
A Staier Alpok lábánál a Fertő-tó nyugati partján, hegykoszorúzta völgyben fekszik 
Sopron.
A legnyugatibb magyar város. Scarbantia /Sopron/, Oedenburg, Sopron. Háromféle 
helynév, három települési folyamat alatt keletkezett éspedig a kelta-római, avar
germán és magyar. Igen sok történeti fejtegetésű forrásmunka jelent meg, amelyeket 
írójuk faji származása szerint próbálta magyarázni. Tény az, hogy az Oedenburg név 
II. Ottokár idején az 1270-es évek után keletkezett. Egyes írók szerint, Nagy Károly 
császár és III. Henrik elpusztították és németekkel telepítették be. Az Oedenburg nevet 
a történészek különbözőkép boncolgatják s ezek egyike Heuber szerint Edén, Berech 
vagy Barach zsidó szavakból származtatja, amely kies, gyönyörűség helyét jelenti.
Tény az, hogy 1270-1300 évek előtti időből az Oedenburg névre egyetlen biztos adatot 
nem találunk. Az első Oedenburg név Ottokár idejéből származik, amikor az ő 
hadjáratai voltak és Sopron is Ottokár kezére kerül.
Egy Erdiszi nevű arab geográfus (1100-1165) magyarországi útleírásaiban Sopronnak 
csak magyar neve szerepel.
Scarbantia-Sopron sok vitát váltott ki, amelyeket az első világháború alatti (1914- 
1918) bécsi dombi ásatások eredményei végleg eldöntötték. A castrum Soproniense 
nemcsak helyrajzi, hanem nyelvi szempontból is Scarbantia szerepét vette át. Tehát a 
magyar Castrum a rómainak folytatása. Az Előkapu és a mai városháza helyén állott a 
scarbantiai fórum s ez a magyar település legrégibb része. Innen indult el a castrum 
Soproniense, amely később a mai belváros területére terjedt ki.
Amikor az avarok 805-ben megszállták a Sabaria (Szombathely) körüli területeket, 
Scarbantia is a kezükre került. Azonban az avarok nem a mai belvárosban, hanem a 
mai Szent Mihály templomtól a Bécsi dombig terjedő dombvonulaton telepedtek meg, 
tehát az a terület avar szálláshely volt. Várospolitikáról csak IV Béla idejétől 
beszélhetünk, aki 1269-ben a királyi udvarnokoknak a soproni határban lévő 
Udvarnok nevű földjét a soproni polgároknak adta termőföldben való szegénységük 
miatt. A soproni társadalom ekkor magyar és földművelő elem volt. Ezt követőleg az 
udvamoki földhöz csatlakozó Löwér (1265 terra Lwr) falunak a királyi saggitáriusok 
településének felét in ipsorum Cinium numeri aumentátionem adományozza IV 
László pedig 1277-ben a Löwér falu másik felét is odaadta. A Löwér 1283-ban Willa 
Lwr iuxta Sopronium még fennáll, 1304-ben már mint Sopron külvárosa szerepel, 
utána megszűnik. A lakói a castrumba költöznek. A király városi rangra emelte 
Sopront, amely azzal járt, hogy a polgárok maguk választhatják meg város bírájukat, 
aki főbenjáró ügyekben ítélkezik. Ugyanekkor megkapták a városba való költözködési 
jogukat is, ami azzal járt, hogy a castrum civitássá fejlődött. Ekkor kezdődött a 
németség bevándorlása is. Mivel a belváros a castrum akkor még magyar volt, a 
németség az avarok szálláshelyét, a Bécsi domb és Szent Mihály templom környékét 
szállja meg. Német nyelven auf dér Orden Burg.
Ebből az elnevezésből 1300. tájékán, tehát 20-30 éves hagyomány után vonódott le az 
Ödenburg név. Ez a név később a belvárosra is kiterjedt. Mivel a várost, mint fontos 
határ menti várat fokozott éberséggel kellett védeni, IV László és III. András 
elrendelték, hogy a polgárság a dombokról költözzön be a castrum falai közé.
Károly Róbertnek 1317-ben kiadott oklevele fényt derít azokra a vitákra, amelyek a 
városbíró és a tanács tagjainak választása körül folytak és a harcok miatt a 
kisebbségben maradt ellenzék a városból kivonult és megtagadta az engedelmességet a 
városi tanácsnak, adót nem akart fizetni. Úgy ez, mint az éppen abban az időben dúló
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nagy tűzvész végig pusztította a várost. Az ellenzék nem akart a városba visszatérni. 
Önálló telep létesítésének gondolatával foglalkozott. A királyi parancs azonban 1330. 
június 10-én szigorúan megparancsolta a városi tanácsnak, hogy a még mindig 
ellenszegülő polgárok belvárosi telkeiken házakat építsenek, állandóan a városban 
lakjanak. Megengedte azonban azt, hogy a zsellérség továbbra is szabadon 
megmaradhasson a Burgban. A viszály lassanként elcsitult. A németség számaránya a 
városban folyton nőtt s így befolyása is mindig nagyobb lett az ügyek vitelénél. 
1361-ben a német nyelv váltotta fel az addigi latin nyelvet. Ekkor (1375-ben) 
választják meg az első polgármestert is. Hogy a lakosság számaránya a magyar és 
német közt milyen volt, erre biztos adatot nem találunk. Az 1379. évi telekkönyv 
alapján Házi Jenő a belváros lakosságát 1128-ra, a külvárosét 1000-re becsüli. 1424- 
1427. évi adójegyzék alapján a lakosság száma 3500 fő, ebből 2200 jut a külvárosra.
A lakosság a belvárosban, már a kézműipart, a kereskedelmet űzi. A szegényebb elem, 
a földművelő nép lassanként a környékre húzódik ki s itt külön életet alakít, falvakba 
tömörül.
Közben kiadott királyi telepítési pátensek a Csehországból, Ausztriából vagy 
máshonnan Sopronba telepedőknek, 1454-ben kitiltott zsidóknak is, különböző 
kedvezményeket biztosítanak. Sopron megyéből csak a nyugati szélekből kaptak 
telepeseket, Fraknóról, de innen is németeket.
Ettől az időtől kezdve az idegenek, elsősorban pedig a németség betelepülése és 
létszáma folyton nő. 1850-ben Sopron lakosainak száma már 16726, 1890-ben 29543 
és 1920-ban 35248, 17166 magyar, 16911 német, kevés horvát és egyéb.
Ma már tudjuk, hogy a lakosság számának folytonos emelkedésével mind több és több 
fára volt szükség, részint építkezés céljaira, másrészt tüzelésre.
A folytonos saijaztatást az amúgy is legyengült tuskósarjak, az agyonlegeltetett 
alomtól megfosztott talajok már a szükségletet sem tudták kielégíteni.
1870-es évekig az erdők felújítására nem is gondoltak, hiszen közös gazdálkodás folyt, 
felújításra, állományok ápolására pénz sohasem jutott. 1834-ben már 30 éves vágás- 
fordulójú vágás-sorokra osztották az erdőt, amelynek sűrűsége 0,5-0,8 körül volt. A 
fakészlet állandóan csökkent, a növedék fokozatosan kevesebb lett.
Az erdőgazdálkodás az erdészeti bizottmány vezetése és irányítása alatt áll, amelyet a 
folyton cserélődő szakemberek tájékoztatnak az erdők állapotáról. Javaslatot is tesznek 
az akkori állapotok megszüntetésére, de az úrbéri elkülönülés alatt semmi sem történt. 
Még a jó erdőtalajt is szekérszám hordják, részben a gyümölcsösökbe, részben a 
szőlőkbe.
Ennek a gazdálkodásnak az úrbéri rendezés és 1879. évi XXX. t.c. az új erdőtörvény 
vetett véget. Ez a törvény a rendszeres üzemtervi gazdálkodást, a vágásfoduló 
felemelését, a legeltetés, alomszedés beszüntetését a város kötelességévé teszi. Az 
1869-ben szakértőkül meghívott Micklitz Róbert Eibenburgi (morva) főiskola 
igazgatója és a Gödnig-i erdőmester Hollan Frigyes javaslatai alapján 1870-ben az 
általuk javasolt fafajokkal megkezdődik a Soproni erdők teljes átalakítása, elsősorban 
a hegyvidéki részeken mintegy 7000 k.holdon.
Az új fafajok a vörösfenyő, akác betelepítésével az addig csak szórványosan 
egyenként, vagy kis csoportokban ültetett luc, erdei, fekete és jegyenyefenyőnek itt-ott 
kocsányos tölgynek tömeges, a nagy kiterjedésű vágásterületeken soros ültetéssel, 
részben a hézagok kiültetésével, ezeknek az erdőknek új korszakát nyitják meg.
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A nagy mennyiségű csemeteszükségletük fedezésére két nagyobb állandó és több
kisebb vándor csemetekertet létesítenek, többnyire a vágásterületek közelében. 
Magpergetőt építenek és szerelnek fel, hogy a csemete termeléshez szükséges és 
akklimatizálódott mag is kellő mennyiségben álljon rendelkezésre. Az évenként 
szórványosan, de rendesen 8-10 évenként ismétlődött nagy makktermés feleslegének 
téli tárolására a mai Turistaház előtti öreg tölgyesben makktárolót építenek.
Az addig dívott vágásfordulót 30-40 évről 60 évre emelik fel. A legeltetést, 
alomszedést, a termőföld eladását beszüntették.
Fő szállító pályáit alapköveztetik, további közelítő utakat építenek. A vágásterületeken 
védkunyhókat állítanak fel.
De nemcsak az erdőgazdálkodás terén hoz a város nagy pénzügyi áldozatot, hanem 
roham lépésben fejleszti turisztikáját. Séta út hálózatát évről évre növeli, szintjelzéssel 
látja el. Legmagasabb pontjain kilátókat épít s ezek mellett vagy magán a kilátón 
melegedőt, védelmet, pihenést nyújtó helyiségeket rendez be.
A völgyekben csergedező patakok forrásait kőbe foglalja, a sétautjait állandóan 
seperted, pihenőpadokkal látja el. Általában mindent elkövet, hogy lakói, kik 
erdejüket, városukat rajongva szeretik, erdeikben pihenést nyeljenek. Szépérzékük 
esztétikailag is kielégüljön, erdejük minél szebb legyen, minél értékesebbé fejlődjék. 
Sopron várostörténetét, műemlékeit, művészetét, kultúráját, régiségeit, növény- és 
állatvilágát az évszázadok folyamán igen sokan tanulmányozták.
Ezekben a tanulmányokban azonban egyetlen egyet sem találunk olyat, melyekből a 
város erdeinek állapotáról, fafajairól, részletesen tájékozhatnánk.
Az egész Hegyvidéki erdészetet tájegységekre bontottam s ezek a tájak 1277-től 1400- 
ig terjedő különböző időkben részben vétel, részben mint királyi várföldek, 
ajándékozás után jutottak el a város birtokába.
Az ágfalvi erdőrészt 1377-ben a Dági családtól, a Harkai részt Harkai Péter és fiától, a 
Tómalmi részt a Págya családtól vette stb.
Hogy ezek a vétel útján és adományozások által Sopron város tulajdonába jutott erdők 
milyen fafajokból tevődtek össze, arról 1787-ig semmit sem tudunk. 1455-1541 -ig 
terjedő időből mindössze 24 olyan jegyzőkönyv maradt ránk, amely az erdőre 
vonatkozik. Ezekben a jegyzőkönyvekben is csak a nagy területre kiterjedő erdei tüzek 
megakadályozására, valamint az egyéni fakitermelések szabályozására hoznak 
határozatot. Hogy ezek az erdei tüzek miből származnak azt soha sem lehetett 
kideríteni. Valószínű, hogy a parasztok gyújtották fel azért, hogy utána legelésző 
marháiknak bő táplálékot nyerjenek.
A város ügyeit a polgármester és a városbíró intézte egy 24 tagú tanáccsal. Ez a tanács 
egy évben csak egyszer ült össze. Egy ilyen jegyzőkönyvben pl. azt találjuk, hogy a 
városi tanács megtiltja a nőtlen tisztviselőknek, hogy saját részükre fát vágjanak.
1500. körül a városban 3000 fő, a 7 jobbágy községben összesen 1000 lélek lakott. így 
az akkor mintegy 13.000 k.hold kiterjedésű erdő bőségesen tudta fedezni a város 
polgárainak tűzifa és épületfa szükségletét. Az 1424-27. évi adójegyzék szerint 40 féle 
iparos volt Sopronban. A belvárosban 73, a külső városrészekben pedig 441 ház- 
tulajdonos. Ha feltételezzük, hogy egyik másiknak több háza is volt, úgy cca 600, a 
községekben pedig 200, összesen 800 háztartást figyelembe véve évenként á 10 - m3, 
8000 m3 fára volt szükség. Számításba lehet venni még azt is, hogy a szőlők venyigéit 
is eltüzelték.
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A 17. században felfedezett brennbergi szénből is szabadon, korlátozás nélkül vihettek 
s ezért a lakosság évi faszükséglete ennél több nem lehetett. Tehát nem is volt 
szükségük arra, hogy az erdőjükkel többet törődjenek.
Ebben az időben a rendszertelen szálalás, a csoportos vágás dívott. Mindenki ott és 
annyit vágott minden korlátozás nélkül, amennyire éppen szüksége volt. Tehát nem 
valószínű, hogy a távolabb fekvő erdőket keresték volna fel, hanem elsősorban a közeli 
erdőkben s ott is kis foltokban, a legerősebb, legvastagabb fákat vágták ki.
Idők folyamán, amint a lakosság szaporodott, ezek a foltok lassanként évtizedeken át 
mind nagyobbak lettek. Egyes erdőrészeket már tilalmazni is kellett, hogy a város és a 
vár épületfa szükséglete biztosítva legyen. így keletkeztek a szabad erdők (Freiwald, 
Loosmas, Looswald) és olyan idősebb állományok (Hochwald), amelyek védett 
erdőkként szerepeltek. (A „mass” vágást jelentett.)
1526. évi (Házi Jenő Sopron város története című munkái) jegyzőkönyvekben és 
számadásokból megállapítható, hogy a város polgárai a tetőgerenda, zsindely, léc, 
deszka szükségleteiket idegen kereskedőktől szerzik be. Ebből következik, hogy ilyen 
célra alkalmas fák, fenyőfélék nem voltak.
1787-ben, tehát közel 250 évvel később, Sárközy András nevű mérnök és jurátus 
készített egy térképet, amely a legrégibb, ami ránk maradt s ezen egy leírás, illetve 
kimutatás is található az általa nagy területeket magába foglaló erdőrészek korára és 
fanemére vonatkozólag. Érdekessége, hogy benne a legidősebb erdő 32 éves és hogy 
ezeknek az erdőknek fafajait nem jegyzi fel, hanem az elegyarány feltüntetése nélkül, 
területkimutatásszerűen csak a fanemeket íija le pl. több kemény, kevés lágy, vagy 
„vegyes”, vagy tiszta kemény, többnyire lágy stb. Fenyőfélét csak a mai Várhelyi 
jegenyefenyves helyén találunk. Ez is erdeifenyves volt és 3-4 k.holdnál nem nagyobb. 
Miután más térkép ebből az időből ránk nem maradt, így minden leírás, ami az előbb 
említett 250 év alatt a fafajokra vonatkozólag lehetett, hely megjelölés hiányában 
kevésbé érdekes.
Abból, hogy a Sárközy-féle leírásban a legidősebb állomány is csak 32 éves volt, 
következtethetünk arra, hogy azok a fentebb említett vágásfoltok, amelyek az egyéni 
termelésekből keletkeztek, összefolytak, nagy területre terjedtek ki. A jobb talajokon 
gyorsabban, a gyengébb, déli fekvésű oldalakon és gerinceken gyengébb, ritkább, a 
fanemek sarjadzó képességének megfelelően, lassabban fejlődő különböző korú saij 
fiatalosok keletkeztek s így ezalatt a 2 és fél évszázad alatt fejlődött ki itt a tarvágásos 
saijerdő üzemmód.
Ötven évvel később 1837-ben a Pesten székelő királyi Tartományi biztos Vizkeletv 
Mihály királyi tanácsnok, Oderszky János erdőmestert tüntette ki, hogy a Soproni és 
Kőszegi erdőket felülvizsgálja és azok rendbe hozására javaslatot tegyen. A királyi 
biztosi utasítás így hangzik:

„Tartományi Biztosi utasítás.

Melynél fogva Nemes Magyar Ország s ahhoz tartozó Tartományok Ts. Megyéi és 
Területei a Nagy Méltóságú Magyar Udvari Kamarának Május 24-én kelt és 17657 
szám alatt kiadott k. rendelése következtében Szabad kir. Soprony és Kőszegh 
Városokhoz tartozó Erdőknek megvizsgálására és azoknak rendbe hozására 
hivatalosan kiküldött Kir. Kamarai Visegrádi Fő Erdő Mesternek Nemzetes Oderszky 
János Úrnak egész készséggel mindenütt menet és jövet egyik lóváltó helytől a
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másikig négy hámos lovakat avagy 4 lovas szekér á mint szükséges lészen, minden 
lótól pengő pénzben tizenöt krajczárokat számítván készpénz fizetésért pontosan 
kirendeltetni ne terheltessenek.

Kelt Pesten Június 30-án 1837.

Vizkelety Mihály 
Kir. Tanácsnok 

Tartományi Főbiztos.”

Ez a kiküldött Oderszky által készített egyszerű terület kimutatás és állomány leírás 
szerint Sopron városnak mint földesúrnak a várostól délre és nyugatra 12013 k.hold 
erdeje volt.
Ebben az erdő között fekvő rét (legelő) marhahajtó utcsapás 363 k.hold is benne van. 
Szálerdő (Hochwald) szálaserdő 110 k.hold, a többi saijerdő volt (Niederwald). 
Leírásaiból megtudjuk azt, hogy a területeken levő fafajok a gyertyán (Weisbuch) tölgy 
(Eichen). A „Váras” erdőben (a Spangenwaldban) amelynek a területe 35 k.hold volt 
elegyetlen tölgyes és e mellett ugyanitt egy másik erdőrészben 16 k.holdon 113 éves, 
valamint a Kovácsárokban a mai 134 számú d, c erdőrészekben 29 éves kocsányos 
tölgyes volt.
Továbbá egynéhány helyen bükk (Buche, Rothbuche) a többi fanemek a nyír és a hárs 
voltak.
A Sárközy-féle térképen II-vel jelzett Hochwald már Oderszkynál mint fiatal állomány 
szerepel.
A legidősebb a Spanngenwaldi (Várasi)-ból a mai napig fennmaradt kocsányos tölgyes
11.8 k.hold. A vele szembe levő 3.1 k.hold tölgyest utoljára 1856-ban vágták le a 
szélén egynéhány ma 119 éves tölgy csoporttal, az 1837-ben 103, illetve 113 évesnek 
feltüntetett kocsányos és kocsánytalan tölgyesek maradványai.
Ezek és mind már akkor idős saijakból származtak.
További érdekessége még az Oderszky-féle állomány leírásnak az is, hogy a 
Tolvajároktól nyugatra fekvő a mai 123, 124. és 133. tagoknak a Kovácsároki 
csemetekertből északi irányban vont egyenes vonaltól északra eső részén erdeifenyves 
és lucfenyvesek voltak. (Kiefem. Fichten) 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, és 28 
éveseknek jelezve.
1885-ben készült részletes üzemtervi leírásban itt már 37-38 éves tölgyes, 
gyertyánosokat találunk nyír-nyárral, amelyeknek záródása 0,3-0,7-ig volt.
Tehát valószínű, hogy ezek fenyővel vegyes állományok voltak, amelyeket a fenyővel 
együtt 1847-ben levágtak. A fenyők helyét már a lombsaijak foglalták el, azonban 
csak a fenti záródás mértékéig. Valóban ezeken a területeken még ma is elég ritkán 
állnak a saijról keletkezett tölgy és gyertyán egyedek. Abból, hogy a Sárközy-féle 
térképen (1787.) nincs említés téve fenyőről, nem következik, hogy ebben a térségben 
természetes előfordulásban vagy inkább magvetésből származó szórványok, kis 
csoportok ne lettek volna. Hiszen 1885-ös elég részletesnek mondható üzemtervek 
részletes erdőleírásában sem szerepelnek a Hidegvizi öreg lucfenyők, a Freiwaldi luc 
és erdeifenyők, a régi Hermesz-akna északi és déli oldalán, Tatsiárok, Ördöghíd 
északi oldalán, a Ferenc forrás Tövissüveg az Ágfalva Lépesfalva feletti. Borsóhegyi

12



inészvermi és Mélyárokban levő egyenként szórványosan vagy csoportosan álló 120- 
150 éves erdeifenyő böhöncök.
A fent említett s Oderszky által jelzett Tolvaj-Köves ároki s különböző korú 
erdőrészekből álló erdei- és lucfenyves 1800-1822-ig terjedő időből származik. Úgy ez, 
mint az előbb már említett szórványok, csoportok a lomb tuskók helyére szórt 
magvetésekből keletkeztek.
Drinóczi György: „Böngészet Sopromnegye ismeretéhez” című munkájában azt írja. 
hogy Sopron körül nagy kiterjedésű lomberdők voltak, vagyis Sopron fával bőven el 
volt látva, míg a fenyőerdők a Lajtha hegység lábánál terültek el.
Az első részletes üzemterv 1885-ben készült s e sorok írója ezeknek az 
üzemterveknek, valamint az ezekből vett adatok felhasználásával készített 1925-ös és 
az 1953-ban készült részletes üzemtervek adatai alapján megkísérli a Hegyvidéki 
Erdészet ősfafajait, régi gazdálkodását kisebb területegységre, tájakra felosztva, 
megrajzolni.
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.
Az egész erdőt 5, nagyjából egyenlő tájegységre osztottam s így az előforduló 
ismétlésekért elnézést kérek, de ezzel meg akartam kímélni ezeknek olvasóit attól, 
hogy egy tájegység tanulmányozása végett az egész leírást elolvassák.
A legutolsó üzemrendezési utasítás szerint az egy község (város) határában található 
erdőkről egy üzemtervet kell készíteni. így Sopron város határában fekvő állami és 
állami kezelésbe vett erdőkről is egy üzemterv készült, amelyen két erdészet 
osztozkodik. A Hegyvidéki és a Sopron-környéki Erdészet. A tagok számozása a 
legészakibb részen a Dudlesz erdőn kezdődik, a Zarhalmi erdőn, majd a 79. számmal 
a Váras (Varisch)-i tájegységben folytatódik. Ez már a „Hegyvidéki” erdészet területe. 
Az egyes tájegységek állományainak leírását fekvésük sorrendjében az alábbiakban 
ismertetem.

Várasi (Varisch) tájegység.

Bevezetésként meg kell említenem, hogy egy 1828-ból származó térképen (lásd 2. sz. 
kép) ennek a tájegységnek még Váras erdő (Varisch Wald), később Varasch Wald volt 
a neve, s ebből a népies kiejtés Warisch Waldra változtatta egy évszázad alatt. 1800- 
ban ez a terület még 1274 k.hold kiterjedésű volt és keleten a vasutas sporttelepig, 
innen tovább majdnem a déli vasút feletti új ház csoportig, Harka felé pedig az 
országúiig, sőt ezen túl is terjedt. Fokozatosan itt részben város fejlesztés céljára, 
részben üdülők létesítésére, majd a szőlő, gyümölcsösök növelésére és nem utolsó 
sorban legelőül összesen 335 k.holdat irtottak ki.
1925-ben már csak 912 hold volt az összes területe s azóta ez a szám még tovább 
csökkent.
Megtudjuk a régi feljegyzésekből azt is, hogy ebben a tájegységben 1880-ban még 33. 
k.hold tisztás, 25 k.hold ház, kert, rét, és 6 k.hold terméktelen (kőbánya) terület volt.
Ez a tájegység a Stayer alpok legvégső nyúlványát képezi és egy-két meredek oldal 
kivételével enyhe lejtésű s még völgyei sincsenek. A terület nagy része észak.
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