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A táj mező- és erdőgazdasági hasznosítása
a Zempléni-hegységben a megtelepedéstől
a XIX. század közepéig
Konkolyné dr. Gyúró Éva
Bevezetés
A Zempléni-hegység, a Kárpátok Eperjes-Tokaji-hegyláncának
legdélibb nyúlványa, a Bodrog és a Hemád folyókat kísérő síksá
gok felől észak és nyugat felé kiemelkedő dombságok és vulkáni
kúpok, valamint hegyközi medencék alkotta terület. A régió a
történelem egyes korszakaiban közismerten jelentős politikai sze
reppel bírt, a XI. századtól kezdődően számos királyi várat emel
tek itt. A térség a kora középkorban megindult európai távkeres
kedelembe is bekapcsolódott, a Tisza tokaji átkelőhelye és a hernád-völgyi Hármas út részét alkotta az észak-déli és kelet-nyugati
irányú áruforgalom útvonalainak. Országosan az összekötő ka
pocs szerepét töltötte be a Felvidék és az Alföld, valamint a török
hódoltság korától Erdély és a királyi Magyarország között. A
Zempléni-hegység déli peremvidéke, Tokaj-Hegyalja a síkság és
a hegység találkozásánál magában rejti és összesűríti az eltérő
természetföldrajzi adottságú tájak jellemzőit, s jelentős részben
ennek köszönhető a régió egykori gazdasági és kulturális virág
zása.
Az itt megtelepedett emberi közösségek mind szélesebb kör
ben hasznosították a táj természeti adottságait, hozzátéve a ma
guk alkotásait, az antropogén elemeket, folyamatosan alakítván,
módosítván a táj eredeti szerkezetét, arculatát. A táj természeti és
művi elemeinek összessége, ezek esztétikai minősége és a min
denkori társadalmi-gazdasági feltételek együttese alkotják a tájpotenciált. A tájpotenciál adottságok összessége, lehetőség, amely
nek kiaknázási módja a történelem során igen eltérően alakult, az
egyes korszakok politikai, anyagi, szellemi, kulturális színvona
lának függvényében. A tájban rejlő lehetőségek hasznosításának
módja és ezek változása meghatározza a tájszerkezet formálódá
sát, a népességeltartó-képesség, az életkörülmények és a környe
zetminőség alakulását.
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A Zempléni-hegységben a tájpotenciál hasznosításának súly
pontja a régió történetében mindvégig a mező- és az erdőgazda
ságra esett, így a következőkben ennek vázlatos bemutatását
kíséreljük meg, a hangsúlyt az átalakulás folyamataira helyezvén.

A honfoglalást megelőző kor
A Zempléni-hegységben és peremvidékein a feltárt régészeti lele
tek a kőkorszakig visszanyúlóan bizonyítják az emberi jelenlétet.1
A népvándorlás korában és azt megelőzően a Zempléni-hegy
ségben élő népek halászó-vadászó, gyűjtögető életmódjukkal nem
okoztak maradandó változást a tájháztartásban. Az ember tájala
kító tevékenysége a magyarság honfoglalása előtt, a Bodrog és
mellékfolyóinak árteréből kiemelkedő dombsoron megtelepedett
szláv népességföldművelő munkájával kezdődött.2A szlávok a síkság
és hegyvidék határán a dombságok erdei irtásain gazdálkodtak.
A honfoglalás előtti idők hegyaljai szőlőműveléséről csak feltevé
sek vannak. AVitis fajok a harmadkor növénytársulásaiban jelen
tek meg hazánk területén. Az Erdőbényén talált Vitis tokayensis
levéllenyomatok kb. 15 millió évesek. A Pannónia területén folyt
kelta, majd római szőlőművelés3 után bizonyítottan az avarok is
termesztettek szőlőt a Kárpát-medencében4, de nem állítható
minden kétséget kizáróan ennek hegyaljai elterjedése.
A térség erdőségei ekkor még csaknam érintetlenek. A szlávok
erdőirtásai a Bodrog feletti ármentes síkság tatárjuharos lösztöl
gyesei és a dombvidék cseres tölgyesei határán keletkezhettek. A
napos déli lejtők sajmeggyes bokorerdei a szőlőtermesztés opti
mális termőhelyei5, amelyek az esetleges hegyaljai, avar szőlőmű
velés térségei.
A honfoglaló magyar törzsek fő mezőgazdasági tevékenysége
az állattartás volt, amelyet azonban már őseink Kárpát-medencé
be érkezése előtt kiegészített a földművelés. Ezt bizonyítják egy
IX. századi muzulmán földrajzkönyvben a magyarokról írottak:
„sátraik vannak, s nyáron a fű és növényzet után vándorolnak...
télen pedig a folyók mellé húzódnak és legeltetéssel foglalkoz
nak... Sok vetésük van."6 Az állattartás és a földművelés mellett a
magyarság nagy valószínűséggel megismerkedhetett a szőlőmű
veléssel is az arab, a perzsa és a görög népekkel fennálló diplomá
ciai kapcsolata révén.7
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A honfoglalástól a tatárjárásig terjedő kor
A Kárpát-medencébe érkező honfoglaló magyar törzsek TokajHegyalját megszálló nemzetségei számára a letelepedés feltétele
volt az állatok számára elegendő legelő, a folyók, patakok menti
berkesek, ártéri erdők, tölgyligetek és a szántásra alkalmas sík
térszínű területek jelenléte. A térség peremvidékeinek vízbősége,
kiterjedt kőris-éger ligeterdei és a tatárjuharos lösztölgyesek
makktermése vándorlás nélkül biztosított legelőt. Az első honfog
laláskon szállások Anonymus feljegyzései szerint Szerencs és
Sárospatak.kömyékén voltak. Ezt követően a Hemád és a Ronyva
mentén terjedt a táj birtokbavétele.8
„A pusztaságot és a dombvidéket megszállva a magyarság az
ott élő szláv népességet asszimilálta, s egyben eltanulta tőle mind
azt, amivel gazdálkodási módját a helyi viszonyokhoz alkalmaz
hatta. így elsősorban az állatok teleltetéséhez szükséges takar
mányszárítást (széna, szalma) és a sztyeppekken ismeretlen nö
vények (rozs, zab, len) termesztését."9Ugyanakkor a szlávok által
a dombságokon folytatott földművelés az ármentes síkságokra is
lehúzódott. Az erdőirtások révén nyert kaszálórétekből és lege
lőkből kezdetben a szállások környékén törtek fel egy-egy dara
bot, amelybe kölest, búzát és árpát, később a szlávok közvetítésé
vel megismert rozsot és zabot vetettek.10 A föld kimerülése után
azt néhány évig ismét rétként, legelőként hasznosították, és új
területeket vontak művelés alá. Ezen ősi parlagolásos művelési
rendszerből fokozatosan, a művelt és pihentetett területek sza
bályszerű váltásával alakult ki a nyomásos gazdálkodás. A kez
detben kétnyomásos rendszerben a szántóföld már határozottab
ban különvált, és a legeltetés is szigorú szabályokhoz igazodott.11
A mezőgazdaság fejlődésében, a művelés alá vont területek
bővülésében fontos szerepet játszottak a telepítések. A Zempléni
hegység nyugati peremvidékén, a vizsolyi királynéi birtokokon,
a XIII. század elején létrejött német telepesfalvak határában is
kialakult a mezőgazdasági termesztőtáj.12
Nem bizonyított, hogy Tokaj-hegyalján már a honfoglalás ko
rában folyt szőlőművelés. Anonymus feljegyzései - amely szerint
Árpád vezérei a Tokaji-hegyet szőlővel beültetve találták - erre
elégtelen bizonyítékot adnak. Valószínűbb, hogy a XI-XII. század
fordulóján a francia eredetű vallonok telepítése nyomán13 kezdő
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dött a szőlőművelés. A pataki vendégtelepesek kiváltságait egy
1201-ben írott oklevél rögzíti14, és Tokaj környéki vallon telepekről
a tatárjárás előttről maradtak fenn feljegyzések, valamint Tállya
neve is (taille = vágás, irtás) francia eredetű szó.15Az államalapítás
és a feudális rend megszilárdulása után a szőlőtermesztés és a
borkészítés fontos gazdasági tényezővé vált, de a hegyaljai bor
ekkor még kevés jelentőséggel bírt. AXI-XII. századi vásárhelyek
vámtarifáiban (Esztergomban, Hainburg, Buda) szereplő magyar
bor a soproni, a somlói és a budai borvidékekről származott.16
A honfoglalás korában a síkságokon és a dombvidéken elterü
lő, az állatok számára hasznosítható aljnövényzetű liget-, vala
mint makkos erdők legelőül szolgáltak. A magasabb régiók átjárhatatlan sűrű erdőségei mint a megtelepedést gátló tényezők
szerepeltek. „Az Árpád-korban a szőlőtermesztés magassági ha
tára (250-300 m) választotta el a Hegyalja és a Meződűlő kultúrtájait a Zempléni-hegység őserdőitől."17 Ezen érintetlen őserdők
részét képezték az ország északi és keleti részén a Kárpátok
hegyvonulatait borító erdőségek alkotta gyepűvonalnak, amely a
lakott terület természetes határát jelezte és egyben a települések
védelmét is szolgálta. A gyepűn túli lakatlan erdőségek a király
rendelkezésére álló területek voltak. A nagy erdőterületeket már
I. István és közvetlen utódai királyi uradalmakká, erdőispánságokká szervezték.18 A Zempléni-hegység - korabeli elnevezés
szerint a Nagyerdő - a sárospataki erdőispánság fennhatósága alá
tartozott.19
Az erdőispánságokban alkalmazott szolgáló népek a királyi
erdőóvók, vadászok, madarászok és lovászok voltak. A korabeli
„erdőgazdálkodásban" elsődleges volt a vadászat, majd a későb
biekben mind határozottabban nőtt az állattartás és a fahasználat
jelentősége.20

A tatárjárástól a mohácsi vészig terjedő kor
A tatárjárástól a török hódoltságig terjedő korszak legfőbb jellem
zője a településterület és ezzel párhuzamosan a művelés alá vont
területek kiterjedése az erdőirtásokon. A Meződűlőn Boldogkő
vár körül és a hegység nyugati peremén települt falvak határában
terjedt a mezőgazdasági kultúra. Az Erdővidéken Regéc, a Hegy
közben pedig Füzér várának ellátását szolgáló településekben
találjuk a mezőgazdasági termelés első színtereit.21
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A korszakban alakult ki egységes osztályként a jobbágyság. A
földesúri birtok ekkor még tisztán adóztató jellegű, jövedelme a
jobbágygazdaságokból származó járadék, a dézsma. A gazdálko
dás alapegysége (amely az adózás és a községhatár felosztásának
is alapja) a jobbágytelek volt. Alkotórészei a ház és a mellette lévő
udvar és kert, a határban kiosztott szántó, továbbá használati
illetőség a közös legelőben és erdőben. A jobbágytelkekhez nem
állandó rétek és szántók tartoztak, ezek minden esztendőben
felosztás alá estek. Ez az osztásos föld közösség sok helyen Mária
Terézia 1767-es úrbérrendezéséig fennmaradt. „Abaúj megyében
csak az egy Szántó mezővárosról írják 1715-ben, hogy ott minden
évben az uradalom tisztjei osztanak földet, nemcsak a polgárok
nak, hanem a helyben lakó nemeseknek is. Zemplén megye 1715-i
összeírása Tancalt, az 1790-iki pedig rajta kívül Mádot is említi,
mint olyat, ahol az évi felosztás dívik. A többi 1567-ig visszamenő
adatok is lapályosabb vidékre, Sárospatak, Kis-Patak, Golop, Petrahó, Bodrog-Olaszi, Megyasszó, Zombor... községekre vonat
koznak..."22
Az 1500-as éveket megelőző korok zempléni gazdálkodási
rendszereiről pontos adataink nincsenek, a térség török hódoltság
korabeli fejlett mezőgazdasága azonban folyamatos fejlődést té
telez fel a növénytermesztésben és az állattartásban is. A nyomásos
gazdálkodás már minden bizonnyal mint művelési kényszer sze
repelt. A Hegyalján és a Meződűlőn a parlagoló rendszerből
alakult ki, a Hegyközben pedig a földszűke és a környező vidé
kekről származó ismeretek hatására jöhetett létre. A nyomásokra
osztott telki állományhoz tartozó földeken kívül fokozatosan bő
vült az irtásföldek területe, amelyeket a parlagolásos gazdálkodás
szerint műveltek. Már az Árpád-korból előfordulnak a hegyközi
gabonatermelésre vonatkozó utalások és „Komlós nevének korai
említése e speciális növény termesztésére enged következtetni."23
A szántóművelés a korban lényegében csak a gabonafélék ter
mesztésére szorítkozott, ami a talaj termőerejének egyoldalú ki
használásához vezetett. A talajerő utánpótlását az a trágya bizto
sította, amelyet az ugaron legeltetett állatok elhullattak.24 A kor
ban, csakúgy mint a feudalizmus későbbi századaiban is, a gabo
natermesztést jelentőségében számottevően meghaladó állatte
nyésztés vezető ága a szarvasmarha- és lótartás és emellett igen
9

fontos volt az erdei makkon hizlalt sertések tartása is.25 A vízfo
lyások, folyók mentén kiterjedt a halászat folyt.
A tokaj-hegyaljai-sztf/tffc legkorábbi hiteles említését a tatárjá
rást követően, IV. Béla okleveleiben találhatjuk. Elsőként az 1248.
évben, amikor a király Liszka-Olasziban birtokot és Patakon egy
szőlőt adományoz a szepesi Szent Márton egyháznak26, és ezt
követően a Túróczi prépostság alapítólevelében 1252-ben, a mo
nostornak adományozott javak felsorolásánál szerepel négy Pa
tak és Olaszi határában elterülő „vincellérmansió".27
A hegyaljai szőlőművelés tatárjárást követő elterjesztésében és
továbbfejlesztésében - új fajták, metszésmódok elterjesztésével az 1242-52 közötti olasz telepítéseknek volt fontos szerepük. A
Velence környékéről származó királyi szőlőműveseket Olaszi és
Patak határában telepítették le.28 A Zsigmond-kori oklevelekben
mind gyakrabban szerepelnek a mai tokaj-hegyaljai (Újhely, Zombor, Tolcsva, Horváti, Újfalu) és a hegység nyugati lejtőin (Gönc,
Hejce) elterülő szőlők.29 A szőlők a kialakult telekrendszerben
különváltak, és az irtások nyomán a hegység védett déli lejtőin, a
málokon terjeszkedtek. A XIV. század folyamán kialakultak a
promontóriumok, a szőlőhegyek a szőlőművelés számára kedve
ző természeti adottságokkal bíró térségekben.30
A bor, mint az egyik legjelentősebb kiviteli cikk, a harmincadvám révén a királyi kincstár számottevő bevételi forrásává vált.
Ezért mind az Anjouk, mind Mátyás ösztönözték a szőlőműve
lést. A bortermelés elősegítette a mezővárosi fejlődést, ugyanak
kor a piacok is ösztönzőleg hatottak a szőlőművelésre. A XV.
században Tokaj-Hegyalján mezővárosi kiváltságot nyert telepü
lések sora virágzó paraszti árutermelést jelez, melynek egyre
fontosabb részévé vált a bortermelés31 Évszázados fejlődés ered
ményeként az 1490-es évekből már a tokaji bort méltató, annak
országos hírre emelkedését bizonyító sorok maradtak ránk.32
A korban a lakosság élelmezésében fontos részt képviselő erdei
gyümölcsfákat a mind kiterjedtebb irtásokon „hagyásfaként" meg
őrizték, így elősegítették terjedésüket.33 A gyümölcsfákat - a vizs
gált területen elsősorban a körtefákat, költéseket - gyakran emlí
tik a XIII-XTV. századi határleírásokban34, ami mutatja, hogy a
gyümölcsfák, és a gyümölcsligetek tájékozódási pontot is jelen
tettek.
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A középkor korai századaiban a zöldség-, a gyógy- és a dísz
növénykertészet az önellátó kolostorokban létesített kertekben
éledt újjá. Minden valószínűség szerint a Zempléni-hegység tér
ségében alapított rendházakban is megtalálható a kertészet több
ága, jóllehet az oklevelek főként az e vidéken meghatározó szőlőművelést említik.35
A tatárjárást követően - amikor a kialakuló váruradalmakban,
a patakvölgyekben és kismedencékben, a hegységek belső terüle
tein, az addig lakatlan erdőségek irtásain is létrejöttek a települé
sek - megváltozott az erdővel kapcsolatos szemlélet. A települési
és mezőgazdasági területnyerés céljából végzett erdőirtás mellett
az erdő többcélú hasznosítása is általánossá vált. A vadászat
mellett az erdei legeltetés, a tűzi- és épületfakitermelés, az élelme
zést és ruházkodást szolgáló erdei termékek gyűjtögetése egyre
fontosabb része lett az erdőhasználatnak. Az erdő a kevés szántó
földdel rendelkező irtásfalvak lakóinak létalapját képezte. „Az
erdőhasználat folytán más volt az erdőkép a lakott helyek, falvak
környékén és más az ezektől távolabb eső vidékeken. A lakott
helyeken az állandóan használt erdők a mindennapi tüzelőszük
ségletet fedezték (silvae usuales). Ezek rövid vágásfordulóban
kezelt sarjerdők, egykorú elnevezéssel eresztvény-erdők voltak.
Az állatokat is legnagyobbrészt ezekben az erdőkben legeltették.
A legelő, makkoló állatok sok kárt tettek ezekben a lakóhelyekhez
közeli erdőkben. A sarjak között olykor mezőgazdasági termelést
is folytattak. A településektől távolabb eső erdőségekből az épü
letfát szálalással termelték ki. Ezeket az erdőket vették később
tilalom alá, és itt csak a földbirtokos, illetve megbízottjának, erdé
szének engedélyével volt szabad fát kivágni. Ez a használat nem
változtatta meg annyira az erdőképet, bár kétségtelenül hatással
volt az erdők fafajösszetételére. A lakatlan magas hegyekben sok
volt az őserdő még a középkor végén is."36 A Zempléni-hegység
magasabb régióiban - a Milici-hegycsoport és a később létesült
huták térségében - a gyertyános tölgyesek és bükkösök érintetle
nek maradtak. A települések környékén végzett irtások a cseres
tölgyesek övébe húzódtak be.
A XIV. századtól megindult és mindjobban fellendülő bányá
szat faszükségletének fedezésére is irtották az erdőket a felvidéki
bányavárosok - térségünkben Telkibánya és Rudabányácska kör
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nyékén. Az erdőt a XVI. századig mint „korlátlanul rendelkezésre
álló erőforrást" tekintették, és azt birtokosai - a földesurak, a
király és a városok - a jobbágysággal közösen és szabadon hasz
nálták.

A török hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc kora
Országunk mezőgazdasága a XVI. század elején a korábbi évszá
zadokban kialakult, majd egyre erősödő paraszti árutermelésre
épült. A külpiaci termelésben is jelentős részt képviselő vágómar
ha- és bortermelés fellendítette és átformálta hazánk egyes tájait.
A szántóföldi gabonatermesztés továbbra sem vált elsődlegessé.37
Az ország három részre szakadása után a királyi Magyarorszá
gon és Erdélyben fejlődött tovább a mezőgazdaság. A Zempléni
hegységben a korszak virágzó gazdasági életének alapját a tokajhegyaljai szőlőkultúra mellett a térség egészében elterjedt állat
tartás adta.
A XVI. század első felében a termelés még szinte kizárólag a
jobbágyok szolgáltatásain nyugvó ún. „adóztató uradalmak" ke
retében folyt. A század végén kezdett tért hódítani a nemesi
birtokon az allodiális, majorsági gazdálkodás38A földesurak saját
gazdaságainak létrehozását a magasabb termelékenység és jöve
delem elérése motiválta. A majorsági gazdálkodás a parasztláza
dások utáni örökös jobbágyság korában döntően a robotmunkára
épült, s mint ilyen elsősorban gabonatermesztést folytatott, így
erősen függött tehát a rendelkezésre álló jobbágyi robottól és
igaerőtől39 A XVII. század közepéig folyamatosan terjeszkedő
allódiumok fejlődésének gátja az alacsony termelési színvonal
mellett az árutermelő parasztság elnyomorodása, a háborús vi
szonyok közepette a munkaerő és a fogyasztás visszaszorulása
volt.
Térségünkben a majorsági gazdálkodás a XVII. század elején a
Zempléni-hegység mintegy kétharmadára kiterjedő Rákóczi-birtokokon vált általánossá.40 Lévén, hogy a gabonatermesztés itt az
országosnál is kisebb jelentőséggel bírt, az allódiumokban nem
elhanyagolható állattartás és szőlőművelés is folyt. A mezőgazda
ság ezen ágai azonban a robot mellett bérmunka alkalmazását is
szükségessé tették, ami magasabb termelési színvonal elérését
tette lehetővé. „Egy-egy major - az inventáriumok tanúsága sze
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rint - kiterjedt épülettömbből (majorház, cselédlakások, istállók,
ólak, különböző malmok, kocsma, mészárszék stb.), az ehhez
csatlakozó csűrös, veteményes, virágos, gyümölcsös, méhes ker
tekből és a falvak határain a jobbágyföldektől elkülönített szántó
földekből, szőlőkből, legelőkből, rétekből, tilalmas erdőkből és
halászó vizekből állott."41
A Zempléni-hegységben a szántóföldi növénytermesztés elsősor
ban a helyi igények kielégítését szolgálta. A térség gabonája a
szőlő monokultúra felé haladó hegyaljai mezővárosok piacain
talált fogyasztóra. A szántóművelés jelentőségét csökkentette,
hogy a szomszédos tájegységek (Taktaköz, Bodrogköz) gabonája
Szerencs

Év

ősz

tavasz

394/1
(170)

1635

tavasz

ősz

tavasz

272/1
(117)

1639

köböl
(ha)

149/1/2
(64)

180/3
1/2
(78)

1646
1648

ősz
727/2
(313)

1634

1642

Regéc

Sárospatak

100/3
(43)

719
(310)

290/2
(125)

778
(152)

352/3
(153)

249
(107)

107
(46)

345
(149)

81/2
(35)

1714

118,75
(51)

275
(118)

1735

118,25
(51)

392
(169)

1765

532
(229)

1775

470
(203)

. táblázat. Majorsági szántóterület a Zemplén-hegység
uradalmaiban a XVII-XVIII. században42.
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is eljutott a mezővárosokba. Az 1630-40-es években a sárospataki
és a szerencsi uradalmak szántóterületeinek nagy része is a vizs
gált területen kívül eső falvak határában helyezkedett el. A tokaji
uradalomban szinte egyáltalán nem, a regéci birtokon pedig csak
Szántó, Tállya és Fony határában volt jelentősebb mennyiségű
szántóföld. (Afenti uradalmak majorsági szántóterületeit az 1. sz.
táblázat jelöli.)
A jobbágyi szántók kiterjedésének meghatározása további ku
tatások alapján lenne lehetséges. Az urbáriumokból ismert telek
szám nem elegendő a jobbágygazdaságokban művelt terület
megállapításához. A telekméret is igen különböző. Az átlagos
teleknagyság 20-30 hold körül mozgott (864 n-öl királyi hold v.
1200 n-öl magyar hold), de „egy egész telek 1569-ben Nyíriben
három holdból állott."43 A termésmennyiségek a Hegyközben
jóval felülmúlják a telekátlag alapján lehetséges mértéket, ami
arra utal, hogy a telki állományhoz nem tartozó irtásföldeken is
folytattak gabonatermesztést.44 Ezért Makkai megállapítására tá
maszkodom, miszerint a majorsági vetésterület, a Rákóczi-birtokok 15-20%-a volt a jobbágygazdaságokénak45 Hegyalján - ahol
a parasztgazdaságokban a szőlőművelés vált a termelés megha
tározójává - ezt meghaladó érték, a Hegyközben pedig - ahol a
jobbágyi földművelés igen kiterjedt volt-ennél alacsonyabb érték
tekinthető reálisnak. A Hegyközben a népesség 1600-as évek vé
gén megindult csökkenésével párhuzamosan erősen visszaesett a
paraszti gabonatermelés.46
A művelési rendszerben a kétnyomás fokozatosan átadta he
lyét a háromnyomásos gazdálkodásnak, de a regéci uradalom
több falujában (Regéc, Baskó, Erdőhorváti, Tolcsva, Tállya) to
vábbra is a földek két nyomásra osztása volt jellemző.47
A kor állattartásának takarmánybázisát a kaszálórétek, a legelők
és a makkos erdők adták. A Zempléni-hegység állattenyésztése a
XVII. század közepéig folyamatos fejlődést mutat. A XVI-XVII.
századi állatlétszám az 1630^40-es években volt a legmagasabb.
Az állattartás döntően a jobbágygazdaságokban folyt, de nem
elhanyagolható a majorsági állattenyésztés sem. A korabeli urbá
riumok és inventáriumok adatai alapján képet alkothatunk a
majorsági és jobbágyi állatállomány alakulásáról (2., 3. sz. táblá
zat).
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3. sz. táblázat / folytatás.

A szarvasmarhatartás a Hegyalján és a Hegyközben a legkiter
jedtebb. A sárospataki uradalom összes jobbágyi szarvasmarha
állományának a fele (818 db) 4 hegyaljai mezővárosban, Sárospa
takon, Erdőbényén, Tolcsván és Sátoraljaújhelyen volt található,
de a Hegyközhöz tartozó Kovácsvágás és Telkibánya is számot
tevő részt képvisel a sárospataki uradalom szarvasmarha-állományából. A Hegyközben, a füzéri uradalomban, a XVII. század
elején 257 jobbágyháztartásban 1821 db szarvasmarhát tartottak,
ami a földek megműveléséhez szolgáló ökrök és a háztartások
tejterm ékellátását szolgáló tehenek mellett eladásra szánt
mennyiséget jelöl. A Meződűlő szarvasmarha állománya ekkor
még nem számottevő. Gönc, Boldogkőváralja urbáriumai nem
említenek állatlétszámot, Vilmányban 1646-ban mindössze 45
szarvasmarha található. Ajuhászat az Erdővidéken és a Hegyköz
ben számottevő, de jelen van a Hegyalján is, itt főként a majorsá
gokban. A sertéstenyésztés elsősorban a Hegyalján és a Hegyköz
ben jelentős. A makkos erdőket nagy becsben tartották. A disznó
tized fontos bevétel volt, ezért a makkos erdővel nem bíró falvak
kondái számára „bérmakkoltatás" is folyt. A halászat továbbra is
fontos tevékenység. A sárospataki uradalomba 1637-ben a gyalmos halászat elterjesztése érdekében Szegedről is hoztak halászo
kat. Az inventáriumok halastavakról is beszámolnak.50 A regéci
uradalom 1697. évi urbáriumában tilalmas pisztrángos patakokat
említenek.51
A korban a gabonatermelés és állattartás kölcsönösen kiegészí
tette egymást, bár utóbbi elsődlegessége vitathatatlan. A XVIII.
század közepétől mindkettő hanyatlásnak indult. A gazdaságok
pusztulása legszembetűnőbb a Hegyközben, de a népesség fo
gyása a Zempléni-hegység egészében visszavetette a termelést.
A török hódoltság, majd a Rákóczi-szabadságharc korában a
Zempléni-hegység mezőgazdaságában kétségkívül a tokaj-hegyaljai szőlő- és borgazdaság felvirágzása jelenti a legszembetűnőbb,
legjelentősebb változást. Hatása a térség egészében érzékelhető.
Kisugárzásának eredménye a Meződűlő hegylábi falvainak
(Gönc, Hejce, Boldogkőváralja) kiterjedő szőlőművelése. A fejlett,
monokultúra irányába haladó gazdálkodás elősegítette a Zemp
léni-hegység egyes kistájai közötti termelési munkamegosztás
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kialakulását. Szoros kölcsönhatás állt fenn a bortermelés és a
mezővárosi fejlődés, a kézműipar kialakulása és kibontakozása
között is.
Tokaj-Hegyalja a XVI. század folyamán az ország első borvidé
kévé lépett elő. A korszak hegyaljai szőlőkultúrája a Zempléni
hegység gazdaságtörténetének legrészletesebben feltárt területe.
Számos szerző vizsgálta a szőlőtermesztés, a borkészítés és -for
galmazás kérdéseit, valamint ezek társadalmi kihatását, összefüg
géseit.52 Jelen munkában a leglényegesebb momentumok ismer
tetésére törekedve vázoljuk fel a korszak szőlő- és borgazdaságát,
a fénykor kibontakozását eredményező főbb tényezők alapján,
melyek az alábbi három csoportra oszthatók:
- a korszak politikai viszonyaiban, a kereskedelmi kapcsola
tokban bekövetkezett változások és ezek következményei;
- a termesztéstechnika és a borkészítési eljárások fejlődése;
- a korban előremutató hegyaljai szőlőbirtok-viszonyok és
ezek termelési kihatásai.
A mohácsi vész után a Szerémség, az ország addig vezető bor
vidéke török uralom alá került és ezáltal az észak felé irányuló
borkivitele megszűnt. A szerémi bor fő közvetítői, a Lengyel- és
Oroszország felé vezető kereskedelmi utak mentén fekvő felvidé
ki városok (Kassa, Bártfa, Eperjes, Lőcse) a XV. század közepétől
mind nagyobb érdeklődést mutattak a hegyaljai borok iránt is. Az
1570-es évektől „mind sűrűbben olvashatunk a különböző keres
kedelmi feljegyzésekben a hegyaljai borokról, rendszeressé vál
nak a városok hegyaljai borvásárlásai"53, majd a XVI. századtól
közvetítésükkel állandósult a növekvő mennyiségű tokaji bor
kivitele Lengyelországba. A XVII. század 30-as éveiben a tarcali
szőlőhegy birtokosa, Csáky István számadáskönyvei szerint az
össztermelés 30-40%-a került kivitelre.54Aszázad végén II. Rákóczi
Ferenc széles körű külkapcsolatai révén Európa fejedelmi udva
raiba is eljutott a tokaji bor55, növelve ismertségét és keresettségét.
A külkereskedelem növekvő igényei serkentették a termelés fej
lődését.
A termesztéstechnikában bekövetkezett változások között első
ként említendő az 1560 táján elterjedt háromszori kapálás56, ame
lyet azután a szüret idejének szeptember végéről október végére
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történő kitolódása követett. A késői szüret a szőlőbogyó aszúsodását tette lehetővé. A töppedt becukrosodott aszúszemek külön
választásával megkezdődött az aszúbor készítése. Erre utal egy
1560-ból marad feljegyzés „quod cum populari vinicolarum industria utpote trina fossione separate que selectione, uvae passae
possint".57 Az 1570-es évek urbáriumai a „fő bor" elnevezést
használják. Szikszay Fabricius Balázs pataki professzor 1590-ben
Aszú Szőlő Bort említ, az „1655-ös országgyűlés pedig már köte
lezően előírta az aszúszőlő különválasztását a hegyaljai szőlők
ben".58
A művelés és a borkészítés egységesítését célozta a Mádon
1641-ben készült szőlőrendtartás, amelynek 48 pontban megfo
galmazott szabályai kötelezőek voltak az egész Hegyalján.59 In
tézkedett a talajvédelemről, teraszok kialakításáról, vízlevezető
árkok, kőgátak építéséről, tartalmazta a metszésre, trágyázásra, a
kapálásra, a szüret idejére és a borkészítésre, a borok osztályozá
sára vonatkozó előírásokat.60
A XVI-XVII. században Tokaj-Hegyalján a szőlőbirtok igen vál
tozatos formái alakultak ki, amelyek közvetlenül befolyásolták a
termelékenységet, a terméshozamok alakulását, így ezek változá
sa a szőlőkultúra fejlődésének sarkalatos pontja. A jobbágyszőlők
kertszőlőkre és a telki állományhoz nem tartozó dézsmás szőlőkre
oszlottak. A földesurak saját kezelésében álló majorsági szőlőkön
kívül a dézsmás szőlők felszabadításával létrejöttek a szabad
szőlők, amelyek járadékmentes földesúri birtokok voltak. A kert
szőlők a ház közvetlen közelében, általában igen kis területű
ültetvények, amelyek mint telekrészek elidegeníthetetlenek vol
tak és járadékkötelezettség terhelte őket. A dézsmás szőlők a telki
állományhoz nem tartozó szőlők voltak a települések promontóriumain, szőlőhegyein. Ezek a földesúri dézsmakötelezettség el
ismerése mellett a szabad adásvétel tárgyát képezték. Tulajdono
saik között ezért nemcsak jobbágyokat, hanem polgárokat és
nemeseket is találunk. A XVI. század végéig az össz-szőlőterület
95-97%-át tették ki, majd a XVII. században területük csökkent,
de 70-80% alá nem süllyedt. Nagyrészt ezekből kerültek ki a XVII.
század folyamán az extraneusok birtokai. A majorsági szőlők a
szántókhoz, rétekhez hasonlóan a vidék földesurának saját gaz
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daságához tartoztak. A szabad szőlők után nem járt dézsma,
tulajdonosaik adott település részbirtokosai voltak.61
A birtokformák eltérése a művelésében is megmutatkozott. A
majorsági szőlőkben, a szabad, valamint az extraneusok által
birtokolt dézsmás szőlőkben kezdődött a bérmunka alkalmazása,
és ezekben N. Kiss István számításai alapján az egységnyi terület
re eső terméshozam háromszorosa a robottal művelt, illetve a saját
művelésben álló szőlőkének. 1 kapás (10Ö n.öl) igényesen kezelt
szőlőn 1683-ban 1 hordó (140-1631), míg a rosszul kezelt, elhanya
golt szőlőben csak 1/3 hordó bor termett.62 Amíg a földesurak
igyekeztek növelni a majorsági szőlőterületet, a dézsmás szőlők
haszna is fontos jövedelemforrás volt. Ezért kedvezményekkel
ösztönözték a telepítést. Tokajban, a mezőváros 1610. évi falu
könyve szerint, „a sok fáradsággal gyepből, cserjéből és erdőből
újjonnan plántált szőlő" után 12 esztendeig dézsmával nem tartoznak.63 Báthori Zsófia pedig 11 évi adómentességet biztosított
1661-ben az új telepítésű szőlőkre.64
A XVI. század végén és a XVII. század elején szőlőmonokultúra
felé haladó Tokaj-Hegyalján a parasztság hasznát a kocsmáltatási
jog korlátozásával, a borfoglalásokkal a földesurak mindjobban
lefölözték. A parasztgazdaságokban a monokultúra irányába mu
tató fejlődés megtorpant, és előtérbe került az önellátásra törek
vés, és következményként növekedni kezdett a paraszti szántók
területe. A parasztság elszegényedése, elvándorlása, a háborús
évek alatt csökkenő népesség munkaerőhiányhoz vezetett.65 A
mezővárosi kiváltságok növelték az oppidumok népességmeg
tartó erejét, és ennek köszönhetően a szőlőkultúra hanyatlása
kisebb mértékű volt, mint a többi gazdasági ágé. A háborús idő
szakokban borkonjunktúra jelentkezett, és a Rákóczi-szabadságharc alatt a tokaji bor fontos anyagi bázist jelentett. A fogyat
kozó munkáskéz miatt azonban a szőlők állapota romlott. A
parlagok és a leromlott szőlők felújítását segítette elő az 1700-ban
Rákóczi Ferenc által, a hegyaljai szőlőművelésről kiadott „Sza
bályzat".66
Végezetül a XVI-XVII. századi hegyaljai szőlőterület kiterjedé
sének meghatározásával kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet a
következő ellentmondásra. Tokaj-Hegyalja szőlőterületét - az
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1570-80-as évek 28 900 hl-es átlagtermése alapján - N. Kiss István
(8000 kh) 4600 ha-ra becsüli (6,5 hl/ha terméssel számolva).67 E
reális becslésnek ellentmond a zempléni szőlők 1696-os összeírá
sa. Itt egész Zemplén vármegyében (26 995 kapás dézsmás és 5633
kapás szabad szőlő, összesen 32 628 kapás) 1214 ha területet
jegyeztek fel.68 Ha ehhez a majorsági és kertszőlőket 30%-ra be
csülve hozzáadjuk, akkor sem lehetett 1700 ha-nál több az össze
írás szerinti szőlőterület, ez pedig a fentiek szerint harmada a 100
év előttinek.
A XVII. század utolsó harmadáig a szőlő- és borgazdaság erő
teljesen fejlődött A következő évtizedek háborús viszonyai köze
pette végbement hanyatlást figyelembe véve is ezen adatok túl
zott területcsökkenést jeleznek. Feltételezhető tehát, hogy (mint
látni fogjuk a későbbi állami adóösszeírások hiányosságait is) az
1696. évi conscriptióban nem szerepel a teljes adóköteles szőlőte
rület.
A korban a kertészet is fejlődésnek indult. A majorságokban és
a parasztházak mellett mindenütt volt veteményes kert, de a
várak környékén megjelentek a gyümölcsös, virágos és díszkertek
is. A füzéri vár 1620-ból való inventáriuma a virágkert felől való
toronyról tesz említést.69 A Sárospataki vár kertjeiről a XVI. szá
zadtól számolnak be a források. A pataki kertkultúra Lórántffy
Zsuzsanna idejében, a XVI. század közepén élte fénykorát. Ekkor
a várhoz három kert tartozott, a Gombos, a Mandulás és a Mo
gyorós kert. A Gombos kertet 1550 körül Perényi Gábor telepítet
te. Az 1554-es urbárium szerint már kertészek vannak, majd egy
1564-ben kelt levél virágmagok küldéséről tanúskodik. A Mandu
lás kertet az 1612. évi, a Mogyorós kertet pedig az 1619. évi
leltárban említik először. Az 1632-es urbárium a tolcsvaiaknak
előírja a Mogyorós és Mandulás kert sövényeinek „kertelését" és
az ardóiaknak az itteni vadkert gyümölcsének aszalását. A pataki
kertek 1670 után elpusztultak, amikor a hegyaljai felkelést köve
tően a várat megszálló katonaság kiirtotta a növényeket.70
A gazdák nagy becsben tartották a szőlők közé ültetett gyü
mölcsfák termését. A Szent Lőrinc naptól a szőlőtermés őrzésével
megbízott szőlőpásztornak „semmiféle gyümölcsöt haza nem
szabad hozni sem titkon, sem nyíltan, sem maga, sem a gazdája
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számára..., hanem a szőlőnek gazdája maga, avagy háza népe
hozza haza, ami gyümölcse vagyon."71
A XVI. században a fogyatkozó erdőállomány, a települések és
bányák környékén megszaporodó tarvágások ráirányították a
figyelmet az erdő „végességére", az erdővédelem, a tudatos erdőgazdálkodás szükségességére. I. Ferdinánd részletes leírással ve
tette meg az erdőgazdálkodás alapjait, majd I. Miksa az alsó-ma
gyarországi bányavárosokra vonatkozó nyílt parancsot adott ki
az erdők bejárására és felmérésére. 1565-ös rendtartásában a bá
nyaerdőket a kamara kizárólagos használatába vette, és szigorú
előírásokkal szabályozta a bányamunkások erdőhasználati jogát.
Ezzel megszületett az első erdővédelmet szolgáló törvény, és
létrehozták a kamarai erdészet szervezetét.72
A XVI. századtól, az örökös jobbágyság korában a nemesi
birtokon is megszűnt a szabad és közös erdőhasználat. Elsőként
a tilos, „avas" erdőt különítették el, ahonnan épületfát is csak
külön engedéllyel lehetett kitermelni.73
Verbőczy 1514. évi Hármaskönyvében lefektették „a vetéseken,
a rétekben és az erdőkben a jobbágyok állatai által okozott károk,
valamint a tilos fakivágás" megtorlásáról intézkedő rendszabá
lyokat.74 A szabad erdők használata fejében a jobbágyokat külön
böző szolgálmányok teljesítésére kötelezték, amely tartozásokat
a földesúri urbáriumokban fektettek le. Viszontszolgálat járt a
faizási jog, a tűzifa-, a szerszám- és az épületfakitermelés után. A
makkos erdők használatáért disznótizedet fizettek. Azon falvak
lakói, amelyekben erdő nem volt, az uradalmakon belül más,
részükre kijelölt erdőkben gyakorolhatták a faizási, makkoltatási
jogot, amiért különböző mezőgazdasági terményekkel és kézmű
ipari termékekkel fizettek. Az így kialakult árucsere az eltérő
természetföldrajzi adottságú térségek közötti munkamegosztást
tükrözi. Példa erre a regéci uradalom 1646. évi urbáriumában
szereplő részlet: „A vár körüli 49 tölgy- és bükkerdő használatáért
a hejceiek fizettek tűzifa fejében 32 köböl zabot. A gönciek a
tűzifahordáskor minden ló után 1-1 szapu zabot adtak, a ková
csok pedig 100 patkót szögestől. A hotykaiak a tűzifáért szüretkor
fejenként 1-1 cseber bort adnak, s el is szállítják Regécre, ezenkívül
segítenek a vár építésében. A regéci határon legeltetett marhák
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után 3-3 pénz jár a földesúrnak/'75 A zempléni erdőkből fedezték
a korszak virágzó szőlő- és borgazdaságának faanyagú szerszám, szőlőkaró- és hordószükségletét. Az erdei falvak lakói az urbá
riumokban kötelezően előírt kádak, hordók és karók szállításán
túl eladásra is termeltek, és a faárut a fuvarosok a mezővárosok
piacain értékesítették.76
A XVI-XVII. században a nemesi birtokon az erdőhasználat
korlátozásával az erdővédelem, a kincstári erdőkben pedig a
tudatos erdőgazdálkodás kezdetei alakultak ki.

A szatmári békétől az 1848-as forradalomig terjedő kor
A török hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc korát követő Ma
gyarországot a földbőség és az alacsony lélekszám jellemezte. Az
1700-as években a népesség növekedésével fokozatosan bővült a
művelés alá vont terület, és a szántóföldi növénytermesztés első
rendű jelentőségűvé vált. A század közepétől egyre több magyar
gabona került a birodalom piacaira, ami a majorsági szántóterület
kiterjedését hozta, csakúgy, mint a napóleoni háborúk gabona
konjunktúrája. Az allódiumok növekedésével együtt járt a job
bágyság robotterheinek emelkedése. A XIX. század elején a gyap
júkonjunktúra a juhászat fellendülését eredményezte, amelynek
következménye volt a legelők kiterjedése és a jobbágyok állatál
lományának fokozatos kiszorítása a közlegelőkről. Az uralkodók
jobbágyvédő intézkedésekkel törekedtek a parasztság teljes elnyomorodásának és ezzel a mezőgazdaság végső zsákutcába ju
tásának megakadályozására. Ugyanakkor a Habsburg-gazdaságpolitika a magyar terményeket terhelő magas vámok kiszabásá
val gátolta a termelés fejlődését.77
A Zempléni-hegységben a XVIII. század elején a szántóföldi
növénytermesztés és állattenyésztés csak igen vontatottan éledt
újra, a Hegyköz és az Erdővidék szinte néptelen volt. A gazdálko
dás a peremvidékek mezővárosaiban a szőlő- és bortermelésre
épült. A térség nagy uradalmaiban, Regécen és Sárospatakon,
Trauthson herceg, az új tulajdonos, inspektorok útján irányította
a birtokot.78 A termelés a XVIII. század közepére sem érte el a száz
év előtti szintet.79 A Meződűlőn sem történt jelentős előrelépés.
Hatvan évvel a szatmári béke után Boldogkőváralja 1772-es urbá
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riumában a következők állnak: „Vagyon az várhoz tartozó kúria,
ennek most csak puszta kőfalai állnak fenn, más minden elpusz
tult. A rajta és körülötte való épületei a kuruczok által megégettek,
gyümölcsös kertje puszta".80 A század utolsó évtizedeiben az
ismét népes Zempléni-hegységben kiterjedt a gabonatermesztés
és az állattartás. A mezőgazdaság ezen ágai a XIX. század elején
meghatározóvá váltak, amikor a boreladás a piacok szűkülésével
mind kevésbé biztos jövedelemforrás.
A XVIII. századi zempléni mezőgazdaság ismertetésekor ter
mészetesnek adódna, hogy kiindulásul az ország 1715- és 1720-as
évek összeírását válasszuk.81 A felmérés azonban - csakúgy, mint
az 1696-os szőlőösszeírás - hiányos. Az urbáriumokban szereplő
jobbágyháztartások száma és a művelt terület minden település
esetében meghaladja az Acsády-féle statisztikában feltüntetette
ket. Baskón például előbbiekben 18 jobbágy 15,5-15,5 ha-t művel
két nyomásban, utóbbiban 3 jobbágy 14-14 ha-on gazdálkodik.82
A téma vizsgálatánál ezért levéltári forrásokra és a korszakról
készült mezőgazdasági tanulmányokra hagyatkozhatunk.83 Az
1784-től 1856-ig terjedő időszakra vonatkozóan az I. és II. katonai
felmérések térképszelvényei adnak tájékoztatást a területhaszná
lat változásáról.84
A szántóföldi növénytermesztés a XVIII. század első felében jelen
téktelen, a térség önellátását szolgálta. Az uradalmakban igen
nagy volt a puszta telkek aránya, Sárospatakon 1712-ben 146
lakott és 221 puszta telket írtak össze, és az allodiális szántók
területe is jóval alatt maradt a megelőző évszázadénak.85 A XVIII.
század második felétől a szántóművelés fejlődésnek indult. A
telepítések eredményeképp számottevően csökkent a puszta tel
kek száma, és a peremvidékek német telepesei86 is főként gabonatermesztéssel foglalkoztak. ATokaj-Hegyalján települt Hercegkút
és Károlyfalva községekben 1883-ig egyáltalán nem folyt szőlőművelés. A Hegyközbe települt szlovákok és ruszinok87 zömében
a manufaktúrák dolgozói és erdei munkások, de a szántók műve
lése a huták kivételével itt is szerves részét képezte ismét a gaz
dálkodásnak.
A szántóterület terjeszkedése a XIX. század közepéig folyama
tos volt. A jobbágyok telki állományának szántóiról pontos ada25
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-
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3

6
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8
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Település
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-

-

9

9

-

_

Juh
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H e g y a 1j a (folyt.)
15. Erdőbénye

-

-

20

8

16. Tolcsva

-

-

17

2

17 Olaszliszka

31

15

24

12

22

83

105

-

12

18. Vámosújfalu

63

61

5

31

28

31

59

-

21

19. B.olaszi-Sáraz.

60

37

53

9

62

43

105

-

24

20. Hercegkút

162

103

-

9

96

25

121

-

2

21. Károlyfalva

95

43

-

-

96

47

143

_

14

22. S.újhely-Széph.

114

79

23

26

100

93

193

-

56

23. Sárospatak

267

270

23

37

151

116

267

-

55

24. Szerencs

107

40

5

2

22

11

33

-

12

|
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322
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1211

2535
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|

Összesen:

94
-

5. táblázat / folytatás/a.
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Szántó
(ha)

Mező
(ha)

1. Abaújvár

134

67

-

2. Zsujta

19

12

-

3. Gönc

187

80

4. Göncmszka

220

87

5. Hejce

199

6. Árka

77

52

7. Korlát

63

10

8. Vilmány

228

55

9. Vizsoly

268

126

10. Hemádcéce

67

11. B.kőváralja
12. B.kőújfalu
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62
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25
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8
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14
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35
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104
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20
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2
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47
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-

-

45

46
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3

8
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-

50
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6

43
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31
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_
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-

19
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65
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25
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36

15

12

56

72

128

_
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16

6

80

70

150

31

Ló
M e z ő d ű 1ő

13. Abaújalpár

9

14.Abaújkér

46

15. Sima

-

Összesen

1945

-

-

29
-

699

-

51
13

54
22

1

2

12

14

26

_

8

5

-

30

33

63

_
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2

-

20

22
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-
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852
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5. sz. táblázat / folytatás/b.
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1. Rudabányácska

76

29

2
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66

34

2

Település

Ökör
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össz.

2

40

14
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4

42

61

16

Ló
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Disznó

103

_

20

Hegyköz
8

3. Alsóregmec

121

65

-

58

54

112

38

—

4. Felsőregmec

72

35

-

-

49

25

74

29

13

5. Vilyvitány

49

25

-

-

36

22

58

55

19

5

2

-

-

8

9

17

-

6. K.vágás-Vágásh.

_

_

67

8

63

_

8

37

65

_

4

102

186

31

19

34

122

96

_

20

48

32

14

10

2

-

10

4

14

8. F. radvány

98

28

2

-

42

25

9. Filkeháza

85

24

-

-

48

15

10. Pálháza

62

32

-

10

28

11. Füzér

37

26

-

5

84

12. F. kajata

82

33

1

-
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13. F. komlós

42

17

-
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-

-

-

-
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104

-

-

2
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-
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| 16. Nyíri

64

32

-

5. táblázat / folytatás/c.

_

_
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_

-

—

_

_
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_
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17 Bózsva

76

14

-

74

18. Pányok
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-
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7

-
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9
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Juh

Disznó

42

50

92

32

4

11

30

21

51

4

24

27

14

40

56

26

7

183

745

590

1335

358

176

31

Ló

Ökör

H e g y k ö z (folyt.)

|

I

Hegyvidék
1. Baskó

107

-

-

-

78

57

135

14

27

36

-

-

47

30

77

23

3. Regéc

48

53

1

4

45

41

86

32

26

4. Fony

109

83

5

10

78

63

141

53

—

5. Telkibánya

2

24

88

63

151

63

43

| 2. Mogyoróska

131

68

6. Kis-Nagyhuta

-

-

-

7. Háromhuta

-

-

-

I 8. Komlóska

-

39

-

-

-

10

51

61

-

-

—

-

18

61

114

3

-

26

45

71

285

—

9. Erdőhorváti

24

72

8

7

30

51

81

34

—

Összesen

507

406

19

84

402

401

803

504

«•

5. táblázat / folytatás/d.

1. ábra. A Zempléni-hegység területhasznosítása
Magyarország I. katonai felmérése nyomán.
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2. ábra. A Zempléni-hegység területhasznosítása
Magyarország II. katonai felmérése nyomán.
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tok csak a füzéri uradalomból állnak rendelkezésre. Az 1828-as
állami összeírásban, hasonlóan a korábbiakhoz, irreálisan kis mű
velt terület került felvételre. Bizonyítja ezt a térképeken túl a
füzéri uradalom és az állami összeírás közötti jelentős különbség
(4., 5., sz. táblázat).
Az érintett településeken 1826-ban az uradalom összeírása
szerint 2253 ha, a hivatalos statisztikában 1828-ban 534 ha jobbá
gyi szántóföld szerepel. Az allodiális szántóterület a füzéri birto
kon 1826-ban 375 ha, a sárospataki-regéci kettős domíniumban
1807-ben 646 ha és 1840-ben 1207 ha volt, és ezáltal az összes
szántóterületből való részesedése 25%-ról 40%-ra nőtt. A major
sági földterület növekedése a jobbágyok telki állományának meg
hagyásával a közlegelők feltöréséből, az irtások kibecsültetéséből,
a remanenciális és a korábban művelésre átengedett puszta telkek
visszavételéből adódott.90
A művelési rendszer alapjaiban még változatlan maradt, de
már megjelentek a modern vetésforgók irányába mutató fejlődés
első lépései. A nyomáskényszer lazulását jelzi a nyomáson kívüli
burgonya-, „tengeri-" és káposztaföldek megjelenése.91 A növek
vő állatállomány takarmányszükségletének fedezésére a perem
vidékeken megkezdődött a bükköny, lóhere termesztése is. A
sárospataki uradalomban a talajváltórendszer kialakulása felé
vezető átmeneti időszakban a földeket 4 vagy 7 nyomásra osztot
ták.92
A Zempléni-hegység állattenyésztésében a XVIII. század a lassú
visszakapaszkodás időszaka. Az összeírások jelentős eladásra
szánt mennyiségekről nem számolnak be. A juhtenyésztés fellen
dítésére tett próbálkozások a regéci uradalomban sorra kudarcot
vallottak,93 a lóállomány igen csekély, a szarvasmarha főként
igaerőként és a háztartásokban tejtermék előállítására szolgált.
Nem volt számottevő a jobbágyi állatállomány sem (ld. 2. és 3. sz.
táblázat). A XIX. század elején a szántóföldi növénytermesztés
kiterjedését követte az állattenyésztés fellendülése. Aszarvasmarha-állomány jelentősen növekedett az egész térségben, elsősor
ban a jobbágygazdaságokban. A juhászat a sárospataki és regéci
uradalmakban fejlődött erőteljesen. Az 1700-as években Regécen
(itt volt a legtöbb) 1100, Sárospatakon 686 db juhot számláltak,94
1824-ben 2909 és 1833-42-ben 7938 db-ból állt az állomány. A
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létszámnövekedésen túl előrelépést jelentett, hogy a nemesebb
merinói fajta tenyésztésére tértek át. A 40-es évektől a nyugati
piacokon megjelent ausztrál és orosz gyapjú csökkentette a ma
gyar gyapjú iránti keresletet, ami a pataki juhtenyésztés hanyat
lásához vezetett.95
Az I. és II. katonai felmérés térképszelvényeinek vizsgálata és
az eddigiekben vázolt folyamatok alapján megállapítható, hogy
a Zempléni-hegységben a XIX. század első felében a szántó- és
gyepterületek kiterjedésével jelentősen megnőtt a mezőgazdaságilag
művelt terület. A szántók a legelők rovására, ezek pedig az erdőir
tások nyomán terjeszkedtek. Hegyalján a szántóterület a Bodrog
és a hegység déli lejtői közötti ármentes síkságon mutat határozott
növekedést. Itt csökkent a gyepterület, növekedett viszont a Bod
rog alatti térségben, ahol az ártéri erdők jelentősen visszaszorul
tak. A Tokaji-hegytől nyugatra eső térségben a szántók és gyepek
lényegében változatlan területet foglalnak el. A Meződűlőn ha
sonló folyamatnak lehetünk tanúi. A Hernád ártere és a hegység
nyugati lejtői között húzódó szántóterületek a XVIII. század utol
só évtizedeiben még gyepekkel sűrűn szabdaltan jelennek meg az
I. katonai felmérés szelvényein, a XIX. század közepére pedig már
összefüggő szántósáv alakult itt ki. A Hernád mentén az ártéri
erdők visszaszorulásával terjedtek ki a rétek és legelők. A perem
vidékeken a szőlő- és erdőterületek határán kb. 300 m-es tenger
szint feletti magasságban is megjelentek a gyepsávok. A Hegy
közben a medencefenék legelőinek feltörésével növelték a szán
tóterületet. Az 1784-ben még csak patakkísérő gyepsávként jelölt
legelők nagy kiterjedésű „foltokká" alakultak át az erdőirtások
nyomán. Az Erdővidéken a Hegyközhöz hasonlóan nagy össze
függő gyepek jöttek létre a korábbi gyepsávok helyett, amelyek
minden bizonnyal a vízfolyások menti „erdei legelők" voltak.
Korlátozottan bár, de megjelentek a szántóföldek a hegység bel
sejében, a XVIII. században települt községek határában, és növe
kedést mutat a szántóterület az Erdővidék több településében is.
A XVIII. század első felében a Zempléni-hegység peremvidé
kein a szőlő- és bortermelés volt a mezőgazdaság azon ága, amely a
térség létalapját jelentette. Fellendülését országos és helyi intéz
kedésekkel segítették. 1715-ben a sátoraljaújhelyi jégverés miatt a
következő évekre mentesítették a szőlőművelőket a dézsmafize37

tés kötelezettsége alól, majd egy 1719-ben kiadott rendelkezéssel,
az illetékek csökkentésével az ingatlanforgalmat segítették elő.
Életbe léptek a szőlőtelepítést szabályozó rendelkezések is, tekin
tettel arra, hogy a szőlőt „kezdték a hegyek aljában művelni,
elhagyva a sok erőfeszítést kívánó meredek köves hegyol
dalakat".96 Itt a régtől kialakult hagyományok szerint a pincetor
kokban és „liktorvermekben" felfogott, eső által lemosott termő
talajt kosarakban visszahordták a lecsupaszodott szőlőtőkék fel
töltésére. A munkáskéz hiányában az új ültetéseknél előnyben
részesítették a könnyebben művelhető szoknyaterületeket.
Zemplén vármegye 1737-es szabályrendeletét-miszerint ellenőr
zés nélkül nem telepíthető szőlő a Hegyalján - a tokaji bor minő
ségének megőrzése érdekében adták ki.97 A tokaji bor hírnevének
és különleges minőségének megőrzését szolgálta az az 1719. évi
intézkedés, amelyben Zemplén vármegye hatósága elrendelte,
hogy idegen bort a megye területére nem szabad szállítani.98
A hegyaljai bor ára - honorálva a minőséget - jóval magasabb,
mint a közönséges boroké. Jellemző adat, hogy amíg a jó minősé
gű beregi bor hordóját 8-9 forintért árulták, addig a tokajiért
20-30-at adtak.99
A regéci uradalomban borkimérésből és eladásból származott
az összes bevétel több mint fele. 1710-45 között a legmagasabb
bevétel Regécen 1723. évben az „múlt évi maradék a Patakiból
fizetett összegek" levonása után 25 499 frt, amiből a borforgalma
zás 16 839 frt-ot tett ki. A jövedelmezőséget érzékelteti, hogy ezen
bevételre 3351 frt költség jutott.100Az értékesített bor jelentős része
dézsmából származott. Ezért az allodiális szőlők meliorációja
mellett figyelmet fordítottak a jobbágyszőlők terméshozamának
növelésére is.101
A külpiaci forgalom a rossz utak, a szárazvámok és több gátló
tényező miatt nem folyt zökkenőmentesen, de a kereslet jelentős
maradt. Növekedett Oroszország igénye is, a cári udvar állandó
borfelvásárló bizottságot hozott létre Tokajban 1733-ban. A len
gyel és orosz vásárlókon kívül a szepességi városok, görög, ör
mény és zsidó kereskedők is mind nagyobb részt vállaltak a
borforgalmazásban. Anövekvő igények következtében elharapó
dzó borhamisítások rontották a tokaji bor hírét. A hatóságok
megpróbáltak gátat vetni a borpancsolásnak, de intézkedéseikkel
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a kereskedelmet is visszavetették. A görög, örmény, rác és zsidó
kereskedőket eltiltották a borkereskedéstől102, és az Orosz Borvá
sárló Bizottság a sok zaklatás, akadályozás miatt 1798-ban meg
szűnt.103 A tokaji külpiaci forgalmat azonban a legsúlyosabban az
osztrák vámpolitika érintette. Lengyelország felé két vámhatáron
kellett áthaladni a hegyaljai bornak, a monarchián kívülre pedig
csak azonos mennyiségű osztrák borral társítva volt szállítható
magyar bor. Ehhez járult Lengyelország háromszori felosztása
nyomán a korábbi legbiztosabb piacon a vásárlóerő csökkenése.104
A belföldi értékesítés lehetőségei is szűkültek. Az Alföldön igen
nagy mértékben terjedt a szőlőművelés. A hegyaljainál lényege
sen kisebb ráfordítással termelhető olcsó homoki borok árasztot
ták el a hazai piacot, lenyomva a borárakat.105
A XVIII. század végén, a XIX. század elején a csökkenő borfor
galom hatására visszaesett a termelés. A borhamisításoknak nem
tudtak gátat vetni, a borkészítési eljárások elmaradottak voltak, s
így romlott a minőség. „Aszőlők pusztulnak, a laposabb részeken
csak krumpli látható, a tetőket erdők foglalják el, a hegyek dere
kán sínylődnek a szőlők."106 A szőlőkultúra fénykora lehanyatlóban volt. A szőlőműveléssel elsősorban a parasztság hagyott fel.
A majorságokban szerényen bár, de növekedett a szőlőterület,
Sárospatakon 50 holdról 70 holdra nőtt. Az uradalmak saját keze
lésű szőlőiben, a szakmányosok alkalmazásának köszönhetően
emelkedett a termelési színvonal.107
A szőlőterületre vonatkozó adatok ismét igen nagy eltéréseket
mutatnak. Feyér Piroska Mária Terézia korában (13 000 hold) 5600
ha nyilvántartott szőlőről tud a Hegyalján, ugyanakkor közli
Benda Gyula 1973-ban kiadott megyénkénti adatait, amelyben
1780 évre egész Zemplén vármegyében (17 127 kapás) 616 ha és
1802-ben (12135 kapás) 437 ha adóköteles szőlőterület szerepel.108
Orosz István számításai szerint 1800-ban (8506 kh) 4890 ha szőlő
volt Hegyalján.109A katonai felmérések térképszelvényeit vizsgál
va az 1770-80-as években az 5600 ha-os és a XVIII-XIX. század
fordulóján a 4890 ha-os szőlőterület tekinthető reálisnak. Az álla
mi összeírás 1828-ban ismét igen csekély szőlőterületet mutat ki.
Zemplén megyében összesen (2290 pozsonyi mérő) 494 ha110 adó
köteles szőlő szerepel a consriptióban, ebből Hegyalján (2129
pozsonyi mérő) 456 ha-t mutattak ki (ld. 5. sz. táblázat). Ha
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feltételezzük, hogy a királynak adózó területek csak 30-40%-át
tették ki az összes szőlőnek, akkor sem lehetett 1828-ban az öszszeírás szerint 1300 ha-nál több szőlő a borvidéken, ami feltétlenül
téves adat. Itt tehát hasonló problémával találkozhatunk, mint a
korábbi állami statisztikáknál. Megállapítható, hogy az állami
adóösszeírások forrásértéke a területhasználat elemzésében igen
kétséges.
A katonai felmérések térképszelvényei ezzel szemben igen
értékes információkkal szolgálnak a XIX. század első felében a
szőlőterület alakulásáról. A Hegyalját érintő, fentiekben vázolt
folyamatok a térképek elemzésével alátámaszthatók, illetve pon
tosíthatók. A szőlőterület Abaújszántótól Tokajig, valamint innen
Szegilong határáig csökkent. A szőlők és erdők közé ékelődött
bozótos gyepsáv a meredek, felhagyott parcellákból alakult ki. Az
enyhe lejtésű területeken a szántók is terjeszkedtek a szőlő rová
sára. AMezőzombor-Golop vonaltól délre eső településeket ekkor
még nem tekintették Hegyaljához tartozónak. Az itt elhelyezkedő
szőlők kiterjedése lényegében változatlan maradt. Erdőbénye,
Tolcsva, valamint Sárospatak és Sátoraljaújhely térségében nőtt a
szőlőterület, ami az allodiális szőlők terjeszkedésével magyaráz
ható. Figyelmet érdemel, hogy a XIX. század első felében a Mező
dűlőn kiterjedt a szőlőterület, ami annak következménye lehet,
hogy a jó minőségű, de a hegyaljainál olcsóbb borok kereslete nem
csappant meg oly mértékben, mint a tokajié. A térképek tanúsága
szerint a Gönc és Fony között húzódó nyugati lejtőkön folyamatos
szőlősáv alakult ki. Ettől délre, Korlát és Bodrogkőváralja szőlői
is növekedést mutatnak.
A XVIII. század folyamán a Kárpát-medence északi és keleti
„erdőgyűrűje" a népesség növekedése, a mezőgazdasági terület
kiterjedése és a manufaktúraipar fejlődése következtében nagy
arányú irtások színterévé vált. Mária Terézia 1769-ben adta ki a
Magyar Királyságra vonatkozó erdőrendtartást, amely a kamarai
erdőkre utasításokat, a nemesi és egyéb birtokokra pedig javasla
tokat, tanácsgyűjteményt tartalmaz. Ebben fogalmazódott meg
először az erdőfelmérés és -felújítás, a fatérfogat-szabályozás
szükségessége. II. József kataszteri felmérése felhívta a figyelmet
az erdők mind nagyobb mértékű pusztulására. A magyar ország
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gyűlés 1791-ben törvényt alkotott az erdők pusztításának meg
akadályozásáról, amit 1807-ben az erdők fenntartására vonatkozó
rendelet követett. Előtérbe került az erdőgazdálkodás tudo
mányos megalapozása, a szakemberképzés. Érdemes megjegyez
ni, hogy az 1830-as években Feismantel Rudolf, a Selmecbányái
Erdészeti Tanintézet vezetője, az erdők népjóléti, közegészségügyi hatásaira is felhívta a figyelmet.111
AZempléni-hegységben a XVIII. század utolsó és a XIX. század
első évtizedeiben következett be az erdőirtások második nagy
hulláma. Mária Terézia úrbérrendezése során a települések jobbá
gyai számára külön szabad használatú erdőket jelöltek ki (ez volt
a „falu erdeje"), vagy az urasági erdőkben biztosították számukra
a faizási, makkoltatási jogot, az úrbéri kötelezettségek lerovása
mellett. A szántóföldi növénytermesztésre alkalmas területekről
a faállományt általában eltakarították, legeltetés céljára pedig a jó
minőségű fát adó törzsek eltávolításával kiritkították az állo
mányt.112 Az újra benépesült Hegyközben és Erdővidéken az
erdőirtások nyomán nagy kiterjedésű legelők jöttek létre. A
Zempléni-hegységben a XVIII. században létesített üveghuták,
kőedény- és porcelánmanufaktúrák faszén- és hamuzsírszükségletét a térség kiterjedt bükkállományaiból fedezték. A manufak
túrák települések létrejöttét vonták maguk után. A XVIII. század
második felében települt hegyközi falvak lakóinak főfoglalkozása
nem a mezőgazdaság volt, de a gabonatermesztés és állattenyész
tés ezen településekben is megkezdődött, ami szintén erdőirtáso
kat eredményezett.
Az erdők jelentősen a peremvidéken, Hegyalján és a Meződű
lőn, a Bodrog és a Hernád árterein fogyatkoztak meg. AXVII-XIX.
században a Zempléni-hegységben mintegy 6500 ha erdőt irtottak
ki, amely területből 3500 ha-t rét-legelőként, kb. 3000 ha-t pedig
szántóföldként hasznosítottak.113 A katonai felmérések alapján
rekonstruálható erdőirtások a korábban ismertetett szántó- és
gyepterületek kiterjedésének felelnek meg.
A korszak zempléni földesúri birtokain a birtokosok igyekez
tek az erdőből jövedelmet nyerni. A faanyag manufaktúrákban
történt hasznosítása mellett igen fontos bevételi forrás volt a
makkos erdők disznótizede. Az erdő faanyagát a hegyaljai szőlő
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karó és hordódonga készítéséhez is felhasználták. Amogyoróskaiak az 1772-es urbárium szerint a makkoltatás fejében esztendőn
ként 10 ezer szőlőkarót hasítani, és azt Tállyára levinni tartoz
nak.114 A sárospataki uradalomban az erdők őrzéséről a provisor
gondoskodott. A falu erdejéből fát idegennek nem volt szabad
eladni csakúgy, mint conventióra tüzelő vagy épületfát felhasz
nálni.115 A korszakban erdőkezelésről nem, legfeljebb az erdő
őrzéséről beszélhetünk, a fát teljesen alkalomszerűen és a szük
ségleteknek megfelelően termelték ki.116
A múlt század derekán a Zempléni-hegység és peremvidékei
összterületének kétötödét erdők borították, a szántók, valamint a
gyepek, a rétek és legelők mintegy egynegyed-egynegyed részt
tettek ki, a szőlőültetvények pedig egytized részt foglaltak el. Ez
az arányokat tekintve szerény szőlőterület jelentette azonban a
régió legfontosabb gazdasági alapját. A szőlő- és borgazdaság
hanyatlásának avagy virágzásának kisugárzása érezhető hatással
volt a szomszédos kistájak életére, befolyásolta azon zempléni
falvak sorsát is, amelyek létalapját főként a hegységterület erdei
adták.117

Összefoglalás
A paleolit és neolit kortól lakott Zempléni-hegységben a magyar
ság honfoglalása előtt a Bodrog és mellékfolyóinak árteréből ki
emelkedő dombsoron megtelepedett szláv népesség földművelő
munkájával vette kezdetét az ember tájalakító tevékenysége.
Honfoglaló őseink elsőként Tokaj-Hegyalján hozták létre szállá
saikat, majd a Hernád völgyében terjedt a táj birtokbavétele. A
tatárjárást követően kialakuló váruradalmakban, a patakvölgyek
mentén, a hegység belső területein, irtásokon települt községek
határában is mind több területet vontak művelésbe. A XI-XV.
században az állattartás mellett a gabonatermesztés másodlagos
szerepű maradt, és ekkor még a szőlőművelés is kevés jelentőség
gel bírt. A mezőgazdasági terület növekedésével, a földesurak
által közösen és szabadon használt erdő nagymérvű csökkenése
következett be. Kiterjedt erdőirtás folyt a XIV. században erőtel
jesen fejlődő ércbányák - Telkibánya, Rudabányácska - környé
kén is.
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A XVI-XVII. században a jobbágygazdaságokban és a major
ságokban továbbfejlődött a szántóföldi növénytermesztés és az
állattenyésztés. A török hódoltság korában azonban a felvirágzó
szőlő- és bortermelés vált a térség gazdasági életének meghatáro
zójává. Tokaj-Hegyalja fénykora a Zempléni-hegység egészében
elősegítette a gazdaság fejlődését, a mezővárosok megerősödését,
a kereskedelem, a kézműipar és a fafeldolgozás kibontakozását.
A fogyatkozó erdőállomány védelmében megszülettek az erdők
használatát korlátozó első rendelkezések. Az „erdei", a mezőgaz
dasági és a kézműipari termékek árucseréjével kialakult az eltérő
természetföldrajzi adottságú térségek, településcsoportok közötti
gazdasági munkamegosztás.
A XVII. század utolsó harmadában megkezdődött népesség
csökkenés és - több település XVIII. század eleji csaknem teljes
elnéptelenedése eredményeként - erősen visszaesett a termelés.
A háborús évtizedekben a szőlő- és bortermelés pusztulása kisebb
mértékű volt, mint a többi gazdasági ágé, így a szatmári békét
követően a térség népességének létalapját - elsősorban a perem
vidékeken - a szőlőművelés adta. A XVIII. század második felé
ben, a telepítések nyomán növekvő népsűrűségű Zempléni-hegy
ségben újraéledt a gazdálkodás. A XIX. század első felében a
szőlőkultúra hanyatlásával a szántóföldi növénytermesztés és az
állattenyésztés egyre hangsúlyosabbá vált a mezőgazdaságban. A
szántó-, a rét- és legelőterületek számottevő növekedésével ekkor
zajlott le az erdőirtások második nagy hulláma. Az 1848-as job
bágyfelszabadításkor a Zempléni-hegység erdőgazdaságát az ok
szerű erdőművelés hiánya, mezőgazdaságát válságban levő sző
lő- és bortermelés, extenzív szántóföldi növénytermesztés és ál
lattenyésztés jellemezte.
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Történetek a vörösfenyorol
CsányiSándor
erdész
„Az ember emlékekben milliárdos,
elmondásukban szegény."

I. Ismerkedés a vörösfenyővel
Máramarosban, 1942 őszén találkoztam először vörösfenyővel.
Erdőgondnokom, Tuskó Ferenc erdőmérnök, egyik hivatalos útja
alkalmával „fedezte fel" a királymezői határvadász-laktanya ud
varán azt a két idős példányt, amelyeket valaha valaki oda elül
tetett. Szoliterként, csaknem földig ágas, hatalmas és sűrű koro
nával, 70 cm körüli mellmagassági átmérővel, s mintegy 20 méte
res magasságukkal, „őrködtek" a barakkszerű katonai épületek
felett. Azt a feladatot kaptam, hogy egy ruszin fiú segítségével
gyűjtsünk be legalább egy kilogrammnyi tobozt, s a magot majd
egyik csemetekertünkben fogják elvetni tavasszal. Itt jegyzem
meg, hogy a Bruszturai Erdőgondnokság területén egy árva példány
sem volt található vörösfenyőből.
Időben legyalogoltunk Bruszturáról Királymezőre, s a ma
gunkkal vitt fűrész és kisbalta segítségével már útközben „kiter
meltünk" - hamvas égerből - két darab villás elágazású, 2-2,5
méter hosszú segédeszközt, amivel majd „letoljuk" az ágvégekről
a tobozokat. Nem sejtettük, hogy tervünk a két vörösfenyő koro
nája alatt semmivé foszlik. Ugyanis mindkét törzs - szabadállás
ban - olyan sűrűn ágas koronát fejlesztett, ami lehetetlenné tette
a tobozos ágakig való feljutást. Ráadásul a 3-4 méterre kinyúló
oldalágak végére, a törzstől semmilyen segédeszközzel nem tud
tunk volna kinyúlni. Órákon át tartó és hiábavaló kísérletezgeté
sek után már a nemleges jelentés szövegén gondolkoztam, amikor
látogatónk érkezett a laktanyaparancsnok személyében.
- No, fiúk! Sikerült-e tobozt szedni? - kérdezte a százados úr.
- Egy szemet sem! - válaszoltam leverten és elmondtam-mutogattam a nehézségeket.
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No, majd küldök nektek segítséget, mert a „gazdátok" na
gyon várja a tobozt, mivel ez a kedvenc fenyője - m ondotta, és
gyors léptekkel eltávozott.
Alighogy elment, pár perc múlva két mesterlövész határvadász
jött hozzánk, mindkettőjük vállán FÉG-céllövő puskákkal. El
m ondtuk és magyaráztuk a helyzetet és gondunkat, majd ők
rövid tanácskozás után célba vették a 10-15 m magasan lévő
tobozos gallyakat. Órákon át „pattogott" a kispuska és nem ered
ménytelenül. Sikerült vagy 15-20 darab olyan gallyat ellőni, ame
lyek mindegyikén 10-15 db azévi toboz volt. A „zsákmány" nem
érte el az egy kilogrammot, de fél kilón felül volt a súlya. Sötét
este lett mire Bruszturára értünk, s már a lakásán adtam át erdő
gondnokomnak a vörösfenyőtobozt. A gyűjtés módját is elm ond
tam, amin jókat derült, de örült a kisebb mennyiségnek is.
Bruszturán elköszöntem segítőtársamtól, a rokonszenves ru
szin fiútól és megnyújtottam lépéseimet Plajszka felé, ahol szolgá
lati helyem volt, s amely „csak" 18 km-re van Bruszturához. Egész
idő alatt, míg a hűvös és csendes éjszakában iparkodva hagytam
magam mögött a kilométereket, a vörösfenyőn és azon gondol
kodtam, hogy miért ez a kedvenc fenyője erdőgondnokomnak.
Erdőgondnokságunk területén „égig érő" luc- és jegenyefenyők
ejtik bámulatba az embert. Csupán néhány év múlása (szakiskola,
sorkatonaság stb.) után kaptam feleletet saját kérdésemre.

*
Legközelebb 1945-ben a Börzsönyben - akkor a Balassagyarmati
Igazgatósághoz tartozó - Királyréten találkoztam bükkös állomá
nyokban szálanként tenyésző vörösfenyőkkel. Meglepetésként
hatott, hogy a földig ágas királymezői egyedekkel ellentétben,
feltisztult, sudarlós törzsekkel és aránylag kisméretű koronával
bíró példányokkal köthettem ismeretséget. Az is érdekessége a
történetnek, hogy Királyréten is az első számú elöljáróm, erdő
gondnokom ismét Tuskó Ferenc erdőmérnök volt. Ha a vörösfenyő
került szóba közöttünk, mindig büszkén emlegette és dicsérte
(jogosan!) szülőfaluja, Diósjenő vörösfenyőit. Egy alkalommal el
kísértem őt Diósjenőre tartó útjára. (Akkor még ott lakott.) Dél
után indultunk el Királyrétről a Cseresznyés-patak irányába és a két
erdőgondnokság (Királyrét és Diósjenő) határán lévő erdészem
lékhelynél, a Foltánkeresztnél léptünk át diósjenői területre. Késő
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alkonyatig bóklásztunk a Csóványos környéki bükkösökben, megmegállva egy-egy vörösfenyő törzsnél vagy botanikai érdekes
ségnél. Élmény volt járni vele az erdőt, mert minden apróságra
felfigyelt, körülírta és elmagyarázta a „lelet" lényegét.
Az 1945-1948. évek között - amíg Királyréten szolgáltam többször átrándultam a szomszédos diósjenői erdőgondnokság
területére „vörösfenyő-nézőbe" és nagy elragadtatással gyönyör
ködtem az őzbereki, csóványosi és pogányuári Larix-ok sudarlós
törzseiben, a helyenként „kefesűrű" természetes újulatukban, va
lamint a bükkök fölé emelkedő koronájuk „fátyolszint"-jében.
A második találkozás el- és lekötelezetté tett e szép és nagyon
értékes fenyőfaj iránt. Új munkahelyre történő áthelyezésem után
döbbentem rá, hogy én is besoroltam a „vörösfenyőimádók"
táborába.
%

Három, gyakorlatszerzésben gazdag esztendő után, 1948-ban
Nógrádverőcére helyezett át, akkor m ár a Váci Állami Erdőigazgató
ság nevet viselő és Vácott székelő felettes szervem. Az akkor épülő
verőcei fűrészüzem lett új munkahelyem, erdőgondnokom pedig
Sopp László főerdőmémök volt.
Az egymást követő átszervezések, valamint a fűrészüzem át
adása a Könnyűipari Minisztériumnak, munkaköri és m unkahe
lyi változásokat idéztek elő számos szakember esetében. Én is
megismerkedtem néhány - addig nem ismert - munkakörrel,
mint a közbirtokossági erdők kezelése, irodavezetés, MÁV-rakodók kezelése, míg 1953-ban erdőgazdaságom központjában kö
töttem ki, anyagforgalmi előadói munkakörben.
*
Az 1956. év tél-tavasz fordulóján Vácról Diósjenőre helyeztek át és
az erdészetvezetői teendők ellátásával bíztak meg. Úgy éreztem,
hogy ismét erdész lettem, s mintha egy nagy kapu nyílt volna meg
előttem akkor, hogy a már kedvenc fafajommá vált vörösfenyőről
az általánostól valamivel több ismeretet szerezzek.
Első tájékozódásom az érvényben lévő üzemterv felé irányult.
Kijegyzeteltem a vörösfenyővel érintett erdőrészletekre vonatko
zó adatokat és igyekeztem mielőbb a természetben is megismerni
a valóságos állományviszonyokat. Kollégáimtól is folyamatosan
érdeklődtem, de még az idősebb - erdőt járó vagy ismerő 56

falubeliektől is kérdezősködtem. M unkatársaim zöme helybéli,
illetve m ár hosszabb ideje Diósjenőn szolgálatot teljesítő erdész
volt. A legtöbb és legértékesebb szakmai segítséget és tájékoz
tatást Kroslák Sándor kér. vez. erdésztől nyertem, aki „ősi" erdész
családjának harmadik generációját képviselte Diósjenőn. Számos
nyugdíjas erdőm unkást is foglalkoztattunk, akik korábbi éveik
ben fatermelők, erdőápolók és csemeteültetők voltak. Hely- és
történetismereteik szinte naplószerűen tárták fel a korábbi erdő
gazdálkodási formákat és eseményeket. Jó néhány olyan idős
parasztemberrel is megismerkedtem, akik egykoron fuvarosként
járták az erdőt. Tőlük tudtam meg, hogy a diósjenői református
templom tetőszerkezetét 1897-ben őzbereki vörösfenyőből építették újjá.

Elmondták, hogy a XIX-XX. századok fordulóján törzsenkénti
árverésen értékesítették a kitermelésre kijelölt törzseket, amelyek
zömét messziről érkezett vízimalmosok, csónak- és hajóépítők
vásároltak meg. Ma is kellemes érzés visszaemlékezni azokra az
önzetlen és készséges megnyilatkozásokra, amelyekkel ismerete
iket adták át, osztották meg velem.
II. A magtermelés lehetőségei
A diósjenői erdészet kisüzemi csemete kertjeiben bőséges menynyiségben állítottuk elő az erdősítéseinkhez szükséges szaporító
anyagokat. A vetett, illetve nevelt fenyő és lomblevelű csemetéket
a kiváló minőség jellemezte, ami - elsősorban - Siket Pál csemetekert-kezelő erdész érdeme volt, akitől sokat tanultam a gyakorlati
csemetetermelés „fogásaidból. De bármennyire voltak kiválóak
a csemetenevelés eredményei, „egyvalam i" nagyon nem tetszett:
a vörösfenyő-magot importált, központi készletből kapta az erdészet.
Igaz, hogy a 20-30 m magas fákról nem egyszerű, sőt veszélyes
művelet a tobozgyűjtés, de azzal a gyakorlattal, hogy hazai vető
mag helyett osztrák, lengyel vagy cseh importmagról neveljük a
csemetét, nem tudtam „békét kötni" Valóság az is, hogy ehhez a
m unkához megfelelő és önként vállalkozó személyt találni igen
nehéz. Számos fiatal emberrel tárgyaltunk és beszélgettünk a
tobozgyűjtésről, a bérezésről, de minden eredmény nélkül. Illetve
lett volna olyan vállalkozó, aki úgy gondolta, hogy a tobozos ágat
a törzs mellett lefűrészelné, s majd a földön történt volna a „to
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bozgyűjtés". Ez a módszer jóvátehetetlen károsítást feltételezett,
amit a leghatározottabban elutasítottam. Már-már úgy éreztem,
hogy tudom ásul kell venni és folytatni a korábbi gyakorlatot, s az
elkövetkező években ismét külföldi - ismeretlen származású magról kell nevelni a csemetét. De - mint derült égből a villámcsapás - közbejött egy „áldásos véletlen"
Az egyik előhasználati m unkaterületre mentem ki ellenőrzésre.
Úgy ütemeztem odaérkezésemet, hogy ebédidő közben majd
elbeszélgetek a fatermelőkkel az általuk „bejelzett" nehézségek
ről is. A m unkahelyhez közeledve olyan kiabálást hallottam, mint
m ikor a lovakat biztatják az elakadt szekér kihúzásához (no!, no!,
még!). Aztán a hangok nem is a munkahelyről jöttek, hanem a
szomszédos idős korú bükkös erdőrészből. Észrevétlenül „be
cserkésztem" a hangoskodókat, akik az ott dolgozó fatermelőink
voltak. Egy szépen fejlett „hámozási" bükkfa körül biztatja a
m unkacsapat a legfiatalabbat, aki a csaknem 12 méterig ágtiszta
törzsre mászik fel, de nem is akármilyen tempóban és bizton
sággal. Majd az ágak között kúszik és lépeget ágról ágra, mígnem
felér a törzs mellett lévő egerészölyv-fészekhez. Belenyúl, majd
lekiabál: „megnyertük a fogadást, m ár nem tojások, m ár pelyhe
sek a kicsik!" Egy fiókát kiemel a fészekből és megmutatja a fa
alatt lévőknek. A vesztesek lehorgasztott fejjel, a fogadást nyerők
pedig hangoskodva vonulnak a tűz és a tarisznyák felé. A famászó
macskaügyességgel leereszkedik, belelép a tő mellett hagyott
csizmákba, majd szalad a társai után.
Megvártam, míg elhelyezkednek a parázsló tűz körül és hoz
zálátnak ebédjük elfogyasztásához. Velük együtt én is a tűz mel
lett fogyasztottam el „tarisznyás" ebédemet, és közben megálla
podásra jutottunk a termelésnél felmerült problémák megszünte
tésében.
A fogadásról és a famászásról nem esett szó; kettesben akartam
elbeszélgetni Gyurcsik Pállal, a famászóval. Éreztem - valamilyen
belső sugallat alapján hogy megtaláltam azt a személyt, aki első
szám ú biztosítéka lesz annak, hogy jövő tavaszon helyi szárma
zású vörösfenyőmag kerüljön vetésre a csemetekertben. Átnéz
tem még a termelés területét, majd távozásom előtt a tűzifát
sarangoló Gyurcsik Pálnak annyit mondtam:
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-Pali! Estefelé, ha jönnek haza, nézzen be hozzám, az irodában
leszek.
Láttam az arcán a meglepődést és a tanácstalanságot, de nem
kérdezett vissza.
Már sötét este volt, amikor a falépcsőkön nagyot dobbantak a
nehéz bőrcsizmák, majd kopogás és hangos „jó estét!" után belé
pett az ajtón Gyurcsik Pál fatermelő. Hellyel kínáltam és m eg
nyugtattam, hogy nem a fogadásból eredő famászásról, vagy az
ölyvfiókákról akarok vele beszélni.
Kifejtettem előtte elképzeléseimet a vörösfenyőtoboz gyűjtésé
vel kapcsolatban. Beszéltem a veszélyességről és a bizton
ságtechnikai eszközökről, a bérezésről, a gyűjtés kezdetének idő
pontjáról. A veszélyesség miatt javasoltam, hogy szervezzen be
maga mellé egy olyan társat, aki a lenyesett, lehullott tobozt a
földön összegyűjti, méri stb.
- Arra lesz egy állandó társam, a feleségem, aki a csemetekert
ben dolgozik. De ősztől tavaszig szabad.
Erre a kedvező eshetőségre nem is gondoltam és nagyon m eg
örültem az ötletnek, mert legjobban a feleség vigyáz majd a férjre.
A gyűjtési időszak kezdetéig szinte minden szükséges segéd
eszközt beszereztünk, illetve kovácsműhelyünkben elkészíttet
tünk. A legfontosabbak voltak:
- biztonsági öv (mint a villanyszerelőknél),
- biztonsági kötél (közbenső biztosításra),
- Wolfgangi mászóvas (körmös),
- tobozvágó szigony ,
- húzós mérleg,
-z s á k (8-10 db),
- 6x30-as látcső,
- „V-fa" jelölő kaparóvas,
- számsablon és festékek stb.
Úgy szerveztük a gyűjtést, hogy törzsenként külön zsákokban
helyezik el a tobozt, továbbá minden törzset - amelyről toboz
gyűjtés tö rtén t-tartó s festékek alkalmazásával (fehér alap, fekete
számok) sorszámmal látnak el. A törzsenkénti tobozhozam rög
zítésére egy kisméretű és erős fedelű füzetet adtam ki, amelybe a
törzs száma és a begyűjtött toboz súlya nyert bejegyzést (ez a
nyilvántartás ma is megvan). Az ügyes és értelmes fiatalasszony
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a „tőmelletti" m unkákat kifogástalanul, nagy lelkiismeretesség
gel végezte.
1958. ősz-tél fordulóján megkezdett tobozgyűjtés első napjai
ban - csaknem egész napokat - a gyűjtőpár mellett töltöttem. A
biztonságtechnika, a szerszámok alkalmassága, az egyes törzsek
tobozhozamának előzetes megállapítása döntő tényezői a gyűjtés
biztonságának és eredményességének. Például: a tobozvágó szi
gonyt - erdészetünk kovácsműhelyében - a nyírfajdkakas farktollaihoz hasonló formára alakítottuk át és minden széle élezett
volt, húzásra és tolásra egyaránt alkalmas. Mivel a vörösfenyő
tobozai két-három évig a fán m aradnak - a fölösleges fára mászást
elkerülendő - szükséges az előzetes meggyőződés arról, hogy
azévi, vagy korábbi (már mag nélküli) tobozok vannak-e a koro
nában. E vizsgálódásra legalkalmasabb a kora reggeli és az alkonyati napszak, amikor a fák koronái oldalról kapják a napfényt,
de még akkor is hasznos segítő eszköz a 6x30-as látcső, a bizo
nyosság érdekében.
Az 1958. évi toboztermés közepes fokozatú volt, és a gyűjtési
technikán is kisebb-nagyobb javításokat kellett eszközölni. így is
830 kg tobozt sikerült begyűjteni - baleset nélkül!
1958-59 telén cserényekkel és kályhával szereltünk fel egy ide
iglenes hőkamrás pergető helyiséget, ahol is az országos átlagnak
megfelelő - 100 kg tobozból 2,30 kg mag - 2,30% - kihozatalt
értünk el. A m ár kipergetettnek minősített tobozt nem semmisí
tettük meg, mert értesítést kaptunk egy mezőgazdaságban alkal
m azott gépnek tobozpergetési célú alkalmazásárról.
III. A magpergetés gépesítése
A vörösfenyőmag hazai termelését (begyűjtés) illetően - koráb
ban - ellentmondó vélemények és nyilatkozatok hangzottak el.
Szakíróink között volt, aki azt írta, hogy: „vörösfenyőből magot
term ő állományokkal egyelőre nem rendelkezünk" (Babos I.,
1949), de többen voltak azok, akik magtermő állományok, illetve
csoportok létezéséről tudtak (Barthos Gy., 1948, Thiringer J., 1949,
Csányi S., 1957), sőt azokat jól ismerték. Az ismert tény volt, hogy
a vörösfenyő tobozából hőkamrás pergetéssel a tényleges m agtar
talom kb. 25-30%-át lehet kipergetni. Éppen emiatt a magtermő
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állományokkal rendelkező európai országokban (Németország,
Lengyelország, Csehszlovákia, Ausztria) irányt vettek a gépi pergetés kialakítására, a pergetési költségek csökkentésére, a honi
szaporítóanyag előnyeinek hasznosítására, valamint az exportle
hetőségek fokozására. Hazánkban először dr. Marjai Zoltán infor
málta a szakközönséget (Az Erdő, 1960. II. 41-43. old.) az említett
országokban folyó gépi magpergetésekről.
Generációm tagjai - a hetven körüliek - bizonyára emlékeznek
még az 1950-es évek végétől, az Országos Erdészeti Főigazgatóság
(EOF) által meghirdetett, kampányszerű és ismétlődő „ötletna
pok", valamint „újítási hónapok" szervezésére. Hasznos és érde
kes javaslatok is születtek, elsősorban a gyakorlati szakemberek
részéről, szinte valamennyi szakágazatunk eredményességének
javítása érdekében. Egy ilyen újítási javaslat volt a kiváltója annak
az elhatározásomnak, hogy a vörösfenyő tobozában lévő 6-10%
súlyarányú magot valamilyen gépi segédlettel kinyerjük. Itt jegy
zem meg, hogy évtizedekkel ezelőtt, egy idős kollégám m ondotta
nekem a következőket: „a vörösfenyő nem szórja a magját, mint a
lucfenyőhanem egyenként «szüli meg» azokat ősztől tavaszig "
A Zalai Erdőgazdaság Farkasgyepűi Erdészetének erdőművelési
szakelőadója (ma műszaki vezetőnek mondjuk), Szakács József

újítási eljárást alkalmazott a vörösfenyőmag gépi pergetésére.
Nagyteljesítményű kukoricamorzsolón „engedték át" a tobozt, és
3,8%-os kihozatalt értek el, hőkamrás előpergetés nélkül. Az újí
tási javaslatot erdőgazdaságomnak is megküldték, ahonnan al
kalmazás és véleményezés végett hozzám került. Az újítási javas
latot elfogadhatónak minősítve terjesztettem fel akkor már a Bör
zsönyi Állami Erdőgazdasághoz, 1959. április 29-én.
Erdészetünk is rendelkezett egy nagyteljesítményű kukoricamorzsolóval, így hát a hőkamrából kikerült tobozt mi is átenged
tük a gépen. Eredmény: a hőkamrában pergetett 2,30%-on túl,
további 1,33%, azaz összesen 3,63%-os tisztamag-kihozatalt ér
tünk el. Ezt a „kettős" pergetési eljárást neveztük „kombinált
pergetés"-nek.
A kétszeresen pergetett tobozból egy kisebb mennyiséget to
vábbi vizsgálat tárgyává tettünk - ami a tobozok kézi szétszedé
séből állt -, s azt állapítottuk meg, hogy legalább még annyi mag
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m aradt a pikkelyek alatt, mint amennyit a kombinált pergetéssel
nyertünk. E tény ismerete ösztönzött arra, hogy megkíséreljem
egy olyan eszköz, szerszám, vagy gép kialakítását, amely a tobozt
- nagyobb magkárosítás nélkül - szét tudja szedni.

*
Beszélgettem helybéli idős emberekkel, akik a századforduló éve
iben mint uradalmi napszámosok, csemetekerti m unkákat is vé
geztek. Elmondták, hogy a vörösfenyőtobozok „pitykáit" (pikke
lyek) árszerű szerszámmal feszegették le a tobozorsóról, s így
„pergették" a magot, amelyet dörzsöléssel szárnytalanítottak és
szeleléssel tisztítottak. A „lábon" (tövön) eladott és kitermelt vö
rösfenyő egyedekről gyűjtötték be a tobozt, külföldről szaporító
anyag nem érkezett az uradalomba.
Az 1950-es években hazai vagy külföldi szakirodalomban nem
találtam olyan leírást, amely legalább vázolta volna a vörösfenyőmag pergetésének gépi technológiáját. A toboz szerkezeti szívós
ságát ismerve olyan következtetésre jutottam, hogy a célnak
olyan eszköz felelne meg legjobban, amely szétszedi, széttépi a
tobozt. A széttépés fogalmából indultam ki és jutottam el a gép
kialakításáig, amelynek legfontosabb alkotó elemei a tépőfogak.
Ezek alakját és elhelyezkedését az 1. sz. m elléklet 1-4. ábrái
m utatnak be.
A pergetőgép egy kiselejtezett körfűrész állványára (asztal)
került megépítésre. Felül egy szűkíthető-tágítható eregetőnyílással bír 6 garat, alul egy zúzalékkiömlő csatorna. Középen egy öntött
vas szíjtárcsa palástján: négy csigavonalban elhelyezett tépőkéssorral.
A forgásirányra merőlegesen két álló tépőkéssor biztosítja azt, hogy
a különböző méretű (főként a kisebb) tobozok is tépésre kerülje
nek. A gép meghajtását a fagyártmányüzemünkben működő „ön
járó" szalagfűrész benzines motorja biztosította, gépszíjas erőát
vitellel. A 2. sz. m ellékletként csatolt „ Szabadalmi leírás"-bán a
műszaki adatok részletesen szerepelnek.
Az első - 1960-61. évi - gépi magpergetés, kisebb fennakadá
sokkal, de biztonságos üzemelés mellett, sikeresen ment végbe.
Az 547 kg tobozból 42,0 kg tiszta magot pergettünk, amelynek a
tisztasága 76,9%-os, míg a kihozatali arány 7,68%-os volt.
A tulajdonképpeni fő műveletnél, a toboztépésnél nem merült
fel nagyobb fokú hiba vagy hiányosság, csupán annyi, hogy a
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kisebb méretű (1-2 cm) tobozok sértetlenül haladtak át az álló
késsorokon. Ezt a hiányosságot az álló késsoroknak a forgórész
hez történő közelebb hozásával, nehézség nélkül kiküszöböltük.
Nagyobb hiányosságnak m utatkozott a tobozzúzalék és a mag
„elegyessége", amelynek szétválasztása kézi rostálással idő- és
költségigényes m unkát igényelt. Már akkor elhatároztuk, hogy a
következő pergetésig két - különböző lyukméretű - rostát szere
lünk a gép alvázára, amelyeket a tépőgép főtengelyéről excentri
kus erőátvitellel, illetve mozgatással fogunk működtetni.
Az 1961-62. évi toboztermés és gyűjtési lehetőség az előző évinél
kedvezőbb eredményeket ígért. Az őszi-téli időjárási viszonyok
kedvezőek voltak a gyűjtésre, ami lényeges körülménynek tu d 
ható be. A tépőgép hiányosságainak kiküszöbölésével, a kétoldalra lejtő rostákkal, bizakodva készültünk a második gépi pergetésre. Tövis István , a fagyártmánytermelők munkacsapat-vezetője,
aki a gép kialakításában is „oroszlánrészt" vállalt, az előző évi
eredménynek a meghaladását „jósolta" A tobozgyűjtők - Gyur
csik Pál és felesége - rendületlen szorgalommal járták az erdőt és
1962 tavaszáig 3250 kg vörösfenyőtobozzal töltötték meg az erdé
szet épületének padlását.
Napos, enyhe és szélmentes tavaszi időben, három nap alatt a
begyűjtött teljes tobozmennyiséget sikerült átengedni a tépőgépen. A rosták jól működtek. Egyik oldalon a mag és az azonos
nagyságú tobozzúzalék, a másik oldalon a nagyobb tobozdara
bok hagyták el a gépet. A rosták alatt tekintélyes mennyiségű,
porszerű és finom illatú gyantapor halmozódott fel. A további két
napon a számytalanítás és szeletelés munkáját végezték a cseme
tekerti asszonyok. Az ötödik napon történt meg a végleges szám 
bavétel, a következő eredményadatokkal:
32,50 q tobozból = 315,0 kg mag = 9,7%-os kihozatal

Ritka látvány volt: nézni és gyönyörködni a fehérszínű pony
ván elterített 315 kg vörösfenyőmagban. (Kár, hogy nem készült
fénykép.)
Agépi magpergetéshez kapcsolódik egy másik, párhuzam osan
folyó gépkialakítási kísérlet is. Tuskó Lászlóval, soproni erdésztech
nikum unk igazgatójával m ár évek óta tartott „nemesítési kapcso
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lat"-unk. Rendszeresen leveleztünk, de a magpergető gép szer
kesztéséről nem esett szó leveleinkben. Majd egy alkalommal 1959-ben - Budapesten találkoztunk az ERTI-ben. Itt és akkor
említettem meg, hogy egy toboztépőgép kialakításán dolgozom
és körvonalaztam elképzeléseimet. Összecsapta kezeit és öröm
mel újságolta, hogy ő is „ugyanabban a cipőben jár", de a tobozból
való magkinyerést nem tépéssel hanem pikkelykoptatási módszerrel
szándékozik megoldani. A legnagyobb nehézséget az okozta nála,
hogy a toboz biztosítása körülményes volt. ígéretet tettem a segít
ségnyújtásra, majd megegyeztünk a gépkialakítási előrehaladás
kölcsönös ismertetéséről.
Együttm űködésünket évekig tartó összedolgozásnak is nevez
hetnénk. A példa okáért idézek pár sort Tuskó László hozzám
intézett leveleiből:
1960. ápr. 21.: „A tobozterméssel ezévben országos baj van (...)
a végre elkészült gépemet sem tudom kipróbálni. (...) ha a tavalyi
pergetésű toboza még meg van (...) nagyon megköszönném, ha
küldene 1-2 q-át. Mindössze Szombathelyről kaptam 50 kg to
bozt."
1961. márc. 20.: „...a küldött zúzalékból is látom, hogy toboztépőink rendszere alapvetően eltér egymástól."
Az 1960. április 21-i levélben írt kérésére „postafordultával"
feladtam címére - vasúton -1 0 zsák tobozt, amely a „kombinált"
pergetésből származott, nem volt tépett, s így a pikkkelykoptatásra szerkesztett gép próbaüzemelésére jól megfelelt.
Az ezt követő években minden tavasszal „friss" tobozt küld
tem Sopronba, arról a húsz törzsfáról, amelyeket nemesítési kísér
leteihez szelektáltunk Diósjenőn.
IV. Minősítés és szabadalom
A korabeli rendeletek vagy jogszabályok - valószínű - előírták,
hogy az új rendszerű, kialakított (gyártott) vagy importból szár
mazó mező- és erdőgazdasági eszközök (gépek) üzembehelyezés
előtt minősítési eljárásra (próba) kerüljenek. Az erdőgazdálko
dásban újonnan használatba kerülő gépek minősítésére az Erdé
szeti Tudományos Intézet Gépkísérleti Üzeme volt illetékes.
1962. március 10-én értesítést kaptam az ERTI-től (1962. márc.
8-án kelt, 150/1962. számú és Dérföldi Antal tud. osztályvezető
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aláírással), melyben az állt, hogy 1962. március 12-én négytagú
minősítési bizottság érkezik az erdészethez a vörösfenyőtoboz-tépőgép minősítése végett. A gép legyen üzemképes állapotban,
megfelelő mennyiségű tobozzal.
Váratlanul ért a minősítési ügykezelés ilyetén formája, mert
fenti levél érkezése előtt a minősítés fentebb leírt szükségességé
ről sem kaptam semmilyen tájékoztatást.
A tépőgép darabokra szedett állapotban volt egyik m űhe
lyünkben, az előző fejezetben leírt rosták felszerelése, valamint a
szükséges TMK miatt. A gép alapos előkészítése volt a célunk a
3250 kg toboz (nem kis mennyiség) sikeres pergetésére. A bizott
ság kiszállását nem m ondtam le, hanem a rendelkezésre álló 48
óra alatt - rosták nélkül - összeszereltük a tépőgépet.
A jelzett napon Mátyás Vilmos és Marjai Zoltán ERTI-munkatársak - a minősítő bizottság tagjai - érkeztek meg, s néhány órás
üzemeltetés, minták vétele stb. után be is fejezték a vizsgálatot. A
minősítési adatokról később tájékoztatást kaptam, amelyek a
„futtában" összeszerelt gép teljesítményére nézve kedvezőek vol
tak. A zaj- és porhatást kifogásolták. A zaj csökkentése a tobozok
keménységi foka és szívóssága miatt csaknem lehetetlen; a por
pedig nem más, mint a tobozban lévő gyanta lisztszerű kiáram
lása. Mindkét hatás ellen egyszerű védőeszközökkel védekezni
lehet.
1962. július 26-án Budapesten az ÉRTI székházában megtartott
vitaértekezleten, más rendeltetésű munkaeszközök (ápológép,
fatermelő eszközök stb.) mellett, a Tuskó- és Csányi-féle tobozpergető
-tépőgépek minősítő vitája is napirendre került.
Az értekezlet levezető elnöki tisztét dr. Szepesi László intézeti
igazgatóhelyettes töltötte be. Az első meglepetés akkor ért, ami
kor közölték, hogy Tuskó László egyéb elfoglaltsága miatt nem
vehet részt az értekezleten. A levezető elnök javaslatára a két
„tobozos" gép került a napirend élére. A vitaértekezlet - m ond
hatni - humorosan kezdődött. Ugyanis a vitára kerülő témák
„referense" kissé késve érkezett, s a terembe történő belépése
pillanatában - jó hangosan, hogy mindenki hallja - azt kérdezte:
„Kollégák! Miféle gép lehet az, amely a vörösfenyőkről letépi a
tobozt?"
Hát így kezdődött!...
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Folytatásként csak a lényeges, kiemelésre érdemes észrevétele
ket és megnyilatkozásokat írom le a helyszínen készült jegyző
könyvből (nevek nélkül):
- ...szükséges valamilyen jó gép (...) mivel a vörösfenyőmagok
2 /3 része veszendőbe megy,
- ...helyesebb hazai magokat használni, mint külföldről vásá
roltat drága devizáért,
- ...hazai gépek (Tuskó- és Csányi-féle) nem a legjobbak, magas
a sérülési százalék,
- ...vannak kiváló külföldi, e célra készített gépek (...) A forrás
szerint a gép mindössze 1% hibával dolgozik.
- ...mind a Tuskó-, mind a Csányi-féle gép hibái ellenére jó, már
ami a kihozatalt illeti.
- ...a gépek valamelyikét kellene továbbfejleszteni.
- ...a két hazai típus további hibái közt legnagyobbak a rettene
tes zaj- és porhatás.
- ...a toboztépőgéppel kapcsolatban (...) jól gondoljuk meg, mit
kutatunk, mivel foglalkozunk. Ne akarjunk járt utat ismét felfe
dezni.
Javaslat:

1. Hozassunk be egy NSZK-gépet, s
2. a gép beérkezéséig dolgozzunk a Tuskó- és Csányi-féle gé
pekkel, s ha
3. nem lehetséges a német gép behozatala, csak akkor foglal
kozzunk egy új (...) gép kialakításával.
Csányi S .: ...sajnálja, hogy Tuskó László nem vesz részt az érte
kezleten, majd elmondja, hogy (...) a 7,6%-os kihozatal mellett
mindössze 2,2%-a sérült meg a magnak, a jelenleg használt gépé
vel pedig m ár 9,78% kihozatalt 105 F t/k g önköltséggel ért el,
illetve képes elérni.
Dr. Szepesi László összefoglalójában elmondja, hogy kérni fog
ják az OEF-től egy-egy külföldi (cseh, német, lengyel) gép beho
zatalát. Míg a kérésre válasz nem érkezik, javasolja a toboztépőgép kialakítása kérdését ad acta tenni.
így zárult az ÉRTI minősítési értekezlete.
Nem árulok el titkot, amikor leírom, hogy külföldi gép az
elm últ 33 év alatt nem érkezett be az országba.
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A Csányi-féle gép 1993-ban - alvázfelújítás után - ismét üze
melt Diósjenőn. A Tuskó-féle gépről (3 db készült) nincsenek
értesüléseim.
Ide kívánkozik az az okfejtés, hogy számos szakemberünk
szaklapjainkban közzétett publikációkban értékelte és szorgal
mazta a vörösfenyő fokozottabb felkarolásának szükségességét,
írásaik tartalma fokozta bennem azt a szakmai törekvést, hogy a
hazai szaporítóanyag (mag) legteljesebb birtokbavételével önel
látóak legyünk a vörösfenyő szaporítóanyagának megtermelése,
illetve magnevelése terén. A honi származás előnyeiről csak ismé
telt kinyilatkoztatást tudnék tenni. A gazdasági - főként pénzügyi
- hátrányok és előnyök még beláthatatlan ideig meghatározóak
lesznek, s nekünk erdészeknek szakmai és állampolgári köteles
ségünk a kedvezőbb megoldások, illetve megvalósítások keresése
és valóra váltása. Ezek az egyszerű, de közérdekű meglátások
(elvek?) vezették és kísértek a toboztépőgép kialakításának m un
kájában is. Az eredményről a 4. sz. m elléklet adatai szolgálnak
tájékozódásul.
*
A Börzsönyi Állami Erdőgazdaság 1961. március 20-án „ Megvalósí
tási szerződés"-t kötött velem az újításra, amit az Országos Erdészeti
Főigazgatóság felé is bejelentett, részletezve a toboztépőgép terme

lési (magkihozatali) jellemzőit (paramétereit). Az 1960/61. évi
7,68%-os kihozatali arány alapján és az OEF-től kapott instrukció
kapcsán, erdőgazdaságom a Danübia Szabadalmi Irodánál megren
delte a toboztépőgép szabadalmaztatását célzó „Bejelentési kér
vény" -t, a szabadalmi igényt tartalmazó találmányra szóló beje
lentését 1961. szeptember 1-jén nyújtotta be az Országos Találmányi
Hivatalhoz. A Találmányi Hivatal 1962. december 7-én kelt 2251BO-848-9. számú végzésével szabadalmat adott a toboztépőgépre, amiről 1963. október 10-én 150.369. szám alatt lajstromozott
„Szabadalmi okirat"-át adta ki. Az okirat fénymásolata 3. sz. m el
lékletként van csatolva.
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V. A v ö rö sfen y ő n em esítése

A vörösfenyő hazai nemesítése egyet jelent dr. Tuskó László erdőmérnök, technikumi igazgató nevével. E tárgyban készült és meg
védett kandidátusi értekezése is hűen tükrözi szilárd elkötelezett
ségét e nemes fafaj iránt. Szerencsémnek tartom, hogy nemesítő
munkájában segítője lehettem, s bár még többet segíthettem vol
na, most több ismerettel lennék gazdagabb, mert tudását és ta
pasztalatait nem „titkosította", önzetlenül adta át.
1956-ban Sopronban ismerkedtünk meg. Hivatalában fogadott,
és szállást biztosított részemre a technikumi kollégiumban. Akkor
csak érintőlegesen kerültek szóba a diósjenői vörösfenyvesek, ő
és szülei m ár nem diósjenői származásúak voltak, talán csak a
nagy-, vagy dédszülők valamelyike. Tuskó Ferenccel nem volt köz
vetlen rokonságban.
1957-ben a börzsönyi vörösfenyőket bemutató írásom (Az Er
dő, 1957 2. sz.) megjelenése után keresett meg levélben, kérve
részletesebb tájékoztatást az idősebb állományok, csoportok és
egyedek tenyészeti viszonyairól, egészségi állapotukról és más
jellemzőikről. Szívesen tájékoztattam. Következő levelében már
részletesen ismertette nemesítési munkáját és célkitűzéseit, s kö
zölte, hogy szeretne a Börzsönyben 10-20 db törzsfát kijelölni és
azok szaporítóanyagát (oltógally, mag) kísérleteiben szaporítani,
illetve szerepeltetni.
1959 nyarán (iskolai szünidőben) két napot töltöttünk együtt a
vörösfenyő törzsfák felkutatása, válogatása (szelektálása) és kije
lölése érdekében. A törzsfakiválogatás alapos, körültekintő és
időigényes tevékenység. Két nap alatt három területen (Kámor,
Királybérc, őzberek) 13 db törzsfát válogattunk és jelöltünk ki. A
negyedik területre (Pogányvár, Rózsás) - időhiány miatt - már nem
jutottunk el. Emlékezetem szerint még ez év őszén Bánó István
erdőm ém ök, a Bajti-i fenyőplantázs „szülőatyja" jött el Diósjenőre, hogy az előző bejáráskor elm aradt területen további hét törzs
fát kijelöljünk. A kijelölt törzsfák külső morfológiai jellemzőit
(törzs- és koronaméretek, kéreg, ágak leírása stb.) már a következő
napokban egyedül vettem fel, írtam le és továbbítottam Sopronba
Tuskó László részére.
1960 tavaszától szinte minden évben rendszeresen küldtem az
oltógallyat és tobozt a Tuskó-féle törzsfákról. Minden igyekeze68

temmel azon voltam, hogy nemesítési és kutató munkájában
segítsem, mert viszonzásul - szóban vagy levélben - sok-sok új
ismeretanyaggal gazdagított. Kapcsolatunk aktivitását hűen tük
rözi az 1960. április 21-i levelének alábbi részlete is:
„...köszönöm az oltóág-küldeményeket, amelyeket időben, ki
fogástalan állapotban, hiánytalanul megkaptam. Az oltások indu
lása is jó (...) Az ágakból küldtem külföldi cserepartnereimnek is."
Néhány levelét archiváltam, amelyeket időnként ismét átolva
sok, hogy felidézzem szerény, közvetlen és az erdészszakma iránt
megszállottan elkötelezett személyiségét, emlékét.
*
1963 őszén kerültem át Gödöllőre, ismét új munkakörbe.
AGödöllői Arborétum rekonstrukciós feladatainak, illetve m un
kálatainak kivitelezőjeként folytattam pályafutásomat 1963-tól
1967-ig. Három tervidőszak (5 éves tervek) alatt nyert m egalapo
zást, kialakítást, illetve kivitelezést azon kísérleti-kutatási helyzet,
amely ma az arborétumot jellemzi. Dr. Vlaszaty Ödön tudom ányos
főmunkatárs volt az ÉRTI részéről a szakirányítóm, akivel - más
fél évtizeden át - együtt osztoztunk sikerekben és kudarcokban a
tudományos kutatási célokat szolgáló kísérleti telepítések kivite
lezésében.
1970-ben a következő évi feladatterv és költségvetés készítése
kor, két területre - szaporítóanyag hiánya miatt - nem tudtunk
telepítést tervezni. És ekkor „felébredt bennem a kisördög": java
soltam, hogy létesítsünk vörösfenyőből kísérleti telepítést a „ki
maradott" kb. 0,7 ha-os területen. Dr. Tuskó Lászlóval folytatott
levelezésből tudtam, hogy számottevő kiültetésre váró csemetéje
van, csak kísérleti területe nincs elegendő. Alig egy hét elteltével
örömmel közölte szakirányítóm - dr. Vlaszaty Ödön, mindanynyiunk kedves „Dönci bácsi"-ja
hogy telefonon beszélt dr.
Tuskó Lászlóval és megegyeztek abban, hogy 1971 tavaszán idő
ben küldi a szükséges, 3 éves vörösfenyő csemetét.
Fenti előzmények alapján így született meg az az 1971-ben
létesített vörösfenyő kísérleti telpítés, amelynek tenyészeti és fej
lődési adatait dr. Vlaszaty Ödön az ERFA 1980. évi VIII-IX. szá
mában ismerteti. Néhány alkalommal dr. Tuskó László is látoga
tást tett a Gödöllői Arborétumban és megelégedéssel értékelte a
látottakat, s szeretettel simogatta meg az öt, különböző szárm a
zású neveltjeinek egy-egy kimagaslóan szép példányát.
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VI. A v ö rö sfen yő ősh onossága

Meg-megújuló kérdés szakmai írásokban és körökben, hogy a
vörösfenyő őshonos-e vagy honosított fafaj erdeinkben?
- A leggyakoribb vélemény szerint: nem őshonos;
- néhány szakembernek az a véleménye, hogy az Alpok keleti
nyúlványain - így Sopronban is - őshonos;
- számos erdész álláspontja az, hogy Magyarország néhány
hegyvidéki (Bükk, Zempléni-hegység, Börzsöny stb.) előfordulási
helyén: őshonos.
Igyekeztem felkutatni, majd tanulmányozni néhány hazai és
külföldi szakirodalmat, s a fellelt adatok alapján, bennem is az a
meglátás alakult ki, miszerint a Börzsönyben a vörösfenyő őshonos!
(„Kontrázom" önmagamat, mert 1957-ben Az Erdő februári
szám ában a honosításra utaló betelepítésekről írtam.) Igaz, hogy
akkor még nem ismertem azt a két irodalmi forrást, amelyeket
diósjenői lakosoktól kaptam betekintésre és kijegyzetelésre. Az
őshonosságra utaló két irodalmi hivatkozást és egy szóbeli köz
lést idézek az alábbiakban:
1 .Réz Endre erdőmémök, aki Diósjenőn az 1930-as években Svaáb
Sándor birtokának erdőhivatalát vezette, a „Nógrád és Hont vár
m egyék" című 1934-ben kiadott könyvben „Nógrád és Hont
várm egyék erdővilága" c. írásában az alábbiakat írja:
„A hűvösebb északi oldalakon jelentősebb területeket foglal el
a Börzsönyben őshonos vörösfenyő. (...) míg a lucnak az életkora
ritkán haladja meg az 50-60 évet a Börzsönyben, a vörösfenyőnél
gyakori a 120-150 éves példány is. (...) Csonka Magyarország
legszebb vörösfenyvesei díszlenek itt. Forgalomba ritkán kerül,
mert a birtokosok védik, s így a 35 méter magas, 60-80 cm mell
magassági átmérőjű vörösfenyő nem tartozik a ritkaságok közé.
A vörösfenyő börzsönyi őshonosságát igazolják nemcsak az öreg
törzsek, a természetes úton igen könnyen való felújíthatósága,
hanem egy 1720-ból való régi erdészeti térkép is, ahol már idős
vörösfenyő-állományok vannak nyilvántartva."
2.
Mikszáth Gyula tanár „Diósjenő és környékének földrajzi
viszonyai" című doktori értekezésében, amely Győrben, a Széche
nyi Könyvnyomdában készült 1937-ben, így ír: „A hegység belseje
felé néző nyugati és északi lejtőkön, nagyobb területeket foglal el
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a Börzsönyben m ár nagyon régen honos vörösfenyő (Larix decidua Mill.) Nem ritkák a 100-150 éves példányok sem. Régi honos
ságát bizonyítja az az 1720-ból való erdészeti térkép, amely a
diósjenői erdészeti hivatalban látható, s amely szerint nagy kiter
jedésű vörösfenyő területek voltak."
3. Tuskó Ferenc erdőmémök, aki Diósjenőn született, s ott is kezdte
erdészeti pályafutását,kiváló ismerője volt szülőföldje erdőségei
nek. Egy alkalommal a Börzsöny legmagasabb csúcsára, a Csóvá
nyosra (939 m) vitt szolgálati utunk. A kristálytiszta levegőben
igen messzire el lehetett látni. Észak felé m utatva a következőket
mondta: „Az a fehér, hósapkás csúcs ott, legmesszebb, az a
Szitnya, s ott van Selmecbánya is. Növényföldrajzilag nem távolság
az az 50-60 km, ami kizárná a vörösfenyő börzsönyi őshonossá
gát."
Réz Endre erdőmémök 1939-ben Dél-Amerikába, Brazíliába tele
pült. Budapesten élő bátyja - Réz Ferenc - megadta öccse brazíliai
címét, de közölte azt is, hogy levelemre aligha fog válaszolni. Két
levelem m aradt válasz nélkül.
Mikszáth Gyula tanárt nem sikerült megtalálnom. Éveken át
folytatott keresgélés-kutatás ellenére nem jutottam „közelebb" az
1720-ban készült erdészeti térképhez, csak egy megerősítő írást
kaptam létezéséről.
1961.
március 31-én Diósjenőn járt és keresett lakásomon dr.
Boros Ádám botanikus professzor. Nem jelezte érkezését, így - leg
nagyobb sajnálatomra - nem találkozhattunk. Következő napon
(ápr. 1.) levelet írt számomra, amelynek néhány sorát idézem:
„A télen olvastam csak Réz munkájában, hogy m ár 1720-ban
említi egy kéziratos térkép (...) a vörösfenyőket. Növényföldrajzi
kutatásaimban előtérben van a mohaföldrajz. Megvizsgáltam a
vörösfenyőállományokat tegnap, de mohái sorában alig m utatha
tó ki olyan jelenség, ami a fenyvesre volna jellemző. Egyedül a
Dioranum montanum moha olyan faj, amely a fenyvesekre jellem
ző, s a vörösfenyő erdejében a Foltán-kereszt alatt bőven fordul
elő, ez a faj is azonban, mint ritkaság, bükkösben is előfordul a
Börzsönyben. Úgyszintén a Pyrola secunda, van a Börzsönyben
fenyvesen kívül is." 1961. április 5-én kelt levelemre 8-10 nap
múlva válaszolt, jelezve, hogy asztmája és tüdőtágulása miatt
nem tud következő időpontot megjelölni, amikor ismét kijönne
Diósjenőre. Sajnos, másodszor már nem jöhetett el...
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A valóság érdekében el kell mondani, hogy német és cseh erdé
szek honosították meg a magpergetés és csemetenevelés ismere
teit és gyakorlatát a XIX-XX. századok fordulóján. Schölzl Frigyes
volt az utolsó német származású főerdésze a diósjenői erdőbirtok
nak. Nevéhez fűződik az őzbereki és kámori csemetekertek kialakítá
sa, az értékesítésre került vörösfenyő törzsek toboztermésének
begyűjtése, „pergetése", a csemetenevelés bevezetése és a jelenleg
90 év körüli vörösfenyvesek telepítése. A 100 év feletti csoportok
és egyedek, 0,7 ha redukált területen 320 m3 fatömeget képvisel
nek. A Diósjenői Erdészet jelenlegi „vörösfenyő-vagyona" - az
érvényes üzemterv szerint - 15.300 m3 (Molnár József műszaki
vezető közlése alapján).
VII. Utószó
Amiért a vörösfenyőhöz fűződő kapcsolatomat, gyakorlati ta
pasztalataim at és élményeimet leírtam, annak alábbi okai vannak:
- Emlékezni és emlékeztetni akarok két kiváló erdészszakem
berre, erdőmémökre: Tuskó Ferencre és dr. Tuskó Lászlóra, aki e
nemes fafaj elkötelezett tisztelői, kutatói és szakértői voltak. Taní
tómestereimnek tekintem őket, akiknek ezúton is köszönetemet
fejezem ki.
- A vörösfenyőnek a jövőben fokozottabb létjogosultsága lesz
a m agyar erdőgazdálkodásban, mint eddig volt. Gazdasági és
esztétikai értékei jól ismertek. Növekedési erélye és regenerációs
képessége kiváló. Fagy- és szárazságtűrő tulajdonságai igen jók.
- Lelkiismeretem azt diktálja, hogy a gyakorlati életben össze
gyűjtött tapasztalatokat ne hagyjam elkallódni, adjam át - további
fejlesztésre - az utánam következő erdésznemzedéknek. S ha csak
egy-két százalékát tudják majd hasznosítani a leírtaknak, akkor
nem volt hiábavaló a fél évszázados gyűjtögetés.
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2. sz. m elléklet
M egjelent: 1963. jú liu s 15.
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SZABADALMI LEÍRÁS
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Magyar osztály:
45 f 18— 21

SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

V ö rö sfe n y ő -to b o z té p ő g é p
Börzsönyi Állam i Erdőgazdaság, Vác
Feltaláló: Csányi Sándor erdészetvezető, D iósjenő
A bejelentés napja: 1961. szeptem ber 1.

A vörösfenyő (Larix decidua Mii!) hazánk hegy
vidéki erdeiben t&nyészik. Igen érté k e s fája. gyors
növekedése és a ránylag m érsék elt term őhelyigénye m ia tt fontos szerep e v an erdőgazdálkodá
sunkban. E kedvező tulajdonságai m iatt nagyobb
m érvű term esztése fontos népgazdasági érdek
Szaporítása kizárólag m agról n ev elt csem eték
kel lehetséges. A szaporító an y ag (mag) napjainkig
történő beszerzése túlnyom óan im port ú tjá n nyer
m egoldást. Az évi m agszükségletnek (15 q) m ind
össze 1/5-ét tudtuk hazai m agterrr.ésböl biztosí
tani, m ivel a tobozban levő m agm ennyiségnek az
eddig alkalm azott m agpergetési eljárásokkal m ind
össze 30—50% -t tu d tu k k ip erg etn i. Az ism ert
pergetési eljárásokból olyan k áro s h átrányok is
szárm aztak, m in t a m ag nagyobb arányú sérü 
lése. továbbá a pergetési m u n k ab érek aránylag
magas m értéke.
A találm ány az eddig alkalm azott pergetési el
járások káros következm ényeit (m agsérülés. m a
g as önköltség) kiküszöböli és a többlet-m agterm elés és az önköltség lényeges csökkenése m e ’lett
szám ottevő m inőségbeli n y ereség et is biztosit
azáltal, hogy hazai szárm azású m agot vethetünk.
A találm ány biztosítja, hogy a hazai tobozterm ás
újszerű tépésével az évi vörösfenvőm ag-term elést
av eddigi 3—4-szeresére em eljük.
A találm ánnyal csaknem teljes m értékben biz
tosítva van a toboztartalom teljes m agtartalm ának m agkihozatala. m ely az előző pergetósi eljá rá 
sokkal foboz-m ázsánként 2.3 kg volt. m is a talál
m ány ugyanennyi alapanyagból (tobozból) 7.RR ke
tiszta m agot hoz ki.
A perqe*és közben bekövetkező m ag’- é rü lé ' ré 
gebben elé rte a .1— 12% -ot. rníg a találm ánnyal
term elt m agnál a sérülés arán y a m indössze 2.2%.

Em ellett a talá lm á n n y a l végzett m agpergetésnél
m ellétk erm én y k én t lényeges m ennyiségű gyanta
p o rt is n y erü n k , m ely kiv áló an pótolja a jelenleg
alkalm azott üzem i szíj-csúszásgátló anyagokat.
Többéves g y a k o rla ti ad ato k azt bizonyítják,
hogy a hazai m agról eszközölt csem etenevelésnél
lényegesen m agasabb é rté k ű csem etét tudunk
m egterm elni egy év a la tt, m in t az im portm agról
k elt csem etével.
A m íg a hazai m agról nevelt
egyéves vörösfenyő csem ete 70— 75% -a éri el a
kiültethetőségi m ére te t, addig az im port-m agról
szárm azó csem eték m indössze 50—55% -át lehet
az első évben erd ő síté sre felhasználni.
A találm ány sz erin ti eljárásn ál az állófákról
történő toboz-gyűjtés u tá n a tobozt száraz, hűvöí?
helyen (padlástéren) táro lju k . A tárolási időszak
alatt, m ely az összes toboz begyűjtéséig 2—3 hó
napig tart. a tobozt h e te n k é n t egyszer átfo rg at
juk. Egyéb kezelésre (h ő k am rás előszáritás. locso
lás. áztatás stb.) n in cs szükség. A tárolás 10— 15
cm vastag réte g b e n tö rté n ik . Az összes tobo 2m ennyiség b eg y ű jtése u tá n a toboz a lépőbe ke
rül. m elyet a rajz péld ak ép p en ábrázol.
Az 1. ábra a gép o ld aln ézete részben metszve,
a 2. áb ra pedig a té p ö k e re k et és a hozzátartozó
részeket nagyobb lép té k b e n m u tatja. A 3. ábra
a 2. ábrához tartóz.) vázlatos felülnézet, a 4. abra
pedig a tép ő k erek et sík b a k ite rítv e m utatja.
A gép 1 g a ra tjá b a n levő toboz lefelé haladását
a 2 retesz szabályozza és így 3 m eghajtóm otor
teh erb írásán ak m egfelelő m ennyiség ju t a 3 áll
ványon ágyazott 4 tép ő k erék re. Ez a kerék az
5 házban van ágyazva és két álló kés-sorral m ű 
ködik együtt. A felső 9 kés-sor eg y ss kései
a 4 -éoőkerék .1 fogai között viszonylag r.agy kö>■«k vannak, itt teh á t a kisebb m éretű tobozok
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2. sz. melléklet (folytatás)
150.369

2

esetleg tépés nélkül áteshetnek. Viszont az ulsó
10 kés-sornál a közök kisebbek és így. ha a fc-lsö
kés-sor mentén a kisebb méretű tobozok tépés
nélkül átjutottak, azokat az alsó 10 kés-sor tépi
szét. Lényeges szerepe még az alsó állókés-sornak
az is, hogy a nehezen kieső magol, ha az a felső
kés-sornál nem esett ki a tobozpikkeiy alól, az
alsó kés-sorba történő ütközésnél már kiesik.
A két állókés-nsorra tehát egyrészt a fenyőtobozok erősen eltérő méretei miatt van szükség, más
részt pedig azért, mert tapasztalat szerint a magot
a tobozpikkelyek alól egy kés-sorral csak tökélet
lenül lehet kihozni.
A tépóhatás eredm ényeként kitermelt magok
és a toboz részek, továbbá a gyantapor a 6 kiömlő garaton át távoznak a gépből.
Igen fontos még az, hogy a tépőkeréken levő
8 fogak nem az alkotók m entén, hanem csiga
vonal alakban helyezkednek el úgy, amint azt a
3. és 4. ábra mutalja. Ezzel egyrészt elérjük a

folyamatos munkát, tehát állandóan legalább kél
fog éppen tépest végez, másrészt pedig ez az el
helyezés vagy kialakítás a motort is kíméli. Ta
pasztalat szerint 6— 7 lóerŐ6 motorral 8 órás mű
szak folyamán 3.5—4 mázsa to'iozt lehet tépni,
ami 25—30 kg vörösfenyö-m ag termelését jelenti.
S z a b a d a lm i i

Vörösfenyö-toboz tépőgép. melynek jellemzője,
hogy garattal ellátott házában (5) forgatható olyan
tépőkerék (47) van. am elynek fogai csigavonal
alakban helyezkednek el a tépőkerék palástéi
mentén és e m otorikus hajtású tépőkerékhez két
egymás alatt levő sorban elhelyezett állókések
(9, 10) tartoznak, m elyek között haladnak el a
tépőkerék fogai és m elyek közül a felső sornál
az állókések és a tépőkerék fogai közötti közök
nagyobbak, mint az alsó kés-sornál.
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Kimutatás
a diósjenői erdészetnél különböző eljárásokkal elért vörösfenyő magtermelsi eredmények az országos átlaghoz
viszonyítva

T.Sz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
■11
12
13
14
15
16
a./
b./
c./

Megnevezés

Egység

Országos
átlag
hőkamrás

1958/59.
kombinált

pergetéssel
kg
830
—
Ft
10.00
—
Ft
8,300
kg
30.2
%
2.30
3.63
Ft
30,200
Termelési költségek
Kifizetett gyűjtési bér
Ft
8,300
Pergetési munkabér
Ft
1,898
Felhasznált saját anyag értéke
Ft
124
Felhasznált vásárolt anyag értéke
—
Ft
Egyéb költség
—
Ft
Közteher
Ft
453
Összesen
—
Ft
10,752
Bruttó nyereség (6-13)
Ft
19,448
1 kg mag térmelséi költsége
Ft
356
1 kg magra eső nyereség
Ft
644
Az 1958. évi országos átlaghoz viszonyított eredményjavulás
A magkihozatali arány emelkedése
%
158
Tiszta mag többletkihozatal 100 kg tobozból
kg
1.33
Termelési érték többlet 100 kg tobozból
Ft
-1,330

Begyűjtött tobozmennyiség
1 kg toboz begyűjtési bére
Kifizetett gyűjtési bér
Termelt tiszta mag
Kihozatali arány
Termelési érték

_

1960/61.
gépi

1961/62.
gépi

toboztépéssel
547
3250
15.00
10.50
8,205
34,125
42.0
315.0
7.68
9.70
42,000
315,000
8,205
784

34,125
3,829

..

138
130
110
9,367
32,633
223
777

132
884
310
39,320
275,680
125
875

333
5.38
5,380

422
7.40
7,400

Máramarosi nosztalgia

CsányiSándor
erdész
Megfakult, levelezőlap nagyságú fénykép fekszik előttem. Kőgörgeteges hegyoldalban hat személy áll a fényképezőgép lencséje
előtt, de legtöbbnek arca már nem kivehető, esetleg a személy
alakjáról, netán kalapjáról lehet ráismerni a csoportképen lévőkre.
Megfordítom a fényképet. Hátlapján - zöld tintával írva - a
következő keltezés olvasható:
„Gorgán-havas, 1942 nyarán

A keltezés alatt a fényképen látható csoport tagjainak név- és
beosztás szerinti felsorolása következik:
Dr. Jávorka Sándor egyetemi tanár,
Havas István erdőmémök,
Szilas Géza főerdőmémök, felügyeleti tiszti,
Tuskó Ferenc erdőmémök, erdőgondnok,
Bodnya József kerületvezető erdőőr,
Csányi Sándor e. gyakornok.

A felvételt készítő személy hiányzik a képről, aki szenvedélyes
„fotós" is volt: Földváry Miksa ny. min. tanácsos, az Országos Termé
szetvédelmi Tanács (OTvT) ügyvezető elnöke.

Nosztalgikus gondolatokat ébreszt bennem a fénykép, megkí
sérlem felidézni az immár 53 évvel ezelőtti emléket. Kezdem hát
a történet elején.
Már lámpagyújtás utáni este volt, amikor Koszjuk Iván kerület
vezető főnökömmel a következő napra tervezett tennivalókat
beszéltük meg. Főnököm eligazító szavaiba harsányan rikoltott
bele a házi telefon „két rövid, egy hosszú" csengésjelzése, ami
Plajszkának, azaz a mi erdészkerületünknek szólt. Mint máskor,
most is én ugrottam a telefonhoz (ugyanis kerületvezetőm gyen
gén beszélte a magyart, bennszülött ruszin volt) és bejelentkez
tem. A vonal másik végén Tuskó Ferenc erdőgondnokunk volt, és
m ár m ondta is:
„Sándor! Most jöttem haza a területről, és az íróasztalomon
erdőigazgatósági üzenet várt, miszerint holnap reggel 8 órakor
79

Partos Gyula igazgató úr két budapesti vendéggel érkezik sínautó
val a plajszkai völgyzáró gáthoz. Céljuk a Gorgán-havasi cirbolyafenyves bejárása. Kísérőnek kirendelem magát és Bodnya József
kerületvezetőt, akit még ma értesítsen, hogy holnap reggel 8 órára
ő is legyen a völgyzáró gátnál. A bejárás előreláthatólag három
napos lesz."
Elismételtem a „távmondat"-ot, és kerületvezető főnökömmel
közöltem az erdőgondnoki utasítást, majd útnak eredtem - a kb.
2 km-re lakó - Bodnya József felkérésére. Reménykedtem, hogy
otthon találom, ugyanis nyáridőben - a legeltetési időszakban gyakorta kint aludt a havasokon. Sok rendezni valója akadt a
pásztorokkal, akik „véletlen készakarattal" engedték beszökni a
tilosba jószágaikat, de egymás bérleményére is rá-ráhajtottak,
amiből meg kisebb-nagyobb „pásztorháború" keletkezett. Sze
rencsém volt, mert otthon találtam és átadtam a „nagyfőnök"
üzenetét.

A völgyzáró gát az egykori tutajozás emlékét őrizte. Át volt
vágva, és a kisvasút nyújtózott keresztül rajta a gátudvarba, ahol
vége is volt a vágánynak.
Nyolc óra előtt tíz perccel m ár mindketten ott voltunk, és a
Gorgánra való feljutás könnyebb útvonal lehetőségeit beszéltük
meg. Nem tudtuk még, hogy kik lesznek a fővárosi vendégek, de
azt sejtettük, hogy nem kirándulók, hanem szakemberek kísérői
leszünk majd az elkövetkező napokban. Nyolc óra előtt egy-két
perccel befutott a sínautó. (ATaracvölgyi Erdei Vasút [TEV] köz
lekedő vonataira és szerelvényeire a szigorú pontosság volt a
jellemző!)
Partos Gyula igazgatónknál jelentkeztünk, aki bemutatott m int vezetőket és kísérőket - az erdészesen öltözött Földváry
Miksa OTvT-elnöknek és a sportsapkát, térdnadrágot viselő dr.
Jávorka Sándor professzornak. Rövid megbeszélés után igazga
tónk a sínautóval visszautazott Taracközre, illetve Bustyaházára, mi
pedig „libasorban" elindultunk a kitűzött cél felé. A sor élén
Bodnya József kerületvezető haladt, a menetet pedig én zártam be.
Helyenként letértünk az „egyszemélyes" ösvényről, és az első
világháborúból m aradt, dorong hasítványokkal lerakott „hadiút"-on folytattuk állandóan felfelé tartó utunkat. Majdnem három
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órai gyalogmenet után értünk célba, igaz, hogy lassan, meg-megállva néhány természeti érdekességnél, kimerítő botanikai vagy
erdészeti szakvéleményeket hallgatva „fővendégeink"-től. A luc
fenyők felső övének határán tartottunk pár perces pihenőt, ame
lyet a csoport korelnöke, Földváry Miksacsoport elnök úr rendelt el
Pihenőhelyünk már jóval 1000 méter tengerszint feletti magasság felett
volt, amit hűen bizonyítottak az alacsonyra nőtt lucfenyők; valamint az
őket „felváltó" cirbolyafenyők. A szieszta ideje alatt megtárgyalásra
került a véderdő egy részének bejárása, valamint afellelhető havasi flóra
begyűjtése. Fentiek érdekében ketté vált a társaság: a cirbolyás bejárására
öten indultak el (Földváry Miksa, Szilas Géza, Tuskó Ferenc, Havas
István és Bodnya József), míg a növénygyűjtési tevékenység a tár
saság két azonos keresztnevet viselő tagjának (dr. Jávorka Sándor
és Csányi Sándor) jutott „osztályrészül"

Gyűjtő utunkat a cirbolyaerdőben kezdtük, majd a legeltetés
mentes füves-gyepes területen folytattuk, végül még behatoltunk
a nehezen járható törpefenyők (Pinus mugo) labirintusai közé is.
Szinte minden területen található volt olyan növény, amelyből 2-3
példány begyűjtésre került. A pompás tárnicsból (Gentiana Clusii)
két példányt emelt ki Jávorka professzor, de kissé távolabb rátalál
tam egy, eddigieknél sokkal szebb, nagyobb tölcsérvirágú pél
dányra is. Jeleztem a „leletet", mire a professzor így szólt:
Hagyjuk meg, elég lesz a már kiemelt két példány, szaporod
janak csak tovább (!).
Akkor még nem tudtam és nem is értettem meg azt a féltő
szemléletet, amit a botanikus professzor a ritkaságnak tekinthető
egyes növények irányában tanúsított. Ma m ár tudom, hogy akkor
és ott találkoztam életemben először az igazi természetvédelem
mel és egy valóságos természetvédővel.
Délutánra járt már az idő, amikor ismét összejöttünk a cirbo
lyafenyők „hazájában" (akkor készült a bevezetőben említett
fényképfelvétel is), és Földváry Miksa elnök úr rövid értékelést
m ondott a látottakról. Nagy elismeréssel szólt arról, hogy a cirbolyavéderdőben nem találkozott sem emberi, sem állati károsítás
sal, kiemelte mint reliktumnak a jelentőségét, örömmel állapította
meg, hogy szórványosan és szálanként természetes úton keletke
zett fiatal cirbolyaegyedeket is láthatott. Kérte a jelenlévő erdésze
ket, hogy továbbra is megkülönböztetett figyelemmel legyenek e
nagy természeti értéket hordozó ritka fafaj iránt.
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Ezután ismét ketté oszlott a társaság. A két „vendéget" Bodnya
József kerületvezetővel a prelukai vadászszállásra kísértük, míg
Szilas Géza, Tuskó Ferenc és Havas István lakhelyükre tértek. A
szállásra vezető utunk könnyebb volt, mint a délelőtti, mert végig
enyhe lejtőn haladtunk, csak egy-két rövid kaptató akadt elénk
útközben. Egész idő alatt - a prelukai házikóig - a botanika volt
a gyakorlati és szóbeli téma. Bőven akadt még út közben is
begyűjteni való növény. Dr. Jávorka professzor kezében fürgén
dolgozott a kis növényásó, metszőolló vagy a kacorkés. Két ha
talmas gyűjtő tarisznyája „meghízott", mire éjszakai szálláshe
lyünkre értünk. (A két tarisznyát nem adta át senkinek, azokat ő
cipelte.) Számára akkor sem a pihenés volt az elsődleges, hanem
az itatós- és újságpapírok közé rakott növények rendezése. Érdek
lődéssel néztem tevékenykedését, hallgattam csendes beszélgeté
sét, s örömmel segítettem egy-egy nagyobb növény „elfektetésében" Minden növényféléről volt mondanivalója: ritkasága, elő
fordulási helyei, mérgező volta, gyógyhatása stb. Elhallgattam
volna reggelig, adogatva kezébe a száraz újságlapokat.
Akis „vadásztanya" két helyiségből állt: egy 3x4 m-es szobából
és egy 2x3 m-es előtérből. Előbbiben kettő, az utóbbiban egy
deszkából készült „priccsel". A szalmazsákok frissen kaszált, szá
rított havasi szénával voltak degeszre tömve, árasztották a sokféle
havasi növény illatát.
A következő - második nap - reggelén Földváry Miksa elnököt
Bodnya József kerületvezető kísérte-vezette az „érintetlen" - őser
dő jellegű - lucfenyvesek felé. Még a délelőtt folyamán csatlako
zott hozzájuk Tuskó Ferenc erdőgondnokunk is. Bejárásuk célja a
valóban természetes viszonyokat és körülményeket felmutató,
idős korú lucállományokból, rezervációs terület felkeresése, átte
kintése és előjegyzése volt. Egész napos bejárásuk eredményeként
- emlékezetem szerint - három olyan terület került előzetes kije
lölésre, amelyek élettani, tenyészeti és környezeti szempontból is
megfeleltek (volna) a természetvédelmi feltételeknek.
E napon ismét dr. Jávorka professzor kísérője voltam. Csermely
m edreket, vágásterületeket, szurdokokat és egy rétet jártunk be,
és számos ritkaságot sikerült gyűjteni. Kérésemre hozzájárult,
hogy néhány növényt (tömegesen tenyészőkből) én emelhessek
ki. Ellestem kézmodulatait, s nagy földlabdával eszközöltem a
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kiemelést, majd a növényt győkfőnél fogva leráztam a gyökérzet
ről a földet. így a gyökerek majdnem teljes épségben m egm arad
nak. Bemutatta a hagymás növény kiemelésének és a hagyma
„elvékonyításá"-nak módszereit is. Szálláshelyünkre térve a nö
vénypréselés technikáját ismertette, külön felhíva a figyelmet
arra, hogy naponta egyszer át kell fordítani a növényeket a présben, s
ha szükséges, friss, száraz itatóspapírt kell cserélni. Egy tanulsá
gokban igen gazdag, „pirosbetűs" nap volt ez számomra, amelyet
dr. Jávorka Sándor professzorral együtt tölthettem. Talán e napok
tól kezdett kialakulni bennem a növények tulajdonságait megis
merni akaró kíváncsiság vagy vágy. Növényprésem több mint 40
éve szolgál hűségesen, igen hasznos segítőtársam volt mindig, s
az még ma is.
Estére hajlott az idő, amikor „új" szálláshelyünkre: a Turbát-torkolati vadászházba bevonultunk. Földváry Miksa elnök úr és Tuskó
Ferenc erdőgondnokunk m ár a bejárás fáradalmait pihenve, hiva
talos megbeszélésüket folytatták. A professzor úr - mindekelőtt rendezte az aznap gyűjtött növényanyagot. Sötétedéssel egyidőben befutott a TEV sínautója is Partos Gyula erdőigazgatóval, aki
„búcsúvacsorá"-t adott neves vendégei tiszteletére.
*
A harm adik nap délelőttjét Földváry Miksa, Partos Gyula és Tuskó
Ferenc erdészeti-szakmai tárgyalással töltötte.
Dr. Jávorka Sándor professzorral - kettesben - az előző két napon
gyűjtött növények rendezésével és csomagolásával töltöttük az
időt. Száraz itatós- és újságpapírok közé raktuk át a növényeket,
és nagyméretű rajzlaptartókban helyeztük el, kötöztük össze jó
szorosan.
Délután 14 órára volt jelezve a sínautó érkezése. Előtte még
újabb megbeszélésekre került sor, most m ár dr. Jávorka Sándor
részvétele mellett. Az ebédet követően felkészülés következett az
elutazásra, a személyi és „növénycsomagok" a vadászház melletti
megállóhelyre kerültek. Most is, mint mindig, szinte „kísérteties"
pontossággal érkezett a sínautó, amelyben jól és kényelmesen
elfértek utasok és csomagok egyaránt. Indulás előtt Partos Gyula
erdőigazgatóm intett magához, és közismert szűkszavúságával a
következőket mondta: „Földváry min. tanácsos úr és Jávorka pro
fesszor úr nagyon meg vannak elégedve a figyelmes, szakszerű
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és udvarias vezetéssel és kísérettel. Magam részéről is köszönöm
mind kettőj ü knek."
Rövid elköszönés után nagy csattogással elindult a sínautó
Taracköz felé.
*
Tévedés lenne azt hinni, hogy a két neves személyiség elutazásá
val lekerült volna „n a p iren d irő l mindaz, ami az előző három
nap alatt történt. A vendégek távozása után erdőgondnokom egy
„nagyobb lélegzetű" beszélgetésre marasztalt. Ha szó szerint nem
is, de tartalmilag fel tudom idézni mindazt, amiről szó esett azon
a beszélgetésen. Elmondta, hogy dr. Jávorka Sándor professzorral
megbeszélte, hogy szívesen besegítünk a kárpáti flóra begyűjté
sébe, ha felajánlásunkat elfogadja. Ugyanakkor segítségét kérte a
növények gyűjtése, kezelése, préselése stb. munkafázisok szakszerűségét illetően. Dr. Jávorjai professzor örömmel fogadta a
segítő szándékot, és ígéretet tett a „Nagy Jávorka" (Magyar flóra
és a magyar flóra képekben) háromkötetes mű - album és két kötet
határozó - beszerzésének támogatásában, a lehetőség felkutatá
sában. (Ui. az 1924-25-ben, illetve az 1934-ben kiadott mű 1942ben m ár az „elfogyott"-ak listáján szerepelt.) Partos Gyula erdői
gazgató külön költségkeret terhére engedélyezte a könyvek és
más segédanyagok beszerzését, növényprés készíttetését, mivel
helyeselte Tuskó Ferenc erdőgondnok - igen hasznosnak minősí
tett - kezdeményezését.
A gyakorlati feladatok kivitelezésére személyemet választotta
és a növénykezelési teendők zavartalan eszközlésére a lakóhelye
mül szolgáló kis faházat tartotta a legalkalmasabbnak. Annál is
inkább, m ert azt egyedül „uraltam ", s így más személy esetleges
károsításától nem kellett tartani. A szükséges eszközök beszerzé
sére, elkészítésére és kiszállítására - egy héten belül - határidőt
jelölt meg. Öt nap múlva az erdőgondnokság lovas fogatával
megérkezett egy 2,5x1,0 méteres asztal, a 45x30 cm-es - három
csavaros - növényprés, 100 db nagyméretű rajzlap, növényásó,
ragasztószalag, metszőolló és nagy mennyiségű itatós- és újság
papír. S alighogy befejeztük a szállítmány le- és berámolását,
Koszjuk Iván kerületvezető főnököm kiabálva hívott a házi tele
fonhoz. A vonal másik végén Tuskó Ferenc erdőgondnokom be
szélt:
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„Sándor! Fél órával ezelőtt meghozták a Nagy Jávorká-t! Hol
nap kimegyek a Plajszkába és megbeszéljük a részleteket."
Dolgok és ügyek ilyen gyors elintézésére, hosszú pályafutásom
alatt alig került sor. Másnap főnököm a jelzett időben érkezett, és
a hintóról adta kezembe a súlyra sem csekély három Jávorka-kötetet. A faház kisebbik helyiségében már helyén voltak az előző
napon érkezett felszerelési tárgyak és eszközök, még egy két
méter hosszú padot is sikerült szereznem, valamint egy nagyobb
méretű petróleumlámpát is.
Sorra vettük a tennivalókat. A gyűjtés rendszerét úgy határozta
meg erdőgondnokom, hogy minden növényfajból, fajtából 3 pél
dány nyerjen - külön-külön rajzlapra - elhelyezést. Grafitironnal,
halványan tüntessem fel - a rajzlap bal alsó sarkában - a növény
latin és magyar nevét, a begyűjtés helyét, valamint idejét. Közölte,
hogy rövidesen elkészíti a begyűjtésre tervezett növényfélék lis
táját, s ezzel egyidőben megküldi a Jávorka professzor által készí
tett, ill. küldött gyűjtési útmutató-tájékoztatót is. Nagy örömet
okozott azon döntésével, miszerint nálam marad a „Nagy Jávor
ka" képes albuma, a két kötet határozót pedig magával viszi
Bruszturára, az erdőgondnokságra. Összeírta a még szükséges
dolgokat, és sikeres m unkálkodást kívánva, elhajtott Plajszkából.
*
Az 1942. és 1943. években végeztem a növény gyűjtést és prepará
lást. Általában hétvégeken szenteltem egész napokat az egyes
növényfélék felkutatására, keresésére, s ezeken a szombat-vasár
napi napokon bebarangoltam a közeli havasokat, s előfordult
nem egy alkalommal, hogy a távolság, valamint a terepviszonyok
miatt kint éjszakáztam valamelyik üres kalibában.
Az ide mellékelt növényjegyzék másolata az eredetinek, ami
csak véletlen folytán húzódott meg egyik régen olvasott köny
vemben, és nem kis feladatot adott az elmosódott, elhalványult
betűk összeolvasása. Fenti jegyzéken kívül több kisebb - kiegészí
tő - listát is kaptam erdőgondnokomtól, azokból azonban egyik
sem m aradt meg. Úgy gondolom, emlékezem, hogy mintegy 100
növényfajt sikerült begyűjteni és preparálni, de nem is csak két
tenyészidőszakra terveztük a gyűjtést, hanem folyamatosan to
vább, tovább...
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1943. augusztus 20-án kaptam kézhez az Esztergomi Alerdész
szakiskola értesítését, hogy szeptember 1-jén felvételi vizsgára
jelentkezzem. Két nap alatt összecsomagoltam minden eszközt és
anyagokat, s az erdőgondnokságra szállítottam Bruszturára. Az
zal köszöntünk el egymástól, hogy a szakiskola elvégzése után
folytatom a félbehagyott növénygyűjtést.
Sikeres felvételi vizsga után az iskola tanulója lettem. Alig
fejeztük be az első évfolyamot, amikor is SAS-behívót kaptam tényleges katonai szolgálatra - a 12. hegyivadász zászlóaljhoz
Felsővisóra. Ismér Máramarosban voltam, az Erdős-Kárpátok „lá
bainál", de nem hosszú ideig, csak amíg megtanultunk egyszerre
lépni. Két hét után elindultunk nyugat felé - gyalogmenetben -,
és Taracköznél intettem búcsút a Kárpátoknak.
*
A háború vége és rövid hadifogság után sikerült folytatni 1945.
július 1-jétől a szakiskolát Esztergomban. Mivel a Kárpátokba való
visszatérésre még gondolni sem lehetett, már az iskola befejezése
előtt felmentem az FM Erdészeti Főosztályára, ahol is dr. Ajtai
Sándor főosztályvezetőt kértem elhelyezkedési lehetőségem tá
mogatására. Amikor kérdésére közöltem, hogy Tuskó Ferenc volt
az erdőgondnokom , akkor elmosolyodva annyit mondott: „írjon
a Tuskó kollégának Diósjenőre, mert most ott lakik, és valamelyik
alakuló erdőhivatalnak lesz a vezetője."
1945. október 2-án képesítőztem, és október 4-én Királyréten
Tuskó Ferenc erdőgondnoknál szolgálattételre jelentkeztem.
Nem nehéz kitalálni, hogy mi volt a fő témánk:
A Kárpátok, Brusztura , Turbáttorkolat, Plajszka és a növénygyűj
tés. Elmondta, hogy menekülésszerűen kellett elhagyni a Burszturát, s odaveszett teljes bútorzatuk, ruháik nagy része és termé
szetesen a „Nagy Jávorka" is a hozzá tartozó anyagokkal és
eszközökkel együtt.
Az 1945. év végéig az államosítással összefüggő munkafelada
tok sokasága nehezedett ránk. A magánerdőbirtokok még létez
tek, személyzetükre alig tám aszkodhattunk. Csaknem egy év telt
el, míg m egtörténhetett az erdők államosítása és a volt uradalmi
erdészek átvétele. így m ár nagyobb erők „bevetésével" kezdhet
tük és végezhettük el az erdők, épületek és a műszaki felszerelési
tárgyak (erdei vasút) leltározását. Ebben az időben „mindenese"
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voltam az erdőgondnokságnak. Szerveztem és vezettem az irodai
munkát, leltároztam az erdei vasút vontató és szállító eszközeit,
műszaki tárgyait és épületeit, de még a Nagy Hideghegyi - félig
felépült - turistaház építményének külső-belső méreteit is milli
m éterpapírra rajzoltam.
1947-ben az erdei vasútüzem és két kőbánya vezetésére kaptam
megbízatást. Főként az új (állami) adminisztrációs rendszerbeve
zetése, valamint a munkateljesítmények elszámolásának a kidol
gozása volt a feladatom. Minden este szóbeli jelentést tettem
erdőgondnokom nak az „ipari" fejleményekről. Egyik alkalom
mal -jelentéstétel után - így rendelkezett: „Holnap reggel 8 órára
kérem a sínautót (itt is volt!) lakásomhoz. Kismarosra utazom a
MÁV-állomásra, a Budapestről érkező 9 órai vonathoz, amivel két
vendég érkezik. A vasútüzemnél szállunk majd ki, maga is várjon
ott ránk."
Korán reggel lementem a Paphegy tövében telepített vasútüze
mi irodába, rendbe raktam íróasztalomat, megbeszéltük az azna
pi vontatási-szállítási feladatokat, és vártam a Kismarosról vissza
térő sínautóra. Tíz óra előtt pár perccel, Szokolya után felbúgott a
sínautó jólismert kürthangja, majd kis idő múlva egyre lassuló
zakatolással begurult a megállóhelyre a „luxus járm ű" A követ
kező percben földbe gyökereztek lábaim, és szemdörzsölésre
kényszerültem, mert nem hittem a látomásnak. Tuskó Ferenc erdő
gondnok után dr. Jávorka Sándor professzor úr, majd egy alacsony,
molettes hölgy szálltak ki a sínautóból. Azt gondoltam, hogy a
hölgy a professzor felesége, de a második nagy meglepetés akkor
következett be, amikor a bemutatkozásnál a következőket hallot
tam:
- Csapody Vera a hivatalos nevem, de ismerőseim egyszerűen
Vera néninek szólítanak. Szólítson maga is így
Percekig nem jutottam szóhoz a váratlan és igen kellemes
meglepetéstől. Erdőgondnokom - az ismerkedés perceiben többször elfordult más irányba, hogy leplezze, elrejtse nevetését:
látva azt, hogy milyen zavarban vagyok az általa jól előkészített
és nagy-nagy meglepetést kiváltó találkozótól. Még fokozta is
zavaros helyzetemet a professzor úr hozzám intézett humoros
kérdése:
- Hallom, hogy állomásfőnök lett?
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Csak egy rövid ideig, professzor úr! - válaszoltam „ugrató"
érdeklődésére.
Aztán elindultunk a vasúti sínek mentén Királyrét felé. A pro
fesszor nem hozta magával gyűjtő felszerelését, magánjellegű
látogatás és kikapcsolódás volt kiutazásuk célja. Vera néninél volt
egy kisebb méretű m appa és a Gránáthegy tövében begyűjtött
két-három növényt, mint mondotta: befejezetlen rajzaihoz kiegé
szítésre.
A Tuskó családnál ebédeltünk, majd délután ismét előállt a
sínautó, és elkísértük az igen kedves vendégeket Kismarosra a
vasútállomásra. Álltunk, integettünk és szótlanul néztünk az egy
re távolodó vonat után. Nekem nem adatott meg az a szerencse,
hogy még később is találkozzak a „Nagy Jávorka" két neves
szerzőjével. A sínautóban - hazafelé - azon gondolkodtam, hogy
milyen más, mennyire érdekesebb és emlékezetesebb lett volna,
ha ez a kellemes meglepetéssel színesített találkozó a máramarosi
havasok között jött volna létre...

Jegyzék
a begyűjtésre tervezett kárpáti növényféleségekről
erőteljes sisakvirág
havasi palástfű
hamvas éger
tejfehér gombafű
bozontos gombafű
nárciszképű pápics
hármaslevelű szellőrózsa
havasi szapuka
havasalji szapuka
havasi ikravirág
Jacquin ikravirága
vékonyka homokhúr
déli csűdfű
szirti üröm
korongpár

Aconitum firmum Reichb.
Alchemilla alpestris Schm.
Alnus incana Mnch.
Androsace lactaea L.
Androsace villosa L.
Anemone narcissiflora L.
Anemone trifolia L.
Anthyllis alpestris Heg.
Anthyllis vulgáris Kern.
Arabis alpina L.
Arabis Jaxquinii Beck.
Arenaria tenella Kit.
Astralagus australis Lám.
Artemisia petrosa Jan.
Biscutella alpestris W. et K.
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Caltha laeta Shn. N. et Ky.
Cam panula alpina Jacq.
Cam panula carpatica Jacq.
Cam panula polymorpha Vitás.
Carex bicolor All.
Carex diandra Schrk.
Carex rigida Good.
Chrysanthenum alpinum L.
Chrysanthenum alternifolium L
Carduus glaucus Baumg.
Cerastium alpinum L.
Clematis alpina Mill.
Coronilla vaginalis L.
Crepis sibirica L.
Delphinium intermedium Sol.
Delphinium oxysepalum B. et P.
Dentaria glandulosa W. et K.
Doronicum austriacum Jacq.
Draba carinthiaca Hoppé.
Epilobium alpinum L.
Epilobium nutans Schm.
Erigeron alpinus L.
Erigeron atticus Vili.
Eriophorum gracile Koch.
Eriophorum vaginatum L.
Euphorbia dulcis L.
Euphrosia montana Jord.
Galium silvaticum L.
Gentiana Clusii Perr. et Song.
Gentiana frigida Hke.
Gentiana punctata L.
Gentiana nivalis L.
Gentiana praecox A. et J. K.
Gnaphalium supinum L.
Gymnadenia albida Rich.
Gypsophila repens L.
Hedysarum hedysaroides Sch.
Heracleum carpaticum Porc.
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hegyi gólyahír
havasi csengettyűke
kárpáti csengettyűke
sokalakú csengettyűke
kétszínű sás
hengeres sás
érdes sás
havasi aranyvirág
aranyos veselke
szürke bogáncs
havasi m adárhúr
havasi bérese
hüvelyes koronafürt
szibériai zörgőfű
nyúlánk sarkvirág
hegyesszirmú sarkvirág
ikrás fogasír
hegyaljai zergevirág
karinthiai daravirág
havasi füzike
bókoló füzike
havasi küllőrojt
enyves küllőrojt
vékony gyapjúsás
hüvelyes gyapjúsás
édes fűtej
hegyi szemvidító
erdei galaj
pom pás tárnics
fagyoskodó tárnics
pettyes tárnics
havasi tárnics
nyáré lej i tárnics
törpe gyopár
fehér szúnyogvirág
kúszó dercefű
baltavirág
kárpáti medvetalp

Hieracium alpinum L.
Hieracium caesium Fr.
Hieracium chlorocephalum Wimm
Hieracium flagellare Willd.
Hieracium levigatum Willd.
Hypochoeris glabra L.
Hypochoeris uniflora Vili.
Potentilla glandulifera Kras.
Primula minima L.
Pulmonaria angustifolia
Pulmonaria montana Laj.
Pulsatilla slavica Reuss.
Ranunculus alpestris L.
Ranunculus fluitans Lám.
Ranunculus montana Willd.
Ranunculus nemorosus DC.
Rubus silvaticus Wh. N.
Rumex alpinus L.
Sagina saginoides D. T.
Salix pentandra L.
Satureja alpina Scheele.
Sedum alpestne Vili.
Sedum atratum L.
Sedum fabaria Koch.
Scleranthus perennis L.
Senecio carpaticus Herbich.
Sieversia montana R. Br.
Silene acaulis L.
Silene gallica L.
Sordanella carpatica Vierh.
Sordanella major Vierh.
Solidago alpestris W. et K.
Stachys alpina L.
Stellaria nem orum L.
Streptopus amplexifolius DC.
Taraxacum alpinum Heg. et Herr.
Taraxacum nigricans Rehb.
Thlaspi silvestre Jord.
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havasi hölgymái
deres hölgymái
zöldesvirágú hölgymái
ostoros hölgymái
sima hölgymái
kopasz pelyvahordó
nagyfészkű pelyvahordó
mirigyes pimpó
apró kankalin
keskenylevelű tüdőfű
hegyi tüdőfű
tót kökörcsin
havasi boglárka
hullámzó boglárka
hegyi boglárka
berki boglárka
erdei szeder
havasi lórum
Linné-féle szagyán
babérfűz
havasi pereszlény
havasi varjúháj
sötétlő varjúháj
kárpáti varjúháj
évelő szikárka
kárpáti aggófű
hegyi ciklász
szárnélküli sziléne
francia sziléne
kárpáti harangrongy
magyar harangrongy
havasi aranyvessző
havasi tisztesfű
erdei csillaghúr
nyelvcsap
havasi pitypang
sötétlő pitypang
havasalji tarsóka

havasi kakukkfű
zergeboglár
fekete áfonya
vörös áfonya
havasi veronika
levéltelenszárú veronika
széleslevelű veronika
cserjésedő veronika
havasi ibolya

Thymus alpestris Tausch.
Trollius europaeus L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Veronica alpina L.
Veronica aphylla L.
Veronica urticifolia Jacq.
Veronica fruticans Jacq.
Viola alpina L.
Bruszturán, 1942 nyarán

Összeállította:
Tuskó Ferenc
erdőmérnök, erdőgondnok
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Az erdők törzskönyvéről
Jérőmé René
A mai erdőgazdálkodásunk szervezeti alapjait az első erdőtörvé
nyünk - az 1879. évi XXXI. „törvényczikk" - teremtette meg. A
kihirdetését követő években sorra jelentek meg a végrehajtására
vonatkozó földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszteri
rendeletek, utasítások és egyéb jogszabályok. Elsőnek is a m. kir.
erdőfelügyelőségeknek a kerületi beosztása (1):
1. Budapesti kerület
2. Pozsonyi kerület
3. Beszterczebányai kerület
4. Kassai kerület
5. Debreczeni kerület
6. Szatmári kerület
7. Kolozsvári kerület

8. Marosváráshelyi kerület
9. Brassói kerület
10. Szebeni kerület
11. Temesvári kerület
12. Szegedi kerület
13. Pécsi kerület
14. Szombathelyi kerület

Ezt követte - többek között - az erdőgazdasági üzemtervek
készítése iránti utasítás (2), az erdei kihágások feljegyzésére szol
gáló erdei rovatos napló készítése és vezetése tárgyú rendelet (3),
az erdőgazdasági üzemtervek készítéséért adható munkadíjak
ügyében kelt körrendelet (4) és 1883-ban valamennyi közigazga
tási bizottsághoz és erdőfelügyelőséghez intézett utasítás az er
dők nyilvántartásáról szóló törzskönyvek adatainak megállapítá
sa és a véderdők kijelölése ügyében (5). Ez a következőkkel kez
dődik:
„Az 1879. évi XXXI. törvényczikk értelmében az erdők felett
gyakorolható állami felügyelet biztos alapon való teljesíthetése
érdekében szükséges, hogy „az erdők nyilvántartási törzskönyve"
czím alatt oly m unkálat készíttessék, mely az egyes birtokoknak
a törvényben meghatározott csoportok szerint, nevezetesen a talaj
és tulajdoni minőség szerint elkülönített térfogatára vonatkozó
adatokat magában foglalja, s mint ilyen, az erdőbirtokossal szem
ben alkalmazandó rendelkezés czéljára megbízható tájékozást
nyújtson."
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M egtudhatjuk a továbbiakból, hogy ez ügyben az erdőfelügye
lők m ár előkészítő m unkákat végeztek és kerületükre nézve tör
vényhatóságonként m ár össze is állítottak egy tervezetet a rendel
kezésükre álló adatok és addig közvetlenül szerzett tapasztalatok
alapján, legjobb belátásuk szerint. Ezt a törzskönyv-kezdeményt
a miniszter m egküldte valamennyi törvényhatóságnak azzal,
hogy községenként tegyék közhírré, tegyenek lehetővé mindenki
számára a saját vagy más birtokára nézve észrevételek megtételét.
Ezekre az erdőfelügyelő közbejöttével tartsanak kimerítő tárgya
lásokat, és ezek eredményéről valamennyi tárgyalási irat és a
bizottságok tüzetesen indokolt véleményének csatolása mellett
tegyenek a miniszternek jelentést. Az elvégzendő m unka óriási
volt, nem csodálható, hogy ilyen körülmények között a várm e
gyénkénti törzskönyvi kötetek csupán jelen évszázadunk első
éveire készültek el.
Magam 1937-ben kerültem velük kapcsolatba, amikor a Gödöl
lői Állami és Koronauradalmi Erdőigazgatóság szerződéses m un
kavállalójaként - ún. alföldfásító - behívást nyertem szolgálatté
telre az FM Erdőrendezési Ügyosztályára. Itt ismerkedtem meg
vele és vált két éven át tisztemmé bennük a különböző jogerős
határozatok alapján történt változások bevezetése.
Második alkalommal most kerültem össze törzskönyvvel, ki
hozatván az Országos Levéltár raktárából. Nyilván még az első
világháború előtt keletkezvén, érvénye a trianoni országcsonkítás
kapcsán részben megszűnt, majd az 1945. évi földreformmal tel
jesen érvényét vesztette, és az FM két részletben közokiratként a
levéltár állományába tette át. Itt a repertórium 424. oldala szerint
8118-1845. leltári számok alatt 27 vármegyére nézve 28 kötet
(Hunyad 2 kötet) szerepel első részletként, majd a pótrepetórium
23. oldalán 13534-13565. tétel alatt 27 egész és részben megosztott
megyére vonatkozóan 32 kötet (Pest-P.S-K, Somogy, Szatmár, Vas,
Zala 2-2 kötet) található a raktárban.
Atörzskönyv megyékre külön-külön kötetben készült, egy-egy
kötet egymagában is tetemes tömeget képvisel, így csak kettőt
kértem fel a kiskutatóba - Borsodot és Hevest. Mindkettőben saját
bejegyzésemmel kellett találkoznom. M ásnapra fel is érkeztek.
Heves megye kötete 5 kg-t, Borsodé 9 kg-ot nyomott. Átlagban
40x50 cm nagyságú keménytáblába, erős m arhabőr léccel és sa
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rokerősítéssel kötöttek. Vastagságukaszerintváltozik,hogy meny
nyi község szerepel bennük.
Az első, belső borítón községjegyzék ABC sorrendben a vonat
kozó oldalszámmal. Oldalszámozás csak a kihajtott kötet jobb
oldalán, ugyanott a járás és fenn a község megnevezése. A vele
szembeni oldalon fenn az illetékes királyi erdőfelügyelőség és
vármegye.
M indkét oldalon 34x41 cm nagyságú előnyomott táblázat. Bal
oldalt 17, jobb oldalt 20, összesen 37 oszlop. A táblázatfej alatt 16
sor az egyes birtokok leírására, majd a táblázat alatt bal oldalt hely
a kataszteri számok feltüntetésére, jobb oldalt pedig a későbbi
változásokra vonatkozó bejegyzésére, az elrendelő rendelet szá
m ának feltüntetésére.
Oszlopok megnevezése:

1. Folyószám
2. A birtokos neve
3-34. Az erdó'terület
3-36. kataszteri hold
3-7. talajminőség szerint
3. véderdő
4. futóhomokon álló erdő
5. feltétlen erdőtalajon álló erdő
6. nem feltétlen erdőtalajon álló erdő
7. összesen
8-10 .fanemek szerint
8. tölgyerdő
9. bükk és más lomberdő
10. fenyőerdő
11-26. Az erdőterület
11-17 tulajdonjogi minőség szerint
11-22.1879. évi XXXI. tcz. 17 §-a alá tartozó
11. állami erdő
12. törvényhatósági és városi erdő
13. községi erdő
14. egyházi testületek és személyek erdeje
15. közalapítványi erdő
16. m agánalapítványi erdő
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17 hitbizományi erdő
18-21. közbirtokossági erdő
18-20. mint a volt úrbéresek tulajdonába
18. erdőilletőség fejében
19. legelőilletőség fejében
30. ajándékozás, vétel, csere vagy más jogcímen
18-20. jutott erdő
21. mint egyéb birtokossági erdő
22. részvénytársulati erdő
23-26. 1879. XXXI. tcz. 17 §-a alá nem tartozó
23-24. közbirtokossági erdő, mely a volt úrbéreseknek az 1879.
XXXI. tcz. 2. vagy 4. §-ának hatálya alá nem eső
23. Legelőilletőség fejében
24. ajándékozás, vétel, csere vagy más jogcímen
23-24. birtokába jutott
25. részvénytársulati erdő
26. magánerdő
27-34. kezeltetik
27-39. mint az 1879. XXXI. tcz. 17 §-a alá tartozó erdő
TI a kincstári erdők kezelésénél
28. a községi és némely más erdők és kopár területek kezelésé
nél
27-28. alkalmazott állami erdőtisztek által
29. nem állami erdőtisztek által
30-34. mint az 1879. XXXI. tcz. 17 §-a alá nem tartozó
30-32. és rendszeres használati terv szerinti kezelésre kötelezett
véderdő
30-31. alkalmazott állami erdőtisztek által
30. a kincstári erdők kezelésénél
31. a községi és némely más erdők és kopár területek kezelésé
nél
32. nem állami erdőtisztek által
33. de a 16. §-nál fogva rendszeres gazdaságra kötelezett erdő
34. magánerdő törvényszerű üzemterv nélkül
35-36. a birtokhoz tartozó
35. egyéb termékeny terület
36. terméketlen terület
37 Megjegyzés
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Mint a táblázat mutatja, a tulajdonjog szerinti jellemzés teszi ki
az osztályozás 53%-át, a kezelés szerinti a 26%-át és mindössze
22% m arad a természeti leírásra.
Az erdők törzskönyvének összeállítása és vezetése tulajdon
képpen első erdőtörvényünk végrehajtásához tartozott. Vezetése
folyamatos volt. A gyakori tulajdonosváltozást és egyéb módosu
lást kellő időszerűséggel követte, év közben a változásokat me
gyénként külön is gyűjtöttük, majd év végén mindezt összesítve
a törzskönyvben lehetséges teljes részletességgel m utattuk ki az
országos állományt. így ment ez egy fél évszázadon át. Az utolsó
állományösszesítés 1949-ben történt, 1950-ben megszűnt a veze
tése.
Első csonkaországi erdőtörvényünk - az 1935:IV. törvénycikk
- 1. §-ának I. bekezdése alatt erdőnek minősíti a földadókatasz
terben vagy az erdők törzskönyvében erdőnek nyilvántartott te
rületeket. Fenntartotta így a törzskönyv közokirati érvényét, bár
megbízhatósága lassan fél évszázados vezetgetése folytán házon
belül is vitákra adott okot.
Jogszabályok száma:
1.18563/1880. FIKM
2. 23374/1880. FIKM
3. 24931/1880. FIKM
4. 47806/1882. FIKM
5. 28487/1883. FIKM
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Millenáris emlékfák és emlékültetvények
Tolnában

Dr. Oroszi Sándor
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1896. február 28-án „az

ország ezeréves fennállásának ünnepe alkalmából kiültetendő
fák ügyében" adott ki rendeletet1. Ebben kérte az államerdészeti
közegeket, hogy mind a kincstári, mind az egyéb területeken
segítsék elő az emlékültetvények létesítését. Ez alatt nemcsak az
ültetések irányítását, szakmai felügyeletét értette, hanem az ültet
vények, fásítások létesítéséhez szükséges fecsemeték előállítását,
kiutalását is az államerdészet feladatává tette. Ugyancsak az em 
lített rendeletben kérte, hogy az erdőfelügyelőségek a kerületük
höz tartozó közigazgatási egységekben írják össze és jelentsék be
a minisztériumban m indazokat az ültetvényeket, amelyeket a
honfoglalás ezredik évfordulója tiszteletére létesítettek. AM agyar
O rszágos Levéltárban fennm aradt a „ Magyarország ezeréves
fen(n)állásának emlékére a pécsi kir. erdőfelügyelőség kerületében (Bara
nya-, Somogy- Tolnavármegye és Pécs szab. kir. város) foganatosított
faültetések jegyzéke", amelyből most a Tolna vármegyei községekre

vonatkozó részeket idézzük2.
Apar
A község a körjegyzői hivatal előtt 1 vadgesztenyét, „a korcsma
feletti téren" pedig 5 darab szilfát ültetett el. A faültetéssel kap
csolatban pedig megjegyezték: „ezen ünnepélyes aktus fontossá
gára a nép különösen figyelmeztetett"
Apáti
Gróf Apponyi Géza uradalmában, a Hollicsthali faiskola közepén
Kapfinger főerdész vezetésével 2 darab kocsányos tölgyet ültet
tek.
A község „köztéren" 20 darab tölgyfát ültetett el.

Báta
A község közterületre 40 darab kocsányos tölgyet ültetett.
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Bátaszék
A község a Szentháromság téren 16 darab, a belvárosi iskola előtt
2 darab, a külvárosi iskola udvarán 2 darab, két további iskola
mellett 1-1 darab hársfát ültetett el. A munkákat Partos erdész
irányította, míg Taffner János és Person Gáspár 10 darab tölgyfát
„köztéren" ültetett el.
A m. kir Theresianumi alapítványi uradalom erdőgondnoksága hat
helyen, összesen 42 darab hársfát és két helyen 2-2 tölgyfát ülte
tett.
Bedeg
A község „köztéren" 25 darab tölgyet, „szembetűnő nyílt téren"
pedig szintén tölgyet, 30 darabot ültetett el. Ezen munkákban
Johann János, Józsa István, illetve Simon János erdőőr működött
közre.
Bölcske
A község Sittkey András és Tóth Gergely vezetésével 36 tölgyfát
ültetett.
Diósberény
A község a templom előtti térre 6 hársfát, az iskolaudvarra 1 diófát,
a községháza elé 15 akácfát, a „telkes gazdák legelőjére" 100
akácfát és 3 nyárfát, végül pedig egy csoportban 50 darab akácfát
ültetett.
DöbróTcöz
A község Juhász Pál és Juhász János vezetésével 80 darab tölgyfát
ültetett.
Dunaföldvár
A község Miskolczi Imre és Hári János vezetésével 16 tölgyfát
ültetett.
Értény
A község Szabó Ferenc és Keszthely Ignác vezetésével 40 tölgyfát
ültetett.
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Fadd
A község Molnár János vezetésével 20 tölgyfát ültetett.
Felsőireg
A község „köztérre" Berta János és Lovász József vezetésével 54
tölgyfát ültetett.
Grábóc
A község Stenge Lőrinc és Altmann Ádám vezetésével 50 hársfát
ültetett.
Gyulajovánca
A község Kelemen József és Varga József vezetésével 80 tölgyfát
ültetett.
Hant
A község az iskola elé 5 darab akácfát ültetett. A Klein József apari
plébános vezetésével végzett m unka fontosságáról a lakosságot
is tájékoztatták.
Hidegkút
A község Paul Henrik és Schneider Fülöp vezetésével 8 hársfát
ültetett.
Kánya
A község Csizmadia Mihály és Finta Ferenc vezetésével 50 tölgyfát
ültetett.
Kéty
A község az epreskertben és az evengélikus templom déli oldalán
4 eperfát, illetve 8 cédrusfát, míg a falu végén, az út mellett lévő
legelőn 7 fát ültetett. Ez utóbbiakat Árpád fáinak nevezték, s
belőlük 6 darab tölgy, 1 pedig vadgesztenye volt. Az ültetést
Hammel Alajos lelkész irányításával iskolás gyerekek végezték.
Kisszékely
A község a római katolikus templomhoz vezető út két oldalán 15

hársfából álló fasort létesített.
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Kistormás
A község a községi legelő kimagasló pontján ültetett el 9 darab
tölgyfát.
Kisvejke
A község 8 szelídgesztenyét és 50 darab tölgyfát ültetett el. A
m unkát Devecseri János és Sziszter Fülöp irányította.
Kocsola
A község Sváb János és Márk János vezetésével 150 tölgyfát ülte
tett.
Kónyi
A község határában, a volt úrbéresek erdejében 82 darab kocsányos
tölgyet ültettek, amelyekről Simon János „körerdész" gondosko
dott.
Kölesd
A község a település délnyugati oldalán 21 darab tölgyfát, a Zengő-hegyen pedig 16 darab kislevelű hársat és 24 fenyőt ültetett el.
Ez utóbbiak 6x6 méteres hálózatban kerültek a földbe.
Kurd
A község Pintér János és Stocker János vezetésével 40 tölgyfát
ültetett.
Madocsa
A község Bíró Péter és Szabó István vezetésével 20 tölgyfát ültetett.
Majsa
A herceg Esterházy-féle hitbizományi uradalomhoz tartozó eledényi
erdőben tölgy-, hárs- és szilfákból álló facsoportot létesítettek. Az
ültetést Pirkhoffer Endre főerdész irányította.
Máza
A község Varga István és Bajcsi János vezetésével 10 tölgyfát ülte
tett.
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M iszla
A község a községház udvarára 1 darab vadgesztenyefát ültetett.
M órágy
A község és a református egyház a lelkészlaknál 3 hársfát, a reformá
tus népiskola mellett pedig 1 hársfát ültetett.
M urga
A község a községház udvarán 6 darab hársfát ültetett el.
Nagyszékely
A község Reinhardt András és Prescher Ádám vezetésével 10
hársfát ültetett.
N agyve j ke
A község a templom melletti téren 6 darab hársfát ültetett. A
faültetés jelentőségét a lakosság előtt ismertették. Az ültetést Jábel
József tanító vezette.
Ném etkér
A magyar királyi egyetemi alapítvány Hoffmann Sándor közalapít
ványi főerdész és Guttai Lajos, Krátki Lajos erdőőrök vezetésével
22 darab tölgyfát ültetett el. Az ültetéssel kapcsolatban megje
gyezték, hogy a 9 éves csemeték „földgumóval ültettettek"
A község az ún. Nagytó partjára 25 darab fekete nyárfát, a községi
erdőben pedig 18 darab kocsányos tölgyet ültetett el. Szintén a
község ültetett „köztéren" 10 tölgyfát.
Öcsény
A m. kir. tanulmányi alap Hoffmann Sándor közalapítványi főer
dész és Zsebő Pál erdőőr vezetésével 7 hársfát ültetett el az öcsényi
„dunaerdő, B üzemosztály, II. vágássorozat, I. tag, 4. osztagában"
Pári
A község Breitenstein Bálint és Weisz József vezetésével 50 tölgyfát
ültetett.
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Sárszentlőrinc
A község a település északi részén, „a szántóföldekből kimagasló
ún. kishalomra" 8 hársfát és 10 fenyőfát ültetett. Ugyanakkor „a
dombon mintegy 200 négyszögölnyi begyepesedett terület körülkeríttetett"
Szakos
A község a volt úrbéresek erdejének keleti és nyugati részén 50-50
darab tölgyfát ültetett, a római katolikus temetőbe 3 darab hársfa,
a kálváriához 2 hárs, a templomhoz pedig 4 hársfa került.
Szintén a község „köztérre" ültetett 60 tölgyfát is.
Szálka
A község ültetett „köztérre" 60 hársfát.
Szekszárd
A m. kir. tanulmányi alap Hoffmann Sándor közalapítványi főer
dész és Zatureszky Géza erdőőr vezetésével 12 darab hársfát
ültetett el a szekszárdi „hegyi erdő"-ben. („A" üzemosztály, II.
vágássorozat, C osztag.)
Tamási
A herceg Esterházy-uradalom Miklósvártól kezdve végig a vadas
kert mellett 254 darab hársfát ültetett el, a „paári erdőhöz tartozó
cserepes gunyhónál" 30 hársfát, a rádvölgyi erdőőri laknál 10
hársfát, míg az erdészlak melletti réten egy csoport tölgyet. A
m unkákat Mayer Gyula főerdész vezette.
Tolna
A báró Drasche Richárd-féle uradalomban 5 kocsányos tölgy suhángot ültettek úgy, hogy „a homokos talajba ásott 1,5 m mély göd
rökbe televényes földdel kevert homok tétetett" A munkák irá
nyítását Fugerth Károly uradalmi főerdész, Sechser Nándor ura
dalmi erdészsegéd és ifj. Werling József uradalmi erdővéd végez
ték. Az ültetvény pontos helyét pedig így határozták meg: „a
tolnai uradalom dunaszigeti erdejében, a legmagasabb fekvésű
«Homokos» nevű dombon, egy régi sírhalom keleti részén"
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Tengőd
A herceg Esterházy-féle hitbizományi uradalomban, a tengődi erdőben
Pirkhoffer Endre főerdész irányításával tölgy- és hársfákból álló
facsoportot létesítettek.
A község a községi erdő nyugati oldalára 64 darab kocsányos és
kocsánytalan tölgyet ültetett el.
Tótkeszi
A herceg Esterházy-féle hitbizományi uradalomban, a tótkeszi erdőben
egy csoport tölgy- és hársfát ültettek el. A m unkát Pirkhoffer
Endre főerdész vezette.
Váralja
A község Vastag P. János és Gerendi Mihály vezetésével 16 darab
tölgyfát ültetett.
Várong
A magyarországi kegyes tanítórend Odor Ignác főerdész vezetésével
az 1895-96. évi vágásterületet makkvetéssel beerdősítette. „A beerdősült vágásterület emléktáblával jelöltetett meg. Az üzemnyil
vántartásban és térképen is kitüntettetett. Ezen vágásterület fáiból
egy bizonyos mennyiség a legvégső korig fog fenntartatni, mely
körülmény az üzemnyilvántartásban is feljegyeztetett."
A fenti, Halász Géza pécsi királyi erdőfelügyelő által összeállított
jegyzékben 46 Tolna vármegyei település szerepel, ahol összesen
több ezer fát ültettek el. Törekedtek arra is, hogy lehetőleg hosszú
életű fák kerüljenek a földbe, amihez a Darányi-féle rendelet a
tölgyeket és a hársakat ajánlotta. Ugyanakkor „az alkalom nem 
zeti jellegénél fogva" a honi fákat kívánta előtérbe helyezni.
„Igen természetes - olvashatjuk a rendeletben -, hogy a kiülte
tett emlékfák és facsoportok ápolásáról és védelméről állandóan
gondoskodni kell, annál is inkább, mert ezeknek az élő emlékje
leknek a messze jövő számára minél nagyobb számmal való
fennmaradását csak így lehet remélni."
Valóban, a millenáris emlékültetvények a magyarországi ter
mészetvédelem első objektumai lettek, tehát a későbbi fennm ara
dásukról Darányi Ignác ismételten gondoskodott, arról rendeletet
adott ki3
103

Jegyzetek
1. Lásd Erdészeti Lapok, 1896. 231-232. old.
2. Magyar Országos Levéltár, K-184.1896-1-2123.
3. Lásd bővebben: Oroszi Sándor: A magyar természetvédelem
kezdetei (Bp., 1986.) 33., 43-44. old. és 20. melléklet.
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Az Erdészettörténeti Közlemények
XI-XX. számaiban megjelent tanulmányok
bibliográfiája
Bartha Dénes: Magyarország faóriásai és famatuzsálemei. XV. tel

jes szám.
Bartha Dénes - Oroszi Sándor: Itt tó van a Tátra ölén... XII. teljes

szám.
Bartha Dénes - Oroszi Sándor: A magyar erdészeti irodalom biblio

gráfiája. 1965-1990. XVIII. teljes szám.
Bencze Lajos: A vadaskertek jelentősége. XIX. 121-151.
Borsó Zoltán - Kovács János: Egy vértesi erdészdinasztia. XIX.

152-160.
Csányi Sándor: Történetek a vörösfenyőről. XX. 54-78.
Csányi Sándor: Máramarosi nosztalgia. XX. 79-91.
Horváth László: Agarászat a dualizmus kori Szabolcsban. XIII.

5-20.
Jéröme René: Az erdők törzskönyvéről. XX. 92-96.
Kádár Zsombor: Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti jegyzetek.

XI. teljes szám
Kádár Zsombor: A Székelyföld erdészettörténete (Rövid áttekintés

az 1440-es évektől 1948-ig). XIV. teljes szám.
Kollwentz Ödön: A középfokú erdészeti szakképzés 1965-től kez
dődően. XIII. 71-1 16.
Kollwentz Ödön: Az alsó- és középfokú vadászati szakoktatás
története. XIX. 5-26.
Kollwentz Ödön: Az erdőgazdasági szakmunkásképzés története
1965-től napjainkig. XIX. 27-60.
Kollwentz Ödön: A Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület
története. XIX. 61-97
Konkolyné Gyúró Éva: A táj mező- és erdőgazdasági hasznosítása
a Zemplén-hegységben a megtelepedéstől a XIX. század köze
péig. XX. 5-53.
Nadler Herbert: Vadásznapló, 1941. XVI. 5-87
N yúl Bertalan: Adatok a szarvasvadászatokhoz.. XVI. 88-110.
Oláh Anna: Bolyai Farkas erdészeti munkássága. XIX. 98-120.
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Oroszi Sándor: A természetvédelem eszméje a Magyarországi Kár

pátegyesület évkönyveiben. XIII. 26-38.
- A tátralomnici havasi kert terve. XIII. 60-70.
- A természetvédelmi értékek őrzésének kezdetei Magyarorszá
gon. XVI. 111-115.
- Emlékezés a székely közösségek erdőire. XVII. teljes szám.
- Millenáris emlékfák és emlékültetvények Tolnában. XX. 97-104.
Sóskuti György: Heves megye őzállományának alakulása, populá
ciódinamikai vizsgálata 1969-1979 között. XIII. 39-59.
Sterbetz István: Adatok a Velencei-tó vízivadászatának múltjából.
XIII. 21-25.
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