kérdésnek tekinthető az a negatív jelenség, hogy a toiástermelésre 
beállított törzsek /tyúkok/ 6-9 %-a nem vesz részt a tojásrakásban, még akkor 
sem, ha időközben kakascserét hajtunk végre. A két- vagy hároméves tyúkok 
esetében ez az arány a 14-16 %-ot is elérheti. Nem tapasztaltunk e törzseknél 
nagyobb arányú "romlott házasságot", mint azoknál, ameiyek aktív tojásrakók 
voltak. / L.: a 2.sz. táblázatot és a 2.sz. ábrát./

Érdekes és figyelemre méltó tény, hogy egyes törzsek között a mennyiségi 
ícjáshozamok két szélsőséges határ között ingadoznak. A tojásrakásban részt 
nem vevőktől a csaknem 100 db-os tojáshozamig. A 2.sz. ábra tanúsága szerint 
a törzsállomány csaknem 1/3-a "gazdaságtalan" a tojástermelésben, 
ugyanakkor az állomány 2/3-a jól, sőt kiválóan megfelel a gazdaságossagi 
elvárásoknak is. Fentiek ismeretében és a globális tojáshőzamok aíapján 
törzsenként 35-45 db-os tojáshozamot vártunk és terveztünk.

Továbo folytatva a tojástermeléshez kapcsolódó kérdéskör vizsgálatát a 
tojások begyűjtésével és kezelésével összefüggő tapasztalatok kívánkoznak 
leírásra. A törzsek nyugalmának biztosítása és a fölösleges zavarás elkerülése 
érdekében, naponta egyszer - a délelőtti órákban -, a takarmányozással egy- 
időben került sor a tojások begyűjtésére. Azért is lehetséges a napi egyszeri 
tojásbegyűjtés, mert a fogoly nem károsítja, nem eszi meg a tojását, mint a 
fácán. A zárttérben élő foglyok nem egyformán rakják le, ill. helvezik el 
tojásaikat. Egyes tyúkok 8-10 cm mély "fészket" kaparnak a talajba, s oda rakják 
le tojásukat, gondosan betakarva és álcázva. A legtöbb tojó azonban a volier 
valamelyik sarkában vagy fűcsomó takarásába - takaratlanul - rakja le tojását.
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Mivel a volier bármelyik ajtójának kinyitása a madár kiszökésének veszélyével 
jár, ezért a gondozók egy 150 cm hosszú pálcára kis konzerves dobozt 
szereltek, s ezzel a szerszámmá! a volier bármely részéből biztonsággal tudták 
kiemelni a tojást. A tojások helyszíni megjelölése /grafit ironnal a tojás 
vastagabb végén/ lényeges és fontos követelmény. A tojásra felírásra került a 
törzs száma és a keltezes /hó,nap/, melyet a szakmunkás gondozók végeztek 
el. A jelölés alapján kerültek az adatok a törzsek egyedi nyilvántartásába, ahová 
nemcsak az ép, de a törött, lágyhéjú és hibás tojások is bejegyzésre kerültek. A 
mindig naprakész állapotú nyilvántartásban "visszajegyezhetők" voltak a 
lámpázásoknál "kivált" terméketlen tojások, és jól következtethettünk a 
szükséges kakascserére, ha valamelyik törzs tojásainál sorozatos volt a 
terméketlenség.

Célfeladataink egyik fontos kérdése volt az, hogy milyen típusú tojató voiler 
felel meg legjobban hazai igényeinknek és lehetőségeinknek. Melyikben érhető 
el a legmagasabb tojáshozam es a tojások keltethetosége? Mint azt már az első 
törzsállomány kialakítása során érintettük, három voilertípusban vette kezdetét a 
szürkefogoly zárttéri tojatása. A volierek főbb jellemzői a következők:

1./ Angol rendszerű tojató volier, 250x125 cm alapterületű, 50 cm magas, 
fenék nélküli, tetején elől és hátul 1-1 ajtóval.
2./ Francia rendszerű volier, 190x75 cm alapterületű, 60 cm magas, alja 
sodronyfonattal zárt /10 cm-re a talaj felett/, elől és hátul 1-1 ajtóval.
3. Hazai, hagyományos, immobil volier, földbe ásott oszlopokon nyugvó, 
200x200 cm alapterületű, oldalain és tetején hálóval fedett, egyajtós 
létesítmény.
Az első kísérleti évek folyamán bebizonyosodott, hogy a francia és hazai 

hagyományos volierekben, csaknem 50 %-kal kisebb volt a tojáshozam, mint az 
angol rendszerű volierekben. Az eltérés okának magyarázata és bebizonyítása 
a következő:

-Az angol rendszerű volierben a tenyészidőszak teljes tartama alatt 
csaknem természetes körülmények között élt a fogolypár a lucernás-füves 
talajon. Ha a volier által fedett területen felélték a növényzetet, akkor a 
volier - egyszerű áthúzással - áthelyezést nyert friss füves területre.

-A francia rendszerű volierben, mivel annak sodronyos aljzata volt, 
"levegőben" élt a fogolypár, a zöldtakarmányhoz csak a beadott napi 
adagból jutott.

-A hazai hagyományos és stabil, ketrecszerű voliernek talaját borító 
növényzetet a fogolypár egy-két hét alatt felélte és az idény végéig a 
puszta talajon / néha sárban/ volt kénytelen élni.
Fentiekből kitűnik, hogy a zárttéri tenyésztésbe helyezett vadmadárnak - a 

sikeres tenyésztés érdekében - a lehetőségek szerint ki kell elégíteni 
természetes igényeit. A szürkefogoly talajon és dús vegetáció között élő 
vadmadár, nehezen fogadja el az ösztöneinek idegen tartási viszonyokat, netán 
a baromfitenyésztés technológiáit. Jelmondattá vált a gödöllői tenyésztelepen, 
hogy :*Tojatni a talajon, nevelni a sodronyon

Visszatérve a fogoly tojástermelő képességének vizsgálatához, szólni kell 
a kiemelkedően magas egyedi tojáshozamok eseteiről és jelenségeiről.

Ismert tény, hogy a vadon elő fogolytyúkok tojáshozamának /10-16 db/ a 
többszöröse nyerhető a zárttéri, ill. mesterséges viszonyok közötti tojatásnál. 
Azért, mert naponta elszedjük /elraboljukI tőlük a tojást, de fajfenntartási ösztönük 
fészekaljuk pótlására készteti őket Ha abbahagyjuk a tojások napi begyűjtését, 
akkor 3-4 nap múlva a fogolytyúk befejezi a tojásrakást. A visszahagyott 
tojásokat nem üli meg, azaz nem kotlik meg zárttérben.

Minden tenyészidőszakban találkozunk olyan kiemelkedően magas egyedi 
tojáshozamokkal, amelyek tyúkjait a gondozok "élő tojásgyár"-nak neveztek.
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Ezen tyúkok tojástermelésénél három figyelemre méltó jelenséget 
tapasztalhatunk:

- a tojásrakás idejének /perzisztencia/ rendkívüli hosszúsága, ami elérheti a
100 napot is;

- az egy napra eső tojáshozam: 0.80-0.95 db/nap;
- a napi kettős tojáshozamok ténye és gyakorisága, ami élettani szempontból

is érdekes és figyelemkeltő esemény.
A fentebb leírt és a 3.sz. táblázatban felsorolt nagy tojáshozamú 

fogolytyúkok teljesítményének alátámasztása céljából a 3.sz. ábrán két 
kiemelkedő tojáshozamú tyúk tojásrakási naptárat mutatjuk be. A G-181. 
törzsszámú 100 napos perzisztencia alatt 92 db tojást tojt, ami 0.92 db tojás/nap 
átlagot jelent. Öt alkalommal volt napi kettős tojáshozama. A G-70-es 
törzsszámú tojó 85 napos perzisztencia alatt 78 db tojást produkált, ugyancsak 
0.92 db tojás/nap átlaggal, napi kettős tojáshozama nem volt. Ez a tyúk május 
3-tól, június 30-ig 59 db tojást rakott, közbenső pihenőnap nélkül.

A fogolytojások keltethetőségét vizsgáló kutatások azt igazolják, hogy a 
begyűjtött tojásokat -optimális tárolási körülmények esetében is - 10 napos 
koruk előtt kell keltetésbe venni, mert a tovább tárolt tojások keltethetőségi 
aránya rohamosan csökken. Felvetődik a kérdés, hogy a szabadon élő 
fogolytyúkok, 10-16 db tojásból álló fészekaljukat hány nap alatt rakják le. 
Irodalmi utalást nem találtam e kérdéshez, de szabadon élő /általunk 
kibocsátott/ és fészkelő szirti fogolynál /Alectoris graeca/ sikerült egy olyan 
fészket találni és megfigyelni, amelyben a negyedik napon 5, a hetedik napon 9 
és a tizedik napon 13 db tojás volt. Lehetséges /talán valószínű?/, hogy a 
szürkefogoly is a napi kettős tojáshozamok "beiktatásával", tíz napon belül rakja 
le fészekaljat? Azt számos esetben tapasztaltuk, hogy a napi két tojás nem két 
napszakban /délelőtt és délután/, hanem alig egyórás időközzel rakja le.

Elsősorban a csibék felnevelhetősége és a tojások keltethetőségi aránya 
miatt a tojatás, ill. a tojások begyűjtésének befejezése: június utolsó napja. A
3.sz. táblázatban és a 4.sz. ábrán feltüntetett júliusi hozamok és keltethetőségi 
adatok megismerése, kísérleti jellegű volt. Bizonyítást nyert, hogy a 
termékenységi fok és a hozamok alacsony értéke miatt a júliusi tojatás 
gazdaságtalan. A hosszú -három hónapos- tojatási idény alatt, kondíciókban és 
vitalitásban visszaesett, azaz kimerült tyúkok - a 4.sz. ábra alapján is jól 
érzékelhető- gyenge minőségű tojásokat tudtak produkálni.

Tojástárolás, keltetés

A tojások keltetésbe vételükig történő tárolása és kezelése alapvetően 
fontos tenyésztési feladat. Elsősorban is olyan tojástároló helyiségre van 
szükség, amelynek hőmérséklete a 12-14 °C-nál nem szélsőségesebb, relatív 
páratartalma 60-70 %-os, penész- és gombamentes, jól szellőzöttségű. A 
gödöllői fogolytenyésztő telep fenti normatívákkal bíró tojástárolóval 
rendelkezett, amely a kezelőépület betonaljzatú pincéje volt. A tároló 
helyiségben több -régi típusú- tálcás tároló szekrény állt rendelkezésre. 
Ezekben lehetőség volt a törzsenkénti tárolásra is. Hátrányuk volt, hogy a 
tojásokat -naponta csak egyszer- kézzel és egyenként kellett hossztengelyük 
iranyában 180 fokos szögben megfordítani.

A tenyésztés utolso szakaszának - a keltetésnek- leírása előtt meg kell 
még említeni a tojáshozamok részidőszakos /dekádonkénti, havi/ mennyiségi 
arányainak ismeretét. A dekádonként /vagy hetenként/ várható tojáshozamok 
alapján készíthető el a keltetési, nevelési, értékesítési és kibocsátási rotációs
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terv. A 4.sz. táblázat 12 év tojástermelési adatait rögzíti, amelyek átlagai, nem 
nagy eltéréssel, szolgálhatják a rotációs terv elkészítését.

A tenyésztés befejező szakasza a keltetés. Előre kell bocsátani, hogy már 
a tenyésztőtelep létesítésekor az volt az egyik alapvető célkitűzés, hogy az 
országosan csökkenő fogolyállomány növeléséhez az alapvető szaporítóanyag 
/tojás/ igényeket tudjuk majd kielégíteni. Ennek az elvárásnak tényét az 5.sz. 
táblázat mutatja be.

Mivel a tenyésztői munkák elindulásakor még nem rendelkeztünk 
építményekkel és technikai adottságokkal, így a hagyományos, házi 
kotlóstyúkkal történő keltetési módszerhez folyamodtunk. Első évben csak 1 db 
"National"-típusú, 300-as asztali keltetőgépe volt a tenyésztelepnek. Korábbi 
tenyésztői tapasztalatokat alkalmazva, úgynevezett kombinált keltetést is 
végeztünk, amelynek lényege, hogy az első 7-8 napra kotlóstyúkkal 
"elokeltettünk", majd azt követően atraktuk a tojásokat a keltetőgépbe. 
Keltettünk "tisztán" házityúk kotlóssal is, de a nehéztestű kotlósok alatt 
számottevő volt a tojások törése, valamint a kelési időben bekövetkezett 
eltaposás. További -főként asztali- keltetőgépek beszerzésével megszűntettük a 
házityúkkal való keltetést. A szükséges gépkapacitás kialakítása, évről-évre 
folyamatosan következett be. A 300-as asztali gépek mellé 600-as, majd 
forgódobos szekrényes keltetőgépek is érkeztek. 1970-ben épült fel az első 
"Lohman'-típusú nevelőház, amelyben a keltető helyiség is kialakítást nyert. 
Sajnos, ez az építmény -gyenge szigetelőképessége miatt- keltetőnek a nappali 
felmelegedése és az éjszakai lehűlése miatt, nem alkalmas. A keltető 
helyiségben szükséges 50-60 %-os páratartalmat csak az aljzat /padozat/ 
gyakori locsolásával lehetett biztosítani. A nehézségek ellenére is azt a 
szürkefogoly mennyiséget, amely a következő évi törzsállomány kialakításához 
kellett, ki tudtuk keltetni, majd felnevelni.

Nevelési technológiánk is az évek folyamán fejlődött. Első években 
egyszerű, deszkából készült előnevelőket építettünk, amelyekben vörösfényű 
infralámpák szolgáltatták a meleget. Később a fénytelen, úgynevezett "Pellérdi"- 
műanyák alatt elonevelődtek a fogolycsibék. Ezzel a műanyarendszerrel sokkal 
jobbak voltak a nevelési eredményeink, mert parabolájának nagy mérete 
/200x50 cm/, valamint automatikus hőszabályozasa nagy területre vetítette a 
szükséges hőmérsékletet.

A kotlóstyúkkal végzett keltetésnél 50-60 %-os kelési eredményeink voltak. 
A "kombinált" keltetéssel 60-65 %-os kelési arányt értünk el. A csak 
keltetőgépekkel történt keltetések eredményeit a 4.sz. ábrán olvashatjuk le.

Értékesítés, kibocsátás

Visszatérve a tojástermelés mennyiségi adataihoz, az 5.sz. táblázat 
adatainak tanúsága szerint a 12 tenyészev folyamán 67 400 db tojást 
gyűjtöttünk be. Ennek a mennyiségnek 63.5 %-át /42 830 db/ értékesítettük, 
34.8 %-át /23 430 db/ keltettük és 1.7 %-a /1 140 db/ kezelési, tárolási és 
keltetési veszteség volt.

Az értékesített tojások 80 %-át hazai vadásztársaságok, mező- és 
erdőgazdaságok és egyéb szervek vásároltak meg, míg az összes tojáshozam 
20 %-át - a MAVAD-on keresztül- nyugat-európai allamokba exportáltunk, 
csaknem 1 dolláros egységáron. A külföldre történt tojásértékesítéssel az volt a 
felsőbb szakvezetés célja, hogy a korszerű és speciális vadmadártenyésztő 
/keltetőgépek/ és nevelő technológiákat importálhassuk. Ez a hasznos 
elképzelés azonban egy miniszterelnök-helyettesi teleplátogatás

87



következményeként - a tojás-exporttal együtt- meghiúsult. Említést érdemel, 
mivel ide tartozik, hogy egyik francia vevőnk májusi tojásszállítmányunkat 95 %- 
os termékenységi arannyal igazolta vissza.

Az értékesített tojásmennyiség -a vevők jogos igénye és kikötése alapján- 
főként a májusi és június első dekadjában termelt tojásokból került eladásra. E 
tényre vezethető vissza az, hogy az általunk keltetett tojások termékenységi és 
kelesi aránya alacsonyabb a valóságos átlagértékeknél.

Növedék és felnőtt szürkefogoly értékesítésünk csak minimális volt, amire 
a tojásértékesítés nagysága ad választ.

Kibocsátásra elsősorban a letojatott állományból azok az egyedek, 
amelyek a tojáshozamban nem, vagy kevés tojással vettek részt, továbbá a 
tenyeszidőszakban kisebb sérülést szenvedettek kerültek. Mivel 1970-től a 
tenyésztelep az "Egyetértés " Vt. érdekkörébe került, ezen okból a 
fácántenyésztés vált elsődleges feladattá. A fácánkibocsátással együtt, az e 
célra szánt szürkefoglyok is ugyanarra a kibocsátó helyre kerültek, de azok 
további sorsáról a tenyésztőtelepnek nem voltak és nincsenek információi.

A teljesség érdekében idekívánkozik még az is, hogy az eredetileg csak a 
szürkefogoly zárttéri tenyésztése céljából létesített tenyésztőtelepen más 
vadmadarfajok tenyésztése is történt. Elsősorban a Balkánról származó szirti 
fogoly /Alectoris graeca/ és a Spanyolországból importált vörösfogoly /Alectoris 
rufa/ kísérleti tenyésztése is feladatunkat képezte. A szirti fogoly volt az 
elsődleges "vetélytársa" a hazai fogolynak, mivel könyebb volt tojatni, keltetni és 
nevelni, mint a hazait, de kibocsatóhelyén nem maradt meg. Vagy elkóboroH 
onnan, vagy a ragadozók áldozatává vált. Az 1970. és 1971. években csaknerr 
kétszerannyi szirti fogoly párt alakítottunk ki, mint szürkefogolyból.

Tanulságok, ajánlások

írásomban már említettem, hogy a szürkefogoly igazi vadmadár. Nehezei 
viseli el a zárttéri rabságot, még kevésbé a zajos és háborított környezete 
továbbá a baromfitenyésztésben alkalmazott technológiákat. Személyi ismeret 
kiváló, állandó gondozóját megismeri, de a telepre látogató idegene 
hangoskodása izgatottá teszi és röpködésre készteti. Monogám és talajon lak 
madár\ Valószínű, hogy félénksége /vadsága/ a monogámiából ered; 
növényzettel borított talajt tartja otthonának, ahol is állandó életveszélyben € 
szüntelen éberségben éli életét. Lehetséges, hogy a fácán -a szürkefogolly 
ellentétben- poligámsága és felgallyazási ösztöne folytán, alkalmazkodobb 
zárttéri viszonyokhoz, s ezért közömbösebben is viseli el a behatárolt, zártfc 
életkörülményeket.

Fentebb leírt magatartási /etológiái/ jellemzők és az előző fejezeteké 
kiemelt megnyilvánulások megismerése, hasznos tanulságként szolgált 
tenyésztési munkánkat. Nem hatott kedvezően a szürkefogoly tenyésztésére 
fácánnál társított tartási-tenyésztési forma, sőt még a szirti- és vörösfogolh 
való "társbérlet" sem. Meglátásunk szerint, a sikeres szürkefogoly-tenyésztésri 
-egyik- fontos feltétele a tenyésztelepi homogenitás.

A csendes és háborítatlan telephely kiválasztása és a célnak megfeli 
berendezések előre történő elhelyezése /építése/ a sikeres tenyésztés eg 
garanciája. A tojatási idényben történő építkezések és egyéb mozgások hata 
lemérhetőek a csökkenő tojáshozamok mennyiségénél. Ezt a negatív jelensé' 
akkor is tapasztaltuk, ha néhány "látogató" végigsétált a telepen.

Végül, de nem utolsósorban, ismételten szólni kell a tojatás techn; 
eszközeiről és formáiról. A tojató volierek alkalmasságánál kiemelésre kerüli
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angol típusú volier előnye, amit nem szükséges hosszasan indokolni. Zöld 
növényzettel borított talajon él benne a fogolypár, ami szaporodási 
életfeltételeihez elengedhetetlen igénye. A baromfitenyésztésben használt 
technológiák alkalmazása -legalábbis napjainkig- nem bizonyították a kívánt 
vagy tervezett mennyiségi és minőségi eredményeket. Csak megismételjük a 
gyakorlati tapasztalatokból keletkezett jelmondatot, hogy tojatni a talajon tehet 
leggazdaságosabban.

Mielőtt az utolsó mondat végére pontot tennénk, az e területen végzett 
munka emberi oldaláról is szólni kell. Meg kell említeni és rögzíteni azok nevét, 
akik a tenyésztő telep létesítése és eredményessége érdekében kiemelkedő 
munkát fejtettek ki.

Dr. Bertóti István és Dr. Nagy Emil szakirányítók mérhetetlen fáradozása 
árán jött létre a telep. Hivatástudatuk és szilárd elkötelezettségük volt a 
biztosítéka annak a meglátásnak, hogy Magyarországon is lehet a szürkefoglyot 
zárttéri környezetben szaporítani. Elképzeléseik megvalósultak, 
tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak a magyar vadgazdálkodás 
fejlesztéséhez.

Azokról a szakmunkásokról sem feledkezhetünk el, akik évtizedeken át 
nagy-nagy lelkiismeretességgel és odaadással látták el gondozói munkájukat. 
Ok voltak az eredmények tényleges előállítói és kivitelezői. Rend- és 
tisztaságszeretetüknek tudható be, hogy a tenyésztőtelepen járványos vagy 
fertőzött madárbeteg soha nem volt. A "fogolyszezon" után még évek során sok 
tízezer fácánt is neveltek. A munkacsapat tagjai voltak: Varga Mihályné, 
Dobrovolni János, Pálfai Jánosné, Lelikné Aszódi Mária és Lódi Józsefné.

Ma már nem újdonság hazánkban a zárttéri fogolytenyésztés. Bizonyára 
vannak eredményesebb es gazdaságosabb tenyesztő-, nevelőtelepek is, 
amelyek már modern vadmadárkeltető és nevelő felszerelésekkel üzemelnek.

írásom tárgya egy úttörő munka bemutatása volt. Ugyanakkor ide
kívánkozik az a szakmai visszatekintés, hogy a szürkefogoly mesterséges 
tenyésztésére irányuló célmeghatározást az akkori erdészeti főhatóság /,OEF/ 
rendelte el és egy "patinás" múltú erdőgazdaság /a volt Gödöllői Állami 
Erdőgazdaság/ és annak erdészszakemberei valósították meg a nemes 
feladatot.
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1. sz. táblázat: Különböző származású és korú fogoly tenyószpárok tojástermelési adatai (1965)

Megnevezés

Összes
törzs

száma

Tojásrakó törzsek Tojás
rakás

kezdete

összes
tojásho

zam

Átlagos
tojás
hozamszáma aránya

pár pár % hó, nap db db/tojó

Abádszalókl "szelíd" 20 18 90 IV.14. 534 29.7

Francia "szelíd" 7 6 86 IV.22. 169 28.2

ATE "félvad"’ 4 4 100 V.3. 79 19.8

MAVAD-Sopron "vad,,? 12 4 33 V.10. 41 10.3

Összesen 43 32 - - 823 -

Átlag - - 74 - - 25.7

1 2-3 éves tyúkok ? 1-3 éves tyúkok



2. sz. táblázat: Különböző életkorú fogolytyúkok tojáshozamai

Megnevezés
Egység A fogolytyúkok életkora

1 év 2 év 3 év

Értékelt törzsek száma pár 180 152 48

Tojásrakó törzsek száma pár 165 131 40

aránya % 92 86 83

Tojáshozam db 7,529 4,918 1,364

Átlagos tojáshozam Összes tyúkra db/tyúk 41.7 32.3 28.5

Tojásrakó tyúkra db/tyúk 45.5 37.5 34.1

Tojások keltetési aránya % 80.2 76.8 70.7



3. sz. táblázat: A kiemelkedő tojáshozamú törzsek adatai 1965-1976 között.

Év
A

törzspár
száma

Tojáshozamok A tojás- 
rakásl 

Időszak 
hossza

Napi
kettős
tojás
rakás
esete

Napi
átlagos
tojás
hozam

Április Május Június Július összes

darab nap db/nap

1965 Fr-25 2 16 21 10 49 80 1 0.613

1966 G-85 16 32 27 4 79 85 4 0.929

1967 G-181 12 30 30 20 92 100 5 0.920

1968 G-190 12 30 29 9 80 95 4 0.842

1969 G-160 10 29 28 18 85 97 9 0.876

1970 G-161 11 30 24 - 65 70 4 0.929

1971 G-62 1 28 30 2 61 64 6 0.953

1972 G-28 16 27 28 7 78 95 4 0.821

1973 G-90 10 31 28 - 69 75 1 0.920

1974 G-70 13 30 30 5 78 85 - 0.918

1975 G 202 17 27 25 5 74 93 2 0.796

1976 G-23 3 27 28 - 58 68 1 0.853



4. sz. táblázat: Dekádonkénti, havi és évi összesített tojáshozamok

ÉV Á p r i l i s M á j u s J ú n i u s Évi

összes1-10. 11 -20. 21 -30. összes 1-10. 11-20. 21-31. Összes 1-10. 11-20. 21-30. 1 Összes
1965 - 25 52 77 107 146 192 445 169 75 28 272 794
1966 3 67 309 379 615 810 880 2,305 733 590 513 1,836 4,520
1967 - 44 314 358 769 1,219 1,442 3,430 1,335 1,312 1,163 3,810 7,598
1966 7 95 800 902 1,491 1,924 2,303 5,718 2,147 1,809 1,310 5,266 11,886
1969 5 72 297 374 988 1,483 1,787 4,258 1,756 1,641 1,526 4,923 9,555
1970 - 11 184 195 499 906 1,149 2,554 1,152 1,079 753 2,984 5,733
1971 - 4 79 83 213 426 499 1,138 450 417 362 1,229 2,450
1972 19 285 607 911 973 1,037 1,351 3,361 1,142 1,082 965 3,189 7,461
1973 2 66 242 310 569 689 799 2,057 683 655 625 1,963 4,330
1974 2 96 281 379 694 967 1,100 2,761 1,033 979 796 2,808 5,948
1975 3 47 228 278 479 728 861 2,068 831 709 436 1,976 4,322
1976 - 1 97 98 278 510 516 1,304 580 496 325 1,401 2,803

összes 41 813 3,490 4,344 7,675 10,845 12,879 31,399 12,011 10,844 8,802 31,657 67,400
Arány 0.06% 1.21% 5.18% 6.45% 11.39% 16.09% 19.11% 46.59% 17.82% 16.09% 13.06% 46.97% 100.00%



6. sz. táblázat: A termelt tojások forgalmazása, a kikeltetett foglyok értékesítése és kibocsátása

Év

Termelő törzsek 
száma

Termelt 

tojás 
(IV-VI. hó)

Értéke
síte tt
tojás

Kelte
tett

tojás

Termé
keny
tojás

Kelési
arány

Értéke
síte tt
fogoly

Kibocsá
tott fo

goly
Induló Tojás

rakó

Pár db dt3 % db

1965 44 32 794 780 63.1 49.3

1966 150 140 4,520 2,000 2,460 70.4 527 70 120

1967 186 176 7,598 5,800 1.720 71.1 59.3 134 156

1968 360 309 11,886 8.760 3.100 74.3 60.8 305 463

1969 330 285 9,555 7,400 1,990 69.8 56.3 - 67

1970 168 160 5,733 4,500 1,150 73.5 60.2 222 201

1971 88 72 2.450 500 1,900 74.0 63.0 85 275

1972 193 180 7,461 5.050 2,300 73.6 64.2 80 282

1973 103 97 4,330 1,520 2.780 70.4 63.8 272 172

1974 150 142 5,948 4,200 1.250 76.3 65 1 18 300

1975 120 114 4.322 3.100 1,200 74 3 63.8 25 500

1976 75 72 2.803 - 2.800 70.6 603 40 1.100

Összes 1.957 1.779 67.400 42.830 23.430 1.251 3.636



1. sz. ábra: A tojásrakás kezdetének naptára

9Z
.6V
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2. ábra: A törzsek megoszlása a termelt 
tojás mennyisége alapján

Tojástermelés, db



3. sz. ábra: Két kiemelkedő termelésű fogolytörzs tojásrakása

A (3-181. sz. fogolypár tojáshozamának alakulása 1967-ben
Hónap 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Tojáa-

2 4 6 a 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 30
Április • • • • • • • • • • • • 12

30

A l3-7(3. sz. fo golypár ÍOjfás/w)zamánaJr aJfakulása 7974!-£>©/1

•
30
20
92

Hónap 1 3 s 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Tojás-
azám2 4 6 s 10 12 14 16 10 20 22 24 26 26 30

Április • • • • • • • • • • • • • 13
30

Júliua • • • • •
30
5

76



4. sz. ábra: A termékenységi és a kelésl arány alakulása (1965-1976)

lampaZQsi arány 

kelést arany
100

50

0
1. 2. 3 4. 5 6 7. 8 9.

1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 július

á p r i l i s  m á j u s  j ú n i u s
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