
Bevezetés

A Sopron környéki erdők, az erdőgazdálkodás történetével eddig 
többen foglalkoztak (lásd Csapody 1956, 1959, 1963, 1964 a, b, 
1968, 1975 a, b; Firbás 1957 a, b, 1958, 1963; Frank 1999, 
2001; Kincses 1995, 2000; Mollay 1960; Zügn 1938), így a 
területről alapos és szerteágazó ismereteink vannak. Ezek az 
információk azonban rendszerint csak tájléptékű szinten 
értelmezhetők, a konkrét erdőállományokra, erdőrészletekre nem 
kapunk utalásokat. Pedig egy adott erdőterület jelenlegi 
állapotának megértéséhez szükségesek a konkrét múltbeli 
információk: milyen erdőkiélések, erdőhasználatok, erdő- 
gazdálkodás folyt ott, és milyen egyéb terhelés nehezedett a 
területre. Ezekre a kérdésekre az állománytörténet hivatott 
választ adni. Ilyen munkát készített Tamás József a Soproni
hegység viszonylatában, amely azonban eddig nem került 
publikálásra. Ez a mű azért is rendkívüli jelentőségű, mert a hazai 
állománytörténeti feldolgozások száma igen csekély, s tájszintű 
területre még senki sem próbált ilyet összeállítani. Ezért is tartjuk 
fontosnak e kézirat megjelentetését.
A szerző nem tekintette véglegesnek ezt a kéziratot, javításokat, 
módosításokat tervezett, de erre -  előttünk ismeretlen okok miatt 
-  nem került sor Figyelemre méltók viszont az alábbi sorok, 
melyek a mű elkészültének körülményeit, illetve a szerző kérését 
közvetítik. S ha Tamás JózsEFhez a megjelenés meghiúsulása 
miatt nem is juthattak el az észrevételek, ezúton kérjük a 
szakközönséget azok pótlólagos megtételére: „Tudom, hogy 
leírásomban sok a hiány, hiba, de mentségemül szolgáljon az, 
hogy rendes munkámon kívül még rendelkezésre álló pihenő 
időmben írtam. Megírása sürgős volt s így kérem mindazokat, kik 
e sorokat olvassák, hogy a hiányokat velem közöljék, azért, hogy 
azokat még pótlólag hozzáfűzhessük.”
A közreadásnál az eredeti írásmódot követjük, csak a gépírásból 
származó egyértelmű változásokra vállalkoztunk (pl. i í, ü -*  
ű). A gépelt szövegben részben tollal, részben ceruzával több 
javítást tett -  feltehetően -  a szerző, melyeket maradéktalanul 
átvezettünk. Különösen a fafajnevek írásánál szembetűnőek az 
ortográfiai tévedések, a szöveghűség kedvéért azonban ezeket 
sem változtattuk meg. Sajnos a szövegben jelzett fényképek és
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térképek nem voltak az eredeti kézirathoz csatolva, így azokat 
nem közölhetjük, de a rájuk vonatkozó hivatkozásokat nem 
töröltük. Mellékeljük viszont az 1953-as állapotokat tükröző 
erdőgazdasági üzemi térképet, mivel Tamás József munkájának 
összeállításakor ezt a beosztást vette alapul.
Tamás József -  sokak által elveszettnek hitt -  kéziratának egyik 
másolati példányát a Sopron környéki erdőgazdálkodás
történettel legtöbbet foglalkozó Csapody István bocsátotta 
rendelkezésünkre, fogadja ezért ezúton is hálás köszönetünket. 
Úgyszintén köszönet illeti Kocsis Adrienní a szöveg gépeléséért, 
Ráczné Schneider iLDiKót az üzemi térkép felkutatásáért és 
átadásáért, Oroszi SÁNDORt a megjelentetésben nyújtott 
segítségéért. Tamás József életrajzi adatait leányának, Tamás 
KATALiNnak illetve Z ilahi JózsEFnek köszönjük.
A Soproni-hegység erdeinek állománytörténete lehetővé teszi, 
hogy a történeti ökológia módszereivel elemezve bemutassuk azt 
a változást, amit az ember a természetes erdőtakaró 
átalakításával napjainkig véghezvitt. Ezt a tanulmányt a 
közeljövőben kívánjuk közzétenni, mely reményeink szerint sok 
hasznos információval, és egy új szemlélettel segíti majd a jelen 
és a jövő erdőkezelőinek munkáját, illetve az erdészeti oktatást, 
mely Tamás JózsEFnek is feltett szándéka volt.

Sopron, 2001. augusztus 20.
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