
A ravazdi erdészet története 
1802-től 1946-ig

Kocsis Mihály

Az erdészet jelenleg a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. egyik 
egységeként működik. Szervezeti felépítése az országban 
általánosan ismert erdészeti szervezet. Az erdei Eszak- 
Pannonhát erdőgazdasági táj, Ravazd-Sokorói-dombvidék 
tájrészleten terülnek el. Jelenlegi területe megközelítőleg 6000 
ha.

1996-ban hazánk 1100 éves fennállásának emlékét 
ünnepeljük, valamint a Szent Benedek Rend 1000 éves 
fennállását. Ezek az erdők a bencés rend kezelésében voltak, s 
1802-től rendelkezünk erdészeti szempontból is értékelhető 
adatokkal.

Az egyházi kezelésű birtokokról általában és a rend 
mindenkori erdőkezeléssel összefüggő intézményei

Az egyházi birtokok a nagybirtokok között sajátos helyet 
foglaltak el. A kötött vagy korlátolt forgalmú birtokok közt 
nagyságrendben a hitbizományok után következtek, de 
sohasem személyhez, hanem javadalomhoz kötődtek, így a 
javadalmasok nem rendelkeztek vele szabadon. A főkegyúr, a 
király, vagyonfelügyeleti jogát 1867 után a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium útján gyakorolta. A bencés rend 
főapát ja. a pannonhalmi monostor vezetője ún. nullius abbas, 
azaz a püspöki joghatóság alól kivett apát volt. 1848-ig 
természetes módon az összes földesúri jogokat gyakorolta.
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1890-ben újabb miniszteri szabályrendelet erősítette meg, 
miszerint az egész birtokkezelésért a főapát a felelős. A 
millennium évében ülésező fomonostori konvent is a 
fentieknek megfelelően értett egyet a Központi Gazdasági 
Tanács gazdászatot érintő határozatával: a jövőben minden 
eladás a központból történjék, minden pénz oda fusson be, s a 
jövedelmek kezelésének felelőse a fomonostori perjel 
(centralizáció).

A jövedelmek központi pénztárba történő 
beszolgáltatása és a számadások félévenkénti bemutatási 
kötelezettsége vonta maga után 1892-ben a központi 
számvevőség megszervezését. Engedményeket e téren csak 
századunk elején, 1912-ben tettek, megerősítve az apátok 
közvetlen ellenőrzési jogát apátságaik ügyeiben.
A központi iószágkormánv: „a gazdasági főkormányzatban 
tanácsadó és közreműködő közege a főapátnak.” Elnöke a 
főapát, tagja a főmonostori perjel, a központi jószágkormányzó, 
a gazdasági tanácsos, a központi főszámvevő, valamint a 
fiókapátok az őket érintő ügyekben, és gazdasági szakemberek 
a főapát külön meghívása alapján.
A központi főiószágkormánvzó: minden gazdasági és szolgálati 
ügyben informáló, közvetítő, végrehajtó és (elméletileg) 
ellenőrző közege a főapátnak. Közvetlen felügyeletet és 
ellenőrzést gyakorol a főapátsági erdők kezelése, azaz a 
gazdaságokhoz hasonlóan a munka és az adminisztráció felett. 
Legalább fél éves gyakorisággal ellenőrzi az erdészeti 
pénztárat, és joga van évente legfeljebb ezer forintig terjedő 
erdészeti beruházásokat engedélyezni.
A központi számvevőség: a rend összes anyagi érdekeit 
számszerűleg ellenőrző közeg. Kizárólag a főapát rendelkezése 
alatt áll. Fontos feladata volt az elszámolások ellenőrző 
felülvizsgálata.
A főapátsági erdőmester: közvetlenül a központi 
jószágkormányzóhoz tartozott, ellenőre a helyettes
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fójószágkormányzó volt. Hatásköre kiterjedt a főapátsági és 
bakonybéli apátsági erdőkre. Ahol az erdők gazdatiszt kezelése 
alatt állottak, ott is az erdőmester készítette az üzemtervet és 
felügyelte a kezelést. A közvetlen felügyelete alá rendelt 
körerdészek és vadászok félfogadását véleményezte, a többi 
erdőmunkást felvehette. Beruházási hatáskörük évi 300 Ft-ig 
terjedt. A pagonyföldeket egy évre adhatta bérbe. A faárakra 
javaslatot tett a központi gazdasági kormányzatnak, azonban az 
egyes hulladékfarakások árát az erdészeti személyzet is 
megállapíthatta.

A főapátsági erdőmester számára készített 1877. évi 
„hivatalos utasítás”a tiszti szolgálati szabályzathoz hasonlóan, 
annak minden lényegesebb pontjával megegyezően, de 
részletekben írta elő kötelességeit. Az utasítás is hangsúlyozta, 
hogy az erdőmester közvetlen a pannonhalmi főapátsági 
jószágkormány alatt áll, oda terjeszti be számadásait, a 
központi jószágkormányzótól kapja az utasításokat. Az általa 
készített számadások és kimutatások félévente (összesített 
számadás), negyedévente (faeladások, pagonyföldek terményei 
után befolyt jövedelmek, kezelési költségek) és havonta 
készültek (minden hó 15-ig az erdei munkák, kártérítések, 
raktárak, erdei pénztár vonatkozásában). Az erdészeti év július 
1-jétől a következő év július 1-jéig tartott. A központi 
igazgatósághoz kellett beterjeszteni az erdőmestemek a 
vágások előtti tervezetet, valamint az hagyta jóvá, az előzetesen 
általa véleményezett árak alapján, a raktárak és fanemek szerint 
megállapított faárakat. A pagonyföldek haszonbérletéről szóló 
szerződések másolatait is be kellett adnia, s a nagyobb összegre 
vonatkozó szerződések végleges megkötése előtt 
helybenhagyást kellett kérnie. A körerdészek félfogadása a 
központi jószágkormány hatáskörében állott, azt az erdőmester 
csak véleményezte, szemben a többi erdészeti személyzetnek 
az ő hatáskörébe utalt félfogadásával vagy elbocsátásával. A 
rend az erdőmester személyes rendelkezésére bocsátotta a
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ravazdi „Villibald” dombbal együtt az összes ottani belsőséget, 
azzal a kikötéssel, hogy engedjen nyári legelőt a ravazdi 
plébános marháinak és a gépész egy tehenének. E belsőségek 
és az összes erdei terület után fizetett adót - állami, községi - 
nyugta ellenében a központi jószágkormányzónak volt köteles 
kézbesíteni, s neki nyújtotta be az erdei termények után az 
erdészeti pénztárba befolyó pénz maradványát, a személyzet 
rendszeresített illetménye és a kezelési költségek levonása után.

Az erdészet történetének feldolgozása során a 
mindenkori erdőmester személyéhez tudunk történéseket és 
adatokat kapcsolni. Ez azért van így, mert az ő levelezésük a 
forrása a rendelkezésre álló ismeretanyagnak.

A pannonhalmi fó'apátsági erdőbirtok vázlatos 
ismertetése a rend 1802-es újraéledésétől az 1945. évi 
államosításig

Az urasági erdőket és épületeket Pannonhalma székhellyel a 
rend II. József-féle feloszlatásáig Horváth Ármin, Lázi volt 
lelkésze felügyelte. Az 1802. és 1804. évek között ismét 
erdőfelügyelő volt.

Erdészetünk történetében a legrégebbi tárgyi forrás egy 
térkép, melyet Waldmeister ANTON PREUSZLER rajzolt egy 
kerületről, ami a valóságban ma is felismerhető alakú. Ez a 
térkép 1799-ben készült. Ez azért is érdekes, mert az 
évszámból kitűnik, hogy arról az időszakról van szó, amikor - 
1786-től 1802-ig - II. József feloszlatta a rendet. A legrégebbi 
előkerült írásos anyag az 1866., 1867., 1868. évekről erdészeti 
számadásokat tartalmaz bizonyos PAUSERVANG erdőmester
től. Ennek lényege, hogy az említett években a mérnöki 
hivatalnak hány öl cserhasáb volt kiadva. (Minden évben 14 öl 
volt a járandóság.) A főapátság erdészete a század elején elég 
gyönge, legalábbis a jövedelem szempontjából annak kell
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mondani. A terjedelmes nagy- és kis-écsi, varasdi, tarjáni, 
illaki, liki-varsányi, gerencséri, bársonyosi, varsányi, péterdi, 
lázi erdők 1801-1806-ig a makkoltatással együtt nem hoztak 
többet 13-14000 Ft-nál. Az erdőgazdaságnak sok ellensége 
volt, elsősorban a rendetlen vágás, a jobbágyság pusztításai, 
lopásai, amiben maguk a kerülők is szépen segítettek. A 
háborús időkben a hadak kártételei, amelyek hosszú időre 
visszavetették az erdők fejlődését, de úgy látszik, a kellő 
szakértelem hiánya is bajokat okozott. Részben az is baj volt, 
hogy az erdők egy része a gazdatisztek kezelése alatt volt, és 
csak 1849-ben határozták el, hogy ezek helyett az összes 
erdőket az erdőfelügyelő kezelje.

Az erdészet élén 1861-ig rendtag állt. Az utolsó 
BIELOHRADSZKY GOTTHÁRD. Az ő megbetegedése után 
világi férfiú került az erdők élére, de az erdőmester fölé - mint 
felügyelőt - mégis rendtagot tett a főapát, remélve, hogy most 
az eddig hanyag felügyelet helyébe nagyobb gondoskodás lép, 
megszűnik az erdők pusztítása s a főapátság jövedelmet lát 
erdeiből.

1869 előtt az előbb említett két - feltételezhetően bajor - 
erdészről (Anton Preuszler, Pauservang) nincs több forrásunk. 
Különös gondja volt az erdészetre KRUESZ KRIZOSZTOM 
főapáinak, aki különösen az erdőpusztításnak akart véget vetni. 
A sok apró-cseprő erdei kihágás miatt indított pert, nemcsak a 
jelen vétségek miatt tétette folyamatba, hanem, hogy vége 
szakadjon végre valahára a pusztításnak. Mikor a megyei 
közigazgatás nem segített, a tolvaj lás csak nem szűnt, s 
megesett a szerencsétlenség, hogy az egyik erdőőr fegyverét 
használva emberéletet oltott ki. A főapát miniszteri biztos 
kiküldését kérte, s ezen folyamodásában élesen megvilágította 
azt a megyei nemtörődömséget, mely az ő a közösségnek 
csakúgy, mint a főapátság érdekében kifejtett fáradozását 
meddővé teszi.
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A miniszter figyelmeztette Győr megyét, és ez 
kénytelen-kelletlen vizsgáló bizottságot küldött ki, mely a 
pusztai járás főszolgabírójának hanyagságát megvizsgálta, de 
egyben a főapát ellen a megyén gyakorolt (igaz, kíméletlen, de 
megérdemelt) bírálata miatt, széksértési pert indított. A 
vizsgáló bizottság kénytelen volt komoly intésben részesíteni a 
főbírót (noha tagjai a megyéből kerületek ki), a semmítő 
törvényszék pedig megszüntette a megyétől a főapát ellen 
indított pert.(Ez a levelezési anyag kiválóan megtalálható a 
Pannonhalmi Bencés Apátság Erdészeti Levéltárában.)

Az új erdőmester - Pauservang után -, aki a létrehozott 
főapátsági erdőmesteri tisztséget 1869-től 1877-ig betöltötte, 
STRÓBEL SÁNDOR volt. Az ő bemutatása Kruesz Krizoszton 
főapát önéletrajzi írásának felhasználásával történik. „Kitűnő 
erdész - írja róla - bátor, nyugodt kedélyű ember, aki valóságos 
csodát művelt. Először a személyzetet szervezte, a szükséges 
épületeket emelte, s az alattas személyzet fizetését szabályozta. 
Alig három-négy év múlva már az összes főapátsági erdők 1 öl 
mély, 1 öl széles árokkal és ötsoros akáczfa kerítéssel voltak 
védve. Az utak szabályozva, a tolvajok megtörve. Hogy nem 
ment harc nélkül az világos, de Stróbel kitartó volt, s midőn a 
vármegye személyzete is megváltozott, teljes volt a győzelem. 
Három-négy év alatt gyönyörű fiatalosokat alapított, s a vidék 
bámulva nézte, hogyan fejlődnek a főapátsági erdők. Végre a 
parasztság is elismerte, hogy így jobb. Fáját megkeresheti pénz 
nélkül. Stróbel ideje alatt az erdőkezelés jövedelme is 
jelentékennyé vált.”

A főapát önéletrajzában még ezt is írja: „Áldom emlékét 
és nem tudok az erdőn keresztül hajtani, hogy egy „De 
profimdis”-t ne mondjak érte.”

Területi adatok: a rend újraegyesülésétől az 1860-as évekig 
azok a főapátsági erdőbirtokok, melyek a jelenlegi erdészet
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kezelésében is állnak a rendelkezésre álló adatokból 
következtetve - feltételezhetően az alábbiak szerint jöttek létre. 
Illak-erdő: A század elején még mint legelő is hozott 93 Ft 
bért. 1833-ig megvolt a Sajghó Benedek főapáttól Tarján 
szomszédságában ültetett erdő. De mivel Tarján is 
zsiványfészek volt, sok bajt okozott ez a vele összeérő erdő. 
Mikor azzal fenyegetőztek, hogy felgyújtják a pusztát, 
kívánatossá vált, hogy ez körös-körül szabad legyen. Kivágták 
tehát az Illaki-erdő déli részét, és nagy haszonnal 
szántóföldekké tették. Ezen haszon reményében 1847-ben már 
a nyugati rész irtása is folyamatban volt, s fokozatosan be is 
fejeződött. Az így elveszett terület pótlására megkezdték a 
szentmártoni temetőtől az Imre-hegy felé eső rész erdősítését 
1844-ben, és Rimely főapát szándéka szerint makkos erdőt 
telepítettek. Illák mint erdő, a szentmártoni birtoktest 
kiegészítő része, kezelés szempontjából azonban az 
erdőmémökségre volt bízva.

Ravazdi-erdő: Az itt lévő sok erdő nemcsak a kárt okozókat 
csábította, hanem magukat a ravazdiakat is. Sűrűn és sokan 
irtották az erdőt. Az irtásföldek vizsgálata során nagy 
összevisszaságokat tapasztaltak. 1848-ig folyamatosan tartott 
az irtások visszaváltása. A jobbágyfelszabadítás hírére nagyon 
megcsapta a ravazdiakat a szabadság szele. Azon kezdték, hogy 
1848. május elején nekiestek a főapátsági erdőnek, a 
pagonyokat legeltették, a fákat irtották, és minden 
figyelmeztetés hiábavaló volt. Végül erővel kellett ellenük 
fellépni, és kilenc megyei hajdú, 120 rendes katona és 80 
nemzetőr rendet teremtett Ravazdon.

Kis-Écs: Ma már sem nem helység, sem nem puszta, de 
nevével rámutat, hogy valamikor helység volt. Jelentősebb volt 
itt a főapátsági erdészet. Az 1870-es birtokösszeírás 1135 kát. 
hold erdőbirtokot említ, ami kb. a mainak is megfelel.
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Nagy-Écs: A főapátság, a pápóczi prépostság és a győri 
káptalan birtoka volt. A három birtokos az erdőre még a XIX. 
század elején osztályt tett, és mindegyik átvette a mérnökileg 
felvett terület őt megillető részét.
Ténvő: Az urasági területre eső erdőben a legeltetés és faizás 
helyett minden telek 10 hold erdőt kapott, így 347 kát. hold lett 
kiosztva. A megmaradtak a mai állapotnak megfelelnek.
A korábbi erdőmester - Pauservang - számadásaiból kiderülnek 
az 1865. évi jövedelmi viszonyok:
Bruttó jövedelem 15.000,-Ft 
Kiadás 10.000,-Ft
Marad 5.000,- Ft.
Mindez 9000 kát. hold után.
Stróbel erdőmester ideje alatt Kruesz Krizoszton főapát 
választotta külön a gazdászatot az erdészettől. A főapát 
önéletrajzából kiderül, hogy erre reagálva volt olyan gazdasági 
kormányzó, aki megkérdezte: „Hát én miből fizetem az adót?” 
Ezekben az időkben mind a gazdászatnál, mind az erdészetnél a 
számadás értelem nélküli számkeverék volt. Stróbel alatt az 
erdei bruttó jövedelem 75.000,- Ft-ig emelkedett, 35.000,-Ft- 
nyi kezelés mellett 40.000,- Ft tiszta jövedelem maradt. Ez az 
eredmény csak egyszer fordult elő, de mindig bevitt a 
pénztárba 20-25.000,-Forintot. Szép épületeket emelt, embereit 
tisztes- ségesen fizette. 1876-ban meghalt, mert meghűlés 
folytán szívbajba esett. Négy árvája maradt, és a rend az 
özvegynek egy évi erdőmesteri fizetést biztosított. Az ő idejétől 
kezdődően van az erdészeti hivatal a jelenlegi helyén, korábban 
ugyanis Győrszentmártonban volt.

Ez alatt az idő alatt a szervezeti felépítésre a 
beosztásokból következtethetünk. A területen dolgozott 1 
erdőmester, 2 pagonyerdész, 1 körerdész, 1 alerdész, 14 erdőőr.

Az erdőmester levelezéséből néhány fontos dolog derül 
még ki. „Az erdő hozamára összeállított térrajz még eddig 
rendelkezésünkre nem áll, mellyel az évi termelés szabályozva
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volna.” Ennek ellenére kiderültek azok a célok, melyek a 
favágatások összeállításakor figyelembe vehetők.
Nevezetesen:

- teljesen kiszáradt fák;
az álladékok növekedésének előmozdítását célzó 

vágások;
-”az álladék kor és zárlat abnormis állapotának, a 
normálishoz illetőleg egyenletesebb állapothozi közelebb 
hozatala végett”

-"megannyi oly vágatási műveletek, melyek által az 
erdőtőke meg nem támadtatik, hanem inkább annak 
nagyrészbeni gyarapítására szolgál”

Az erdőmester által kiadott vadászati rendelet tartalmából 
néhány fontosabb szempont: •

- A vadászati felügyelet az erdészeti személyzet hivatalos 
kötelessége;

- A káros vad után lőpénz fizetendő;
- Az erdő védszemélyzetének mindig tilos a nyúlvadászat. 
Kivétel uradalmi szükségletre meghatározott időben és 
helyen;
- Fogolyra a vadászat mindig tilos. Kivétel ugyanaz, mint a 
nyúlra vonatkozó;
- A megengedett időben és területen a vadászat gyakorlata 
csak egyedül az erdészeti személyzet által hajtandó végre;
- Vándormadarakra (szalonka, fúrj) csak a fogolyhoz 
hasonlóan lehet vadászni (aug. 15-től).

Ezeket a pontokat 1872-ben egy körrendeletben fogalmazták 
meg. Három év múlva egy újabb rendelettel a következő 
kiegészítések történtek:

- Az erdészeti személyzetnek tisztán uradalmi célra szabad 
vadászni;
- „Őzkecskére” mindig tilos vadászni;
- Ozbakra csak jan. 15-től április 1-jéig kivéve mindig;
- Szarvastehénre márciustól júliusig kivéve mindig szabad;
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- Szarvasbikára mindig szabad;
- Vaddisznóra mindig szabad;
Stróbel erdőmester ideje alatt a fent leírtakból kiderült, 

hogy a birtokon igényes és szakszerű erdőkezelés folyt.
Stróbel Sándor utódja tanítványa, HOFMANN ZÉNÓ lett. 

Ő 1869-ben végezte el a selmeci Erdészeti Akadémiát, s nem 
kisebb jelentőségű személy, mint az erdőtörvény 
létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Wágner 
Károly, a Pénzügyminisztérium fóerdőtanácsosa ajánlotta 
Pannonhalmára. Itt erdőmesteri segédként 1873. május végéig 
szolgált, s ekkor továbbképzése érdekében a Magyar Királyi 
Temesvári Jóságigazgtósághoz került erdőgyakomoknak. Két 
hónap múlva Bozovicsra, az erdőrendezési osztályra osztották 
be, majd onnan 1874-ben, mint helyettes magyar királyi 
erdészt, Orsovára nevezték ki. Ott 1875 áprilisáig dolgozott, 
amikor is a győri püspöki uradalomban elnyerte a főerdészi 
állást. 1876 decemberében, amikor Pannonhalmán a főapátsági 
erdőmester hivatala megüresedett, folyamodása nyomán őt 
nevezték ki erre a posztra. Állandó lakhelye Ravazdon, a 
főapátsági erdők irányításának központjában volt. Hozzá 
tartozott a főapátság Győr és Veszprém megyei erdőinek 
felügyelete és kezelése, és az erdészeti segédszemélyzet fölötti 
felügyelet és rendelkezés is. 1886-tól, a bakonybéli apát 
kifejezett kérésére, az apátság bakonybéli és kajári erdőit is 
felügyelte. Itt dolgozott az 1890-ben bekövetkezett haláláig.

Hofmann Zénónak kinevezésekor meghatározták 
felmondási idejét is: ha az erdőmesteri állást megszüntetik egy 
évi, ha ő lesz hibás és elbocsátják, negyedévi bért fog kapni, és 
semminevű további követelése nem lehet az uradalommal 
szemben. Az ő ideje alatt a jövedelem csökkent, és csak lassan 
tudott emelkedni úgy, hogy 1887-re megközelítette a 19.000,- 
Ft-ot. A főapátsági erdészet területe megközelítőleg ugyanaz 
volt Hofmann erdőmester ideje alatt is, mint a korábbi években. 
Egy 1885-ös kimutatás szerint a pannonhalmi Szent Benedek
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Rend erdőterülete Győr vármegyében 6850 kát. hold és 257 
négyszögöl. A mai erdészet területén korábban még tulajdonos 
volt a győri püspökség és a győri káptalan (ezen területek 
pontos adatairól nincsenek információk). Ezenkívül a rendnek 
voltak még birtokai Veszprém megyében, amelyek 
nagyságrendje a maihoz igazodik.

A szervezeti felépítés ebben az időszakban megegyezik 
az előzővel. 1878-ban egységesítette a főapát a jövedelmi 
kimutatásokat. Korábban említettük, hogy a jövedelmezőség 
csökkent, melynek okát Kruesz főapát az erdőmester 
képességeiben jelölte meg. Kétségtelen tény azonban, hogy a 
faértékesítések körül rendkívül kedvezőtlen konjunktúra 
érvényesült. (A bakonyi erdőkben történő pazarlásokról és egy 
fakereskedő Vas megyében vásárolt olcsó faanyagáról, mellyel 
Győrt árasztotta el, panaszkodik Hofmann erdőmester 
leveleiben.) Az is a jövedelmezőség ellen hatott, hogy 1879. 
okt. 16-án és 17-én soha nem látott hó- és viharkárok 
pusztították az itteni erdőket. Idézet egyik leveléből: „Az erdő 
oly szomorú képet mutat, hogy a szakértő minden kedvét 
elveszti az erdő ily kegyetlen és durva bánás módjáért.” A 
szálerdőkben és a pagonyokban megközelítőleg 40 - 50.000,- 
Ft-ra becsüli a kárt. A nagyságrend úgy érzékelhető legjobban, 
ha összevetjük az éves bevétellel, ami megközelítőleg ekkora 
ezekben az években.

Ezek a abiotikus károsítások meghatározták az 
elkövetkezendő évek fakitermeléseit. Kizárólag ezekre a 
vágásokra koncentráltak, félre téve minden egyebet. A 
jószágkormányzó több ízben elmarasztalta az erdőmestert a 
szakszemélyzet hanyagságáért. (Tűzesetek későn történő 
észrevétele, konvenciós tábla előírásainak be nem tartása.)

Hofmann erdőmester által kiadott rendelet főbb 
előírásai, melyek az erdővédszemélyzetre nézve kötelezőek 
voltak, a következők:
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- Az erdőőr jegyzőkönyvet vezet az ismeretlen tettes 
által okozott károkról;

Minden erdőőr a járásában előforduló kihágásokért 
teljes kárpótlással tartozik, még akkor is, ha a tettes ismeretlen. 
Ez alól kivétel, ha hiteles tanúval tudja bizonyítani az 
elkövetőt;

- Az erdőben talált tuskóra vörös krétával számot kell 
írni, majd jelenteni az erdésznek, aki a lopott fa tuskóját 
számkerékkel jelöli meg;

- Az erdész köteles ellenőrizni az erdőőrt (sípszóval). 
Az erdész hanyagsága esetén 5-10 Ft bírságot fizet;

- Ha az erdész három éjjelen vagy nappalon nem találja 
meg az erdőőrt, első esetben 2 Ft, második esetben 3 Ft, 
harmadik esetben szolgálatvesztés a büntetés;

Ha az erdőőr az észlelt kárt nem jegyzi fel, akkor 
először 5 Ft, másodszor 10 Ft, harmadszor szolgálatvesztés a 
büntetés.

Az érdőmester sokat panaszkodott az uradalmi juhászok 
által okozott legeltetésekre. Leveleiben hivatkozik az 
üzemtervek szerint megállapított legeltetési tilalmakra.

Erre az időszakra esik az 1879. évi XXXI.tc. 
üzemtervezések végrehajtása. A tihanyi apát levelezéseiből 
kiderül, hogy a vallásügyi minisztérium fiatal, akadémiát 
végzett erdőménököket ajánl az üzemtervezés végrehajtására 
annak, aki kéri. A munkák díja havonta 100,- Ft a „vezérnek”, 
80,- Ft a segédnek. A téli időszakban végzendő belső 
feldolgozási munkákra (térképkészítés) még újabb összegek 
járnak. Egy 14.000 kát. hold erdőbirtok üzemtervezése kb. 
10.000,- Ft-ba került.

Hofmann Zénó halála után VASZARY ERNŐ lett az 
erdőmester. Vaszary Ernő Nagycenken született 1863. május 
23-án. Soproni katolikus főgimnáziumban érettségizett 1882- 
ben. A Selmecbányái Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti 
Akadémián folytatta tanulmányait, 1886-ban szerzett
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erdőmémöki oklevelet. 1886-tól 1889-ig a pannonhalmi Szent 
Benedek Rend erdőbirtokán gyakornokként dolgozik Hofmann 
Zénó erdőmester mellett. Ez év novemberében szerzi 
államvizsga-bizonyítványát. 1889 novemberétől Hofmann 
Zénó halála után a főapát megbízza a főapátsági erdőmesteri 
teendők ellátásával, majd következő év február 12-től 
kinevezik. Itt dolgozik 1913. január 1-jéig, majd innen 
áthelyezik a Balatonfüredi Fürdővállalat igazgatójává. Ebből a 
beosztásából ment nyugdíjba, majd 1950. január 29-én, 87 éves 
korában meghalt. A balatonarácsi temetőben van eltemetve.

A főapátsági erdők területe megegyezik a korábbiakkal, 
és -hasonlóan Hofmann Zénóhoz Vaszary erdőmester 
feladatai is kiterjednek a főapátság bakonybéli és kajári erdőire. 
Az erdőterület ravazdi, jánosházi, varsányi pagonyerdőkre volt 
felosztva, de a jelenlegi erdészet területe csak az előző kettőt 
tartalmazza.
„A századforduló körül az erdőben rejlő tőke nemcsak a 
szokásos 4% kamatot hozza meg, de ennek a duplájánál is 
többet. Épületfa termelés még gyenge, mivel az épületfát adó 
erdőrészletek csak évek múlva kerülnek vágás alá, s ma az 
erdők még a főapátság szükségleteit sem fedezik. Mint 
erdészeti mellékjövedelem számottevő a vadászterületek 
bérbeadása is.” (Hajdú Tibor főapát, 1912. évi káptalan.)

Ez alatt az időszak alatt a jövedelemtermelés jelentősen 
emelkedett, az előző erdőmester által képviselt időszaknak 
majdnem a dupláját megközelítette hasonló nagyságú 
területre vonatkoztatva.

1892-től 1897-ig tartottak az első üzemtervezés revíziói.

Területi adtatok: A terület községhatáronként a 
következőképpen tagolódik, melyek a jelenlegi erdészet 
területét is jelentik: -Győrszentmárton, Ravazd, Nagy-écs, 
Tényő, Pátka, Nyúl, Bakonypéterd, Románd, Gic. Két
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közigazgatási erdészeti bizottság jogkörébe tartozott a terület: 
Győr, Veszprém.

1905. január 1-jén új szolgálati utasítás lépett életbe a 
főapátsági erdőmester számára, a legfontosabb változások a 
következők:

- Az erdőmester közvetlen hivatalfőnöke a főmonostori 
perjel, ugyanolyan köztük a viszony, mint a gazdatisztek és a 
jószágkormányzó között;

Az erdőkezelésre vonatkozó hatáskörét változatlanul 
hagyták. (A jelenlegi erdészet kezelésében lévő erdők azokban 
az időkben az erdőmester közvetlen kezelésében voltak.);

- Vadászat az erdészet üzemében mellékhasználat;
- Kijelöli az erdészeti személyzet számára a munkakört, 

saját hatáskörében szolgálati utasítást készít a műszaki segéd és 
erdőőri személyzet számára.;

Erdészeti Lapok 1893. márc. havi számában Weisz 
Lajos Rába-szabályozási mérnök közleménye jelent meg „A 
tűzifa termelés és kereskedés reformja” címmel. Ennek 
lényege, hogy a tűzifát végső fogyasztói felhasználásra 
készítsék fel és így értékesítsék. Vaszary erdőmester 
egynegyed holdon kísérletet végzett, és alapos közgazdasági 
elemzéssel bizonyította, hogy lényeges jövedelemfokozó 
eljárás, melyet a Rába-szabályozási mérnök ajánl. Ez az eset is 
bizonyítja, hogy valóban jellemző erre az időszakra a jelentős 
j övedelememelkedés.

Mint főapátsági erdőmester, megfelelő szakmai 
felelősséggel kezelte a főapátsági erdőket. Nevéhez fűződik az 
erdészet területén lévő két millenniumi emlékmű létrehozása. 
Balatonfüredi furdőigazgató korában az ő segítségével készült 
a Jókai Múzeumban lévő Jókai-emléktábla.

1912-ben Vaszary Ernőt kinevezik a Balatonfüredi 
Fürdővállalat igazgtójává. Utódja TAKÁCS ZSIGMOND 
erdőmémök lett.
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Takács Zsigmond Sümegen született 1886. július 25-én. 
A székesfehérvári Állami Főreál Iskola elvégzése után, 1904- 
ben érettségizett, majd a Selmecbányái Erdészeti, és Bányászati 
Főiskolán folytatta tanulmányait 1908-ig. 1911-ben nyert 
erdőmémöki oklevelet Budapesten. A veszprémi püspökség 
uradalmainál kezdte meg pályáját mint erdészeti gyakornok, 
majd segédmémök. 1913-tól erdőmémöki minőségben a 
pannonhalmi főapátság alkalmazta. Azután megszakítás nélkül 
itt működik, kezeli a főapátság nagy kiterjedésű erdőit, 1928 
óta mint erdőtanácsos.Választmányi tagja az Országos 
Erdészeti Egyesületnek, tagja az Omitológiai Társaságnak, a 
Felső-Dunántúli Erdészeti- és Vadászati Egyesületnek, a 
Budapesti Mérnöki Kamarának s számos más társadalmi 
egyesületnek és intézménynek. (Győr-Moson-Pozsony közig, 
egyelőre egyesített várrmegyék 1931. évben kiadott 
évkönyvéből.)

A bencés rend erdőbirtokainak államosítása után, 1946- 
ban a ravazdi Állami Erdőgondnokságot vezette mint főerdő- 
tanácsos. 1948-tól pedig a Földművelésügyi Minisztérium 
Erdőrendezősége kötelékében tevékenykedett, tetemes részt 
vállalva a Dunántúl és a Duna-Tisza köze elhanyagolt 
területeinek erdősítésében, budapesti lakhelyéről járva az 
ország vidékeit. A több évtizedig kezelése alatt álló mintegy 
8000 kát. hold erdőbirtok nemcsak a kitermelt faanyagok, 
hanem a szakszerűen végzett vadgazdálkodás útján is 
kimagaslóan szép jövedelmet biztosított a tulajdonosoknak. 
Számtalan, Európa-szerte híres vadász látogatta a területet, 
mind 1945 előtt, mind azt követően. (Birtokunkban van az 
általa készített lista, mely tartalmazza a Ravazdon esett 
díjnyertes gímtrófeákat 1936-tól 1966-ig.) Több díjnyertes 
trófea szerepelt az 1971. évi világkiállításon Budapesten.

1965-ben megkapta „az erdészet kiváló dolgozója” 
oklevelet, 1961-ben arany, 1971-ben a mérnöki gyémánt
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diplomát. 1973-ban halt meg, a Farkasréti temetőben van 
eltemetve.

A főapátsági erdészet területéről már viszonylag 
pontosabb kimutatásokkal rendelkezünk, melyek községhatár 
szerinti bontásban is rendelkezésünkre állnak.
Pannonhalmi Bencés Főapátság erdőterülete kát. holdban:

1925.év 1935. év
Bakonypéterd 397 307
Gic 745 783
Győrszentmárton 1749 1768
Kajár 321 259
Nagy-Ecs falu 250 250
Ravazd 2671 2754
Tényő falu 800 960

(Ennek a községhatár szerinti bontásnak a forrása a Ravazdi 
Erdőgazdaság 1933. évi birtokíve.)
A Szent Benedek Rendnek ebben az időszakban öt erdészete 
volt, melyek rangsora a jövedelmezőségi százalékok alapján a 
következő (1938-1941.):

Bakonybél 16,19%
Pápakovácsi 12,60%
Ravazd__________ 8. 50%
Báránd 7, 51 %
Szántód 2,09 %

Az erdészet területe négy üzemosztályra volt felosztva, 
melyeket a következőkben jellemzünk.
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Ravazdi üzemosztálv: területe 2719 kát. hold, melyből 2322 
kát. hold a ravazdi (Győr megye), 397 kát. hold a 
bakonypéterdi (Veszprém megye) határban fekszik.

Tölgy erdei-, feketefenyő, kőris és akáccal vegyes cser 
szálerdő 80 éves vágásfordulóval, az akác külön sarjerdő 
vágássorozatot képez 40 éves vágásfordulóval.
Egy pagonyerdész felügyelete alatt 4 erdőőr és 2 segéderdőőr 
őrzi, a személyzet Jánosházán, Vadalmáson és 
Hármastarjánban lakik.
Személyzet évi fizetése:

Erdőmémök: készpénz 9600 korona, búza 12 q, rozs 16 
q, árpa 8 q, tengeri 12 q, széna 91,25 q, őszi szalma 11,75 
szekér, 3 m. hold föld, 48 űrköbméter kemény hasáb, 5 
tehéntartás és 10 sertéstartás és nyári legelő, uradalmi fogat, 
házi kert, 500 korona ruha általány, erdőkár büntetések pénze 
10%-a.

Pagonyerdész: készpénz 2200 korona, búza 6 q, rozs 9 
q, árpa 8 q, só 40 kg, széna 15 q, őszi szalma 3 szekér, tavaszi 
szalma 3 q, zab 14 q lótartásra, széna 24 q, 2 m. hold föld, 400 
négyszögöl kert, 32 űrköbméter kemény dorong, 3 darab tehén 
és 10 darab tehén tartás és nyári legelő, lakás természetben, 
büntetéspénzek 45 %-a, egyik évben nyári ruha, cipő és kalap, 
másik évben téli ruha és csizma és minden negyedik évben 
télikabát sapkával.

Központi erdész: készpénz 1400 korona, többi mint a 
pagony erdésznél lótartás nélkül.

Erdőőr: készpénz 800 korona, búza 6 q, rozs 9 q, árpa 5 
q, só 40 kg, széna 10 q, őszi szalma 2 szekér, tavaszi szalma 3 
q, 24 űrköbméter kemény dorong, 2 tehén és 8 sertéstartás és 
nyári legelő, lakás természetben, föld, kert és ruha mint előbb 
az erdésznél.

Segéderdőőr: készpénz 600 korona, búza 3 q, rozs 3 q, 
árpa 3 q, só 20 kg, 1 m. hold föld, 8 űrköbméter kemény 
dorong, lakás, ruha és büntetéspénz, mint az erdőőmél.

87



Kis-écsi üzemosztálv: területe 2224,73 kát. hold, 
melyből 831 kát. hold a tényői falu, 264,5 kát. hold Nagy-Écs 
falu, 1132,23 kát. hold a Győrszentmártoni határban fekszik. 
Tölgy, erdei-, feketefenyő és akáccal vegyes cser szálerdő, 80 
éves vágásfordulóval. Az akác külön vágássorozatot képez 40 
éves sarjerdő vágásfordulóval.

Egy pagonyerdész felügyelete alatt öt erdőőr és egy 
segéderdőőr őrzi, a személyzet Jánosházán és Lacsik-kúton 
lakik.

Magyalosi üzemosztálv: területe 354 kát. hold. Teljesen 
a ravazdi határban fekszik. Cser, tölgy, erdei-, és 
feketefenyővel vegyes akác sarjerdő, vágásfordulója 30 év. Egy 
központi erdész felügyelete alatt egy segéderdőőr őrzi, a 
személyzet Ravazdon lakik.

Illaki üzemosztálv: területe 636 kát. hold. Teljesen a 
győrszentmártoni határban fekszik. Cser és tölggyel vegyes 
akác sarjerdő, vágásfordulója 40 év. Egy központi erdész 
felügyelete alatt 1 erdőőr és 1 segéderdőőr őrzi, személyzet 
Ravazdon lakik.

Az edészetre kegyúri terhek voltak róva, melyeket 
központi pénztár terhére fizettek. Ezek a következők:

Község Kemény hasáb
Ravazd plébánia 54 űrméter
Csanak plébánia 54 űrméter
Tényő plébánia 54 űrméter
Nyalka plébánia 54 űrméter
Bakonypéterd plébánia 54 űrméter
Varsány plébánia 108 űrméter
Lázi plébánia 54 űrméter
Bársonyos plébánia 54 űrméter
Község Kemény hasáb
Tárkány plébánia 54 űrméter
Nagybarát plébánia 12 űrméter
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Kajár plébánia 
Kajári tanító

90 űrméter 
18 űrméter.

1945. márc. 18-án tették közzé a Magyar Közlönyben az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány „A nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról" szóló 
600/1945 ME. számú rendeletét, melyet ez év őszén emeltek 
törvényerőre. Két legfontosabb momentuma:

Minden 1000 kát. holdat meghaladó mezőgazdasági 
birtok teljes egészében a hozzá tartozó élő és holt 
felszereléssel, gazdasági épületettel állami tulajdonba kerül.

- Az erdőket állami kezelésbe vették.
Kevésbé közismert, hogy a törvény eredetileg 

kártalanítást helyezett kilátásba a volt tulajdonosoknak.

Felhasznált irodalom

FÜLÖP Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció 
birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848-1949) 
FÜLÖP Éva Mária: Kandidátusi disszertáció I-II. kötet 
SÖRÖS Pongrác: A Pannonhalmi Főapátság története. VI. 
korszak. A rend új kora, új munkaköre. 1802-től napjainkig. 
Győr-Moson-Pozsony közig, egyelőre egyesített vármegyék 
1931. évben kiadott évkönyve.
A Pannonhalmi Bencés Apátság levelei, térképei.
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