
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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északkeleti, kisebb részben déli fekvésű. Említésre méltó a Hűvös völgy a Deák 
forrásnál és a határát képező Kecske völgy, a nyári hónapokban kiszáradt patakjával. 
Ezen a területen éppen úgy mint a többi részeken, évszázadokon át sarjas 
erdőgazdálkodás dívott. A vágások nagyságát a polgárok tűzifa szükséglete szabta 
meg. Annyit vágtak le, amennyire a számuknak megfelelően szükség volt. A lakosság 
állandó szaporodásával mind több és több fára volt szükség s így a vágásforduló is 
állandóan rövidebb lett. 1834-ben Oderszky országos erdőmester 30 évben állapította 
meg.
Az évszázadokon át tartó tarvágások következtében a tuskók elvesztették a saijadzási 
képességüket, a kevésbé sarjadzó bükk állományok lassan eltűntek, helyüket a 
gyertyán foglalta el.
A kiritkult erdőrészekben pedig állandóan folyt a legeltetés, a vágásokban a 
fukaszálat, a szálas állományokban pedig az alom szedés.
Ezek az állapotok a talaj teljes elszegényedéséhez vezettek. A kiritkult részeket ellepte 
az áfonya, a déli oldalakat pedig a hanga.
Ennek a gazdálkodásnak a hetvenes évek vetettek véget, amikor az erdőgazdaság 
akkori hivatott vezetői látva ennek a gazdálkodásnak végzetes következményeit 
javasolták az állományok átalakítását talajjavító fafajokkal, a legeltetés, alomszedés, 
fűhasználat teljes beszüntetését.
Idegenből idehozott szakértők talajjavító fafajokat a tűlevelűeket, luc, fekete és 
vöröfenyőt ajánlották s az állományok fokozatos átalakítása ezekkel a fafajokkal 1880- 
ban meg is kezdődött azzal a változtatással, hogy ezeket a fafajokat később kocsányos 
tölgy csemetével elegyítették. Egy sor luc, egy sor tölgy, egy sor vörösfenyő váltakozva 
előbbi sorrendben.
Ennek a tájegységnek egy része közelségénél fogva nemcsak fát szolgáltatott a város 
lakóinak, hanem azoknak kiránduló, hétvégi pihenőhelyül is szolgált. Később az 
aljában elterülő gyümölcsösöket, később üdülőket is építettek és azokat egész nyáron 
át lakták. Ezek a gyümölcsösök s hajdan Lövérnek nevezett falu helyén vannak s 
annak a falunak a helyén, amelyet királyaink adományoztak Sopron városának 
körülötte fekvő erdőkkel együtt.
A tájegység másik része az úgynevezett Egered-i erdő, amely Harkai Péter és fia 
István tulajdona volt s amelyet nevezettek 1889-ben a rajta levő 200 márka zálog 
összegért Sopron városnak szavatosság mellett eladtak.
Talaja nagyon változékony. Altalaja csillám pala és gneisz s ezek elmálásából 
keletkezett több kevesebb kavicsot tartalmazó homok és agyag és vörös agyag. Altalaj 
összetételét szemléltetően mutatják az ebben az erdőrészben létesített s ma már nem 
üzemeltetett kőbányák sekély termőréteggel. Sopron város ősidők óta ezekből a 
kőbányákból építkezett s ezekkel kavicsozta útjait.
Általában talaja a fatenyésztésre mindenütt alkalmas. Uralkodó fanemnek 1884. előtti 
ősi idők alatt a kocsánytalan tölgy és gyertyán voltak, a tölgy kevés cserrel, a gyertyán 
itt-ott bükkel keveredve. De előfordult a déli oldalakon az erdeifenyő is, itt-ott a hárs. 
nedves foltokban kőris, juhar. Elszórva mindenütt a madárcseresznye és a szelíd
gesztenye, különösen a gesztenyés kertek szomszédságában megtalálható, mint ős 
fafaj, amely különösen a vörös agyagon jól tenyészik. A legeltetés beszüntetésével 
pedig a kiritkult foltokat, áfonyás oldalakat ellepte a nyír, üdébb foltokban pedig 
felverődött a nyár.
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Ez az erdő és a mellette levő városi erdő egy egységet képez, azt külön elválasztani 
nem szabad. Ősidők óta egy gazdasági osztály volt. Város fejlesztési, üdülők 
elhelyezése, idegen forgalmi érdekből 1946-ban 301 k.holdat a város saját kezelésébe 
visszakapott, azonban az azóta eltelt 10 év alatt egyetlen objektum itt fel nem épült s a 
hajdan sétaútjairól oly híres váras-i rész is a kevés gondozás jeleit mutatja. Az 1945- 
ben már majdnem megnyitás előtt álló Ciklámen Szálló újjá építése is csak vontatottan 
halad. A bombakárt szenvedett Lövér Szálló második szárny épületének újjáépítése is 
késik. Ezért az egész terület mint egy egység leírását a váras-i rész legészakibb 
erdőrészével kezdem s a régi üzemtervi adatok alapján leírom az egyes erdőrészek 
ősfafajait s a jelenleg tenyésző fákat részben az 1953-ban részben az 1925-ben készült 
üzemterv gazdasági térkép tag és erdőrész származását alapul véve.
A fafaj és koradatokat a Sopron város tanácsházán elhelyezett levéltárban őrzött és 
részben az 1885-ből, részben az 1895-ből származó üzemtervekből vettem, részben 
1834-ben egy 30 éves fordulós, vágásosztásos tervezet alapján állítottam össze. De 
igénybe vettem az 1924-ben készült s e tájra vonatkozó üzemtervet is, amelyeknek 
adatait saját több évtizedes emlékezéseimmel kiegészítve az alábbiakban foglalom 
össze. A jobb megértés végett a város erdőrészeinek sorszáma mellé a „v” betű jelet 
használom.

1. tag. v. A város tulajdonát képező erdő legészakibb csúcsán, Bánfalva községbe 
mélyen nyúlva fekszik, illetve a község ennek tövében építkezve. A felső löverek és 
a Bánfalva karmelita templom, hősi temető, kőbánya határolja. Talaja meg
lehetősen sekély csillámpala és gneisz felett homokos agyag. Benne van a volt 
katonai hősi temető, amelyet 1914-es háború alatt létesítettek az abban az időben 
Sopronban lévő hadikórházakban elhunyt katonák temetkezési helyéül. Észak- 
nyugati szélén fekszik az úgynevezett „Bánfalvi halálszikla”, amelyről hosszú 
évtizedeken át igen sok életunt vetette le magát a mintegy 60 méteres mélységbe. A 
város ezt a részt, ennek megakadályozása, illetve mérséklése érdekében 
dróthálóval elkerítette, de ezen át is történt öngyilkosság. Az első kőbánya 
Sopronban, amelynek kőtermékei igen sok lakóház, kerítésnek alapanyagát 
képezik. A kőbányászás még 1914. előtt megszűnt. Legmagasabb pontja a Nándor 
magaslat, amelyről csodás kilátás nyílik a brennbergi völgyre a messze fekvő s 
hajdan Magyarországhoz tartozó Burgenlandra, Kismarton város, Vulka völgye, 
Fertő-tó, a Lajta hegység és a távoli örökösen hófödte Schneeberg és Rax alpok 
1200-2000 méteres hegycsúcsai felé. Nevét Braun Nándor soproni volt 
szappangyárostól vette, aki 1855-ben a mai magaslatra (Alomhegy, Streuberg), 
amely 310 méter utat és kilátót épített. Ezt az utat a 30-as években az 
erdőgazdaság átépítette, szabályozta. A kilátó régen tönkre ment. Régi idő óta a 
soproniak kedvenc kiránduló helye.
1850-ben is nagy részben a saijtölgyesek állottak itt gyertyánnal és kevés nyírrel 
elegyesen. 0,5-0,8 záródása a kivénhedt sarjak és a gyenge sekély talajnak 
következménye. A gyertyán főleg a perem részeken volt, amelynek sarj utódai még 
ma is megtalálhatók. Átalakítása 1912-13-ban történt, foltokban és sorokban 
luccal, feketefenyővel, vörösfenyővel és sok erdeifenyővel. A kőfejtő felett egy folt 
akácos is van, valószínűleg az ide kiültetett fenyves leégése után a korábban 
idekerült egynéhány akác gyökérsaij hatásainak maradványaképpen. Az egész tag
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területén régi tölgy és gyertyán maradványok mindenütt megtalálhatók. A környék 
lakói állandóan lopkodják.
A magaslattól keletre 1944 decemberében egy légitámadás alkalmával ledobott 
bombák a laktanyákból ide kimenekült katonák közül sokat megöltek és az itt igen 
szépen fejlődő fenyő állományt teljesen elpusztították.

86. tag. A Felső lövérek, Deákkúti út, Vashegy, Naphegy gerince és a Fáberrét közt 
terül el. Északi szélén van a Késsél nevű kőbánya. E fölött sekély termőrétegű, 
valamint a gerinc menti köves, kavicsos rész kivételével a talaja mély agyag. Keleti 
fekvéssel. A Vashegy és Naphegyről gyönyörű kilátás nyílik a Deákkút, 
Hűvösvölgy és Lövér Szálló felé. Sétaút is vezet ide.
1850-ben itt még tölgyesek voltak sok gyertyánnal és nyír-nyárral. Utoljára 1904- 
ben vágták le, de igen sok magfát meghagytak. Az 1904. évben igen bő 
makktermés volt s ennek hullásából keletkezett ma itt található tölgyes. Levágása 
után, dacára a bő újulatnak még luc, jegenye és kevés vörösfenyővel is beültették. 
Valószínű azzal a céllal, hogy azokat karácsonyfa céljára kiszedik.
A sűrűn nőtt sarjak sok fenyőt elpusztítottak. A magfákat fattyúhajtások lepték cl. 
Ezeket 1923-24-ben kitermeltük az előtörő sarjakkal együtt tőre vágtuk. Évenként 
sok jegenyét és lucot kivágtak. Az

a) erdőrészen 1924-ben 80% tölgy, 10% jegenye és 10% lucfenyő állott sok 
vörösfenyővel és itt-ott szelídgesztenyével. 1953-ban pedig 90% tölgy, 10% 
jegenye volt benne. Tehát a luc már eltűnt. A

b) részen ugyanaz volt mint az a) részen, csak a kőbánya körül akácot is találunk. Az 
észak-keleti szélén egy 0,3 k.hold nagyságú csemetekert is volt, amelyben 
erdeifenyő csemetét neveltünk s amelyet azonban rövid üzemeltetés után be is 
szüntettünk. Ma az itt található erdeifenyő az itt visszahagyott, ki nem szedett 
csemetékből származott. Ma itt 40% tölgy, 20% lucfenyő, 40% jegenyefenyő van 
benne több gyertyánnal, szelídgesztenyével, vörösfenyővel és akáccal.

c) erdőrcszen 1857-ben gyertyános volt nyír-nyárral. 1901-ben vágták le. Luc-, 
vörösfenyővel és kocsányos tölggyel ültették be váltakozó sorokban. A vörösfenyő 
és tölgy egy része a lucfenyő nyomása miatt sínylődik, gyenge fejlődésű. 
Szabadabb állásban igen szép törzzsé fejlődnek. Sok vörösfenyőt a háború után 
száraz fának néztek és ellopták. 1925-ben 40% luc, 30% vörösfenyő, 30% 
kocsányos tölgy volt gyertyánnal. 1953-ban 40% tölgy, 35% lucfenyő és 25% 
vörösfenyőt találtak benne. A megfelelő út mellett egy vándor csemetekert is volt. 
Ma vörösfenyő van a helyén, szélein idős cseresznyefákkal. Ebben a 
csemetekertben vörösfenyő csemetét neveltek.

d) erdőrész leírása ugyanaz mint a c) erdőrészé. Ebben a részben a Főiskola 1925-ben 
a száraz ágakat folnyeste. 1948-ban a szú sok fenyőt kipusztított.

87. tag. Az előbbitől nyugatra a nyiladékig terjed. Nyugati kitettségű s elég sekély 
kavicsos talajú. 1853-ban itt még három foltban 5 k.holdnyi tisztás volt, amelyeket 
erdei és feketefenyővel ültettek ki. A tag többi része tölgyes gyertyános volt nyírrel 
és nyárral. Utoljára 1907-ben vágták le és luc-, vörösfenyővel ültették be. A 
Vashegy részen egy csoport banksfenyővel. Az
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a) részen 1925-ben 80 % luc, 10 % vörösfenyő, 10 % tölgy sarj, egynéhány 
erdeifenyő volt, 1953-ban 80 % lucfenyő, 10 % vörös- és 10 % erdeifenyő volt, 
egynéhány sarj tölggyel. A

b) részen 20 % tölgy, 30 % luc, 10 % vörösfenyő, 15 % erdei- és 25 % vörösfenyő 
volt sok tölgy saijjal és gyertyánnal, szelídgesztenyével. A gerinc mentén néhány 
sínylődő banksfenyővel. Elég ritka (0,7) állomány. A déli felében a szú által 
kipusztított foltban 1954-ben soros jegenye vetésből keletkezett csemete 
kertszerűen kezelt részt 1955-ben bekerítettük, mert az őzek állandóan lelegelték.

88. tag. 1856-ban még jórészt gyertyánosok voltak sok tölggyel de nyírrel-nyárral. 
Helyenként 0,4 sűrűséggel. Bánfalva község közelsége meglátszott rajta. A benne 
északról-délre húzódó gerinc egy nyugati és egy keleti fekvésű részre osztja. 1908- 
ban vágták le utoljára. Luc, vörös és fekete, erdei fenyővel ültették be. A sarjak 
nyomása folytán sok fenyő kipusztult. A szú következtében is sok kiveszett. Az a) 
részen 1925-ben 60 % lucfenyő, 10-10 % erdei és vörösfenyő, 20% tölgy volt 
benne. 1953-ban 80 % lucfenyő, 10-10 % vörös- és feketefenyőt találtak. A
b), c), d), e) részeken 30 % tölgy, lucfenyő 50 %, erdei- vörösfenyő 10-10 % volt 
1953-ban. 1925-ben is ugyan ez az elegy arány volt nagyrészben.

89. tag. Az előbbinek északnyugati szélén fekszik. Bánfalvi zsellér erdő. A régi 
évszázados gazdálkodás maradványa. Fafajai is a régi őshonos fák a tölgy, bükk és 
gyertyán, hárs, szelídgesztenye, tuskóiban már korhadt saij hajtásai. Gazdái csak 
vágták, ritkították, de felújítása érdekében semmit sem tettek. Az a néhány luc-, 
vörös- és erdeifenyő csemete, amelyet az 1879-es erdőtörvény elrendelte állami 
felügyelet folytán ide bele került csak sínylődik. Ma 30 % tölgy, 20 % bükk, 50 % 
gyertyán, 10 % szelídgesztenye van benne. 0,7 sűrűségű. Átalakítása alátelepítéssel 
mielőbb kívánatos.

79. tag. 1853-ban is még nagy részben tölgyes volt több-kevesebb nyír-nyárral és 0,6- 
0,9 sűrűséggel. Utoljára 1921-22-ben vágták le. A tuskók foltjait a magpergetőből 
kapott erdeifenyő ocsuval beszórták s így a ma itt tenyésző erdei fenyők ebből 
keletkeztek. Luc- és jegenyefenyővel ültették ki. Azonban ezekből igen sok 
elpusztult. Az elnyomott jegenyefenyők ágait a kirándulók és üdülők állandóan 
nyesegették és lopkodták. Az őzek is minden évben lerágták. Az erdeifenyők és 
saijtölgyek teljesen beárnyékolják. így csak egynéhány menthető meg. Az

a)-c) részen 1924-ben 60 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 20 % erdei- és feketefenyő 
volt. 1953-ban 40 % tölgy, 60 % erdeifenyő volt benne sok luc-, vörös-, egynéhány 
jegenyefenyő, egynéhány madárcseresznyével. 1945-ben alom tűz futott végig rajta 
s a nyugati szélen egy folt teljesen leégett. Újra erdősítése elmaradt. Ma teljesen 
elakácosodott. Általában a városi erdővel határos részen a kőbánya helyén gyökeret 
vert egynéhány akácból egy nagyobb akác folt van kialakulóban. A

b) részen 1879-ben 60 % lucfenyő, 10 % vörös-, fekete- és egy folt erdeifenyő, 30 % 
tölgy és cser volt sok gyertyánnal. Ez az elegy arány 1925-ben is megvolt. 1945- 
ben azonban a lucfenyőt és a vörösfenyő egy részét katonai szükségletre kivágták. 
A tölgy, gyertyán jórészét pedig 1954-ben termeltük ki. Ugyanebben az évben 
létesült e feletti erdőrészben egy csemetekert is. Ez az erdőrész keleti széle egyúttal
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a városi erdő határa is. Az itt elvezető út a város egyik legszebb sétánya volt. Ma 
közelítő útul használjuk s így előbbi feladatát betölteni nem tudja.

80. tag. Az előbbitől délre hosszan elnyúlik a gyümölcsösök és a nyugati szélén levő 
nyiladék között. 1858-ban nagy részben tölgyes volt kevés gyertyánnal. Utoljára 
1914-ben és 1915-ben vágták le. Ebben az évben nagy makktermés volt s így 
ennek makkhullásából igen szép természetes újulat keletkezett. Ebbe azonban 
ennek dacára még luc, erdei és jegenyefenyőt ültettek. A tag északi határán átmenő 
közelítő út mentén 8 k.hold erdei fenyves volt, amelyet 1857-ben ültettek és 
amelyből még most is sok törzs megvan. Alatta a jegenyefenyő felszabadítandó.
Az erdeifenyő többi részét 1944-ben termelték ki. Ebben a tagban is 1945-ben 
alom tűz volt s így valószínű, hogy sok tölgy gyökfője megpörkölődött. Ezek 
később 40-50 éves korukban betegeskedni fognak és tőkorhadásnak esnek 
áldozatul. Ebben a tagban a Főiskola vadászati tanszéke kérésére a jobb 
vadászhatás céljából nyiladékokkal hálózta be. Ezek a nyiladékok tervezője akarata 
ellenére nem sikerültek. Az általuk keletkezett táblák különböző nagyságúak. A 
technikum 1953-ban átgyérítette.

a) erdőrészben 1925-ben 60 % tölgy, 20 % luc, 20 % erdeifenyő volt, 1953-ban pedig
60 % tölgy, 10 % luc, 30 % erdeifenyő, több vörösfenyővel és néhány 
jegenyefenyővel. A

b) részen 1925-ben 80 % tölgy, 10-10 % luc és erdei-, feketefenyő, a déli sarkában 
akáccal. 1953-ban pedig a b), c) részen ez az elegyarány nagyjában megtalálható 
volt. Az akác és feketefenyő különösen a nyiladék mentén levő régi kavicsgödrök 
helyén telepedett meg.

81. tag. Az előbbitől nyugatra, a Kecskepatak és a kecskepatak hídból észak-kelet felé 
vivő közelítő és séta út között fekszik.
Ez a tag is nagy részben tölgyes volt, a kecskepatak, valamint a fölötti rész és a 
mélyebben fekvő völgyszerű részen pedig gyertyán. 1890-ben történt levágása után 
luc, fekete, erdei és kevés vörösfenyővel ültették be. Ezek nagy része azonban 
elpusztult, kivéve az a) rész jó része, ahol egy elég szép lucos soros ültetésből 
gyertyán saijjal elegyesen megmaradt. Fekete- és erdeifenyő is szétszórtan 
mindenütt volt, valamint vörösfenyő is. így az

a) erdőrészen 1925-ben 80 % luc, 10-10 % vörösfenyő és gyertyán volt, 1953-ban 
pedig 7 % tölgy, 8 % gyertyán, 85 % lucfenyő, több vörös és feketefenyővel. A

b) részen 1925-ben 70 % tölgy saij, 30 % luc, sok gyertyánnal, 1951-ben tarra vágták 
és erdeifenyővel ültették be. Az északi részén sok kocsányos mag tölgy is került 
bele makkrakásból. A

c) erdőrészt 1890-ben, később 1950-ben vágtuk le. A benne levő feketefenyők állva 
hagyattak. Az egész erdőrész kocsányos tölgy makkal volt sűrűn berakva. 1954- 
ben a feketefenyők nagy részét levágtuk. A ma benne levő feketefenyők 
természetes úton kerültek bele. A

d) rész az első alátelepítési kísérleti területünk. Kitűzött cél: erdeifenyőt alátelepíteni 
úgy, hogy a fölötte levő ernyő a fejlődését ne gátolja. Összehasonlításul a mellette 
levő a) erdőrésszel, amely tarra volt vágva és úgy felújítva és amelyet azóta is 
minden évben pótolunk s minden évben 2-3-szór lesarlózunk. Ezt a nagymérvű
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pusztulást és gyomosodást véltük megakadályozni azáltal, hogy az állománynak 
csak 50 %-át vágtuk le, lehetőleg az erősebb törzseket. Az egészet azután még a 
kitermelés után közvetlen beültettük. A kitermelés január, februárban volt s az 
anyag gyors, hosszú távú és közelítés mentes elszállíttatása végett, közepén át egy 
út csapát készítettünk. így az anyagot gyorsan el tudtuk szállítani. Az ültetés 
sorokban e közelítő útcsapára merőlegesen történt. Azt tapasztaltuk, hogy a 
csemeték a gyenge ernyő alatt, a gyommentes talajon jól érzik magukat, még a 
nagy melegben is üdék, szépen fejlődtek. A harmadik évben már az árnyék hatása 
a nyurga növésről észlelhető volt. Ekkor a megmaradt 50 % anyaállománynak 
további felét ismét kiszedtük. A még megmaradt részt pedig 1954. telén. Ma az 
egész részt egy szép fejlődésű egyenletes korú pótlásmentes fiatalos takarja. Ez 
alatt az idő alatt egyszer sem kellett leápolnunk. Az évszázadokon át felgyülemlett 
tápanyagokat a füvek nem élték fel. A talaj vízgazdálkodással a fél árnyék 
következtében nem romlott le. A visszamaradt állomány letakarítása úgyszólván 
kármentes volt. Az anyag feldolgozása és máglyázása a közelítő útcsapán történt, 
ide pedig a közelítés egy lóval történt a sorok között. Azóta ezt az elvet követjük 
minden eddigi alátelepítéseinknél. Az eredmény bárki által megtekinthető. Az

e) részen nagyrészben az 1890-ből származó vörösfenyő és erdeifenyő állomány van. 
Az erdeifenyőt már 4. éve gyantázzák. A vörösfenyő alatt 1954-ben igen sok 
vörösfenyő újulat jelent meg, amelyből azonban most kevés található. A felverődő 
és buján növő fűben elpusztul. Célszerű volna vörösfenyőket magtermő fáknak 
kijelölni. A délkeleti sarkában sima fenyő ültetés 1954-ből való. A patak menti

tf) erdőrész régi sarj maradvány, nyír-nyár nélkül. Természeti emlékül kellene 
hagyni. A

g) rész északi felét 1948-ban szú pusztította. Ideje volna elgazosodott helyét is már 
felszámolni. A réten a patak másik oldalán levő folton éger, kőris, juhar, nyár 
saijakból keletkezett állományt 1954-ben vágtuk le.

82. tag. Az előbbi tagtól észak-nyugatra a sárga színnel jelzett sétaútig teijed. 1850- 
ben az őstölgyesek voltak gyertyánnal és igen sok nyírrel és nyárral. 1890-től
1926-ig terjedő időben termeltük ki. Az első ültetéseknél a váltakozó soros ültetést 
alkalmazták széles sorokban azzal az elgondolással, hogy a sorok közeit majd az 
ősfafaj kitölti. A gyorsan növő vörös- és erdeifenyő mindenütt az ős saijállomány 
fölé is nőtt, a luc azonban lassúbb növekvésénél fogva lemaradt. Részben 
elpusztult, részben sínylődve vegetált. A

b) erdőrészen levő saij maradványokat 1946-47-ben termeltük ki. Ennek az 
erdőrésznek a délnyugati szélén álló erdeifenyők vetéseiből igen szép természetes 
újulat keletkezett, amelyet azonban az átszervezéssel járó személycsere, az új 
emberek hely és ismeret hiánya miatt elhanyagolt ápolások következményeképp 
felbuijánzott íiivek teljesen tönkretettek. Felszabadulás után 1946-ban ez volt az 
első luc ültetés. Öreg túltartott csemetével. Munkaerő hiányában gimnazistákkal és 
egy-két dolgozóval, az erdőgazdaság szakszemélyzetével ültettük ki ezt a részt, 
amelyet ma egy szépen fejlődő soros ültetésű luc állomány borít. A korábbi 
vágásból visszahagyott vörösfenyőket az ÉRTI kívánságára, mivel ezt a részt 
kísérleti területül kiszemelt, de igénybe nem vett 1953-ban kivágtuk. Kiközelítése
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kíméletesen, nagy részben kézi erővel történt a fiatalos védelme érdekében. 1954- 
ben vörös tölgyet és szelídgesztenyét ültettünk bele.

c) részen fekvő állományok nagyon változóak s inkább csoportos jellegűek. 1924-es 
ültetésből származó, akkor 40% tölgyet, 40% lucfenyőt és 20% erdeifenyőt 
tartalmazó állományt alkotott. A tölgy részben makkvetésből, részben az 
ősállományról makkhullásból keletkezett. Igen sok nyír lepte el a fiatalosokat, 
amelyek nagy része a tisztítások alkalmával kikerült. E sorok írója dacára a 
későbbi kritikának sok szépen fejlődő nyír törzset megmentett. Ma itt 30% tölgy, 
20% luc, 50% erdeifenyő van több elnyomott jegenyefenyővel és bükk 
saijmaradvánnyal, jelezve azt, hogy valamikor nagyon régen itt is bükkös 
tölgyesek voltak. A jegenyefenyőkből évenként sokat kiloptak. A

d) részen magtölgyes van, amelyben a többszöri visszavágott sarj tölgy a második 
szintet alkotja. Természetes újulatból keletkezett.

83, tag. A sárga színnel jelzett sétaút és a Dalos-hegy gerinc között fekvő rész. A 
soproniak és itt üdülő idegenek részéről szívesen felkeresett hely tele van 
sétányokkal. A Fertő vidékére s ettől délre a keletre fekvő területekre innen 
gyönyörű kilátás van. Itt van a Dalos emlék is, amelyet zenekedvelő soproniak 
Altdörffer Viktor zongoraművész emlékére emeltek, előterét az innen páratlanul 
szép panorámát, szemet-lelket gyönyörködtető szépséges tájat kínáló kilátóvá 
építették ki. Alatta régi kőbánya mélységét korláttal zártuk el.
Ezen a részen is tölgyesek voltak nyírrel-nyárral elegyedve, amelyek nagysága 
részben a talaj szegénysége, részben a sok sarjaztatás következtében a 10 métert 
sem érték el. Ezek maradványaképp, abban az időben a legszebb példányok 
egynéhánya még ma is áll. Az egész tag sí gyakorlóul és sípályául volt kijelölve. 
Az üzemtervben is mint üzemen kívüli terület volt nyilvántartva. Lelkes síelők a 
város pénzügyi és az erdőgazdaság anyagi segítségével síugrót is építettek, ami 
azonban a háború után megsemmisült. A tag északi szélén levő s Tn/ll-el jelzett 
terület lefutó pálya. Mindkét részt az erdő benőtte. A többszöri hótlan telek s a 
lelkesedés hiánya a területek ilyen célra való gondozás hiányát mutatják. Ez 
utóbbit az akác sarj minden évben sűrűn ellepi, de megtaláljuk itt a 
szelídgesztenyét, hársat. nyírt és sok már cserjét is. Az

a) erdőrészen, amelyen utoljára 1934-36-ban volt vágás és ahol sok magfát hagytunk 
a sípálya ámyéktartása végett, ma már 20 % természetes újulat is található. A 
benne átmenő s a kecskepatakba vezető út jobb és bal oldalán még sok a hézag. 
Ezek régi hanga foltok maradványai. A kitermeléskor az itt álló sok nyírből, illetve 
ezek utódaiból csak nagyon kevés maradt meg. A helytelen nyírgyűlölet nem tűrte. 
Az akác állandóan terjeszkedik. Gyűrűzéssel kell védekezni, vissza kell szorítani. 
Ebben az erdészetben nincs létjogosultsága. A

b) rész északi szélén 1880-ból származó luc, vörös és erdei fenyves volt, amelyek 
nagy részét az alátelepítés miatt 1953-ban levágtuk. Az erdőrész nyugati fele 
tölgyes volt. Ma szép soros erdeifenyő fiatalos van itt, amelyet 1947-ben ültettünk 
ki. A

c) részen 30 % tölgy maghullásból természetes újulatból és 70 % erdeifenyő van sok 
nyírrel és elnyomott jegenyefenyő és lucfenyővel. A
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d) rész régi tölgyes nyíres maradványa természetes újulatból. A gerinc mentén a 
rosszabb talajon gyengébb fejlődést mutat. A visszavágott saijak az alsó szintet 
képviselik.

84. tag. A 83. tagtól északra a Károly-magaslatig, az északi és keleti széle a városi 
erdővel határos. Az

a) részen tölgyes volt gyertyánnal. Luc, fekete és vörösfenyővel ültették be. Sok volt 
benne a szelídgesztenye is. Ebben a tagban gesztenyés kertek voltak, amelyeket a 
város megvásárolt s ezek lassanként beerdősültek. A

b) erdőrész akácos, amelyet első ízben 1890-ben telepítettek. 1943-ban kitermeltük. 
Azonban mindig újabb és újabb területeket hódít meg. Ebben a tagban van a 
szlalom pálya is, amelyet hóbő és hideg teleken a sísport rajongói örömest 
keresnek fel. Ettől délre van a

d) erdőrész. Vörösfenyves. Régi gesztenyéskert helyére van telepítve. Két részletben 
ültették s így két különböző korú részből tevődik össze. A nagyobbik fele a sétaút 
jobb és bal oldalán 133 hold nagyságban 1847-ben, ettől keletre a kisebbik részt 
0,81 k.holdat húsz évvel később 1867-ben telepítették. Ma természeti emlék és 
magtermő állomány. Szelídgesztenye benne második szintben részben sarj eredetű. 
Nem valószínű, hogy tudatosan elegyítették volna a vörösfenyő közé. Minden 
szakembernek mint különlegesség tűnik fel, egy magas hegységi és egy melegebb 
tájak fája itt a legpompásabb elegyet alkotja. A vörösfenyő, dacára a köves, 
kavicsos talajnak szép fejlődésű 32 méternél magasabb fává nőtt. A szelíd
gesztenye mind nyomában, attól alig egy-két méterrel lemaradva. A

c) erdőrészt 1890-ben vágták le és luc, fekete és vörösfenyővel ültették be. Sok magfát 
hagytak állva. Ezek mint böhöncök ma is megvannak, koronájukkal a szomszéd 
fákra terpeszkedve. Az állomány jobb fejlődése érdekében mielőbb el kell 
távolítani az állományból. 1925-ben 40 % luc, 30 % vörösfenyő, 20 % feketefenyő, 
10 % tölgy volt benne egynéhány szelídgesztenyével és akáccal. 1953-ban 33 % 
tölgy, 7 % szelídgesztenye, 10 % akác, 11 % lucfenyő, 25 % vörösfenyő, 14 % 
feketefenyő volt.

85. tag. 1850-ben gyertyános tölgyesek voltak nyírrel és nyárral. A gyertyán 
különösen a rétzényi út feletti részen helyezkedett el. Ebből egy folt a Deák kút 
felett régi saij állapotában ma is látható. Részben 1890-ben részben 1894-ben 
vágták le és luc, vörösfenyővel, a récényi út mellett kocsányos tölggyel váltakozó 
sorokban ültették be. Sajnos a nagyon fényigényes vörösfenyő és kocsányos tölgy 
keverése a lucfenyővel nem volt szerencsés. Ezek fejlődésükben megállottak, a 
lucfenyő már fölülkerekedett. Nagy az oldalámyékolás. Sürgősen bele kellene 
avatkozni, mert különben mind a két fafaj előbb-utóbb elpusztul.

a) részen 1925-ben 40 % lucfenyő, 30 % kocsányos tölgy, 30 % vörösfenyő, sok 
feketefenyővel, gyertyánnal és egynéhány Quercus Rubraval van váltakozó 
sorokban elegyítve. Legutóbb 1952-ben gyérítettük. 1953-ban 30 % tölgy, 30 % 
lucfenyő, 35 % vörösfenyő, 5 % erdeifenyő volt benne több gyertyánnal egynéhány 
jegenyével és vörös tölggyel. A

b) részen 1925-ben 60 % lucfenyő, 20 % vörösfenyő, 10 % erdeifenyő és 10 % tölgy, 
1953-ban sok gyertyánnal. 1953-ban 14 % tölgy, 13 % gyertyán, 46 % lucfenyő, 12
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% vörösfenyő, 15 % erdeifenyő több kocsányos tölggyel, fekete- és jegenye
fenyővel. A

c) részen 1925-ben 40 % luc, 30 % vörösfenyő, 20 % erdeifenyő és feketefenyő. 10 % 
tölgy saij sok gyertyánnal, 1953-ban ugyanitt 16 % tölgy, 6 % gyertyán, 36 % 
lucfenyő, 15 % vörösfenyő, 17 % erdeifenyő és 10 % feketefenyő néhány 
szelídgesztenyével, cseresznyével volt elegyben. Helyenként a szú károsításból 
kisebb hézagok keletkeztek.

93. tag. A kecskepatak és a Dalos hegy gerinc vonala közt húzódik északról dél felé. 
Teljesen déli fekvésű, a gerinc mentén kavicsos. Régi hanga, áfonya foltok, 
maradványok még az állományok alatt most is megvannak.
1850-ben a gerinc mentén tölgyesek gyertyánnal, az árok mentén széles sávban 
gyertyánosok voltak tölggyel az árokban égerrel. 1926-33-ig teijedő időben 
termelték ki. A gerinc mentén több foltban mintegy 8 k.hold nagyságú tisztás volt. 
Ezeket a tisztásokat 1890-ben luc, erdei, fekete és vörösfenyővel beültették. Egy 
foltban az akácot is behozták. A lucfenyőből sok elpusztult, leégett. A tölgyes és 
gyertyános részeket tölgymakkal rakták be és sok helyre vörös tölgy makkot is bele 
vegyítettek. Sok a sarj tölgy és gyertyán is az egész tag területén. 1945. tavaszán 
végig nagy részén alomtűz pusztított. Többször volt tisztogatva. Az

a) részen 1925-ben 90 % gyertyán volt, 10 % tölgy sarjjal az árokban égerrel. 1953- 
ban termeltünk ki és tölgy makkal raktuk be. Kevés maradt meg. 1953-ban 20 % 
tölgy, 10 % vörösfenyő (következő évről pótlásból), 40 % gyertyán, 30 % éger volt 
benne néhány kőrissel, juharral és cseresznyével. A

b) erdőrészen 1953-ban 100 % tölgyes volt sok gyertyánnal és egynéhány nyírrel. 
1953-ban tölgy 70 %, vörösfenyő 10 %, erdeifenyő 20 % volt a későbbi 
pótlásokból. Néhány jegenye sok nyír természetes úton, több vörösfenyő, a gerinc 
mentén egynéhány feketefenyő. Az erdőrész közepén egy k.hold nagyságú és egész 
szép fejlődcsű vörös tölgy van, amelyet többször tisztogattunk. Fiatalos korában 
erős károsításnak volt kitéve ősszel a szépen pirosodó lombja miatt. Úgy védtük 
meg, hogy ősszel vörösödése előtt mészlével lepermeteztük.

c) erdőrészen beültetett régi tisztás folt. Erdei, fekete fenyves kevés luccal és tölggyel.
d) erdőrészen akác és erdeifenyő az uralkodó tölggyel, luccal, több nyírrel és 

gyertyánnal elegyedve. Az
e) erdőrészen nagy részben tölgyes maradt pótlásként erdeifenyővel kiegészítve.

A többi erdőrész már Sopron város tulajdonában maradt. Ez a rész volt hivatva az 
üdülők séta és pihenési igényeit kielégíteni. Fokozatosan szebbnél-szebb és állandóan 
gondozott utakkal láttuk el, kavicsoztuk és egész nyáron át seperteitük azokat. 
Sétapadokat helyeztünk az utak mellé, hogy a heti munkájuk végén ide kisétáló 
dolgozók megpihenjenek. A 20-as években elkészült a nagykörút, később felépült a 
kisebbik, majd a nagyobbik Lövér Szálló, a Turista Szálló. Általában ez a rész volt az, 
amelyen már akkor a tarvágást megtiltottuk. Szálaló vágásos móddal igazi parkerdővé 
akartuk kialakítani. Ez a cél lebegett a város ügyintézői előtt is akkor, amikor ezt a 
részt az államtól visszakérték. Sajnos ezen a részen végig szántott a háború. A német 
hadsereg a Turistaház környékén több mint 300 gépkocsiját rejtette el, telefon 
központját itt rendezte be s ezt a részt az angol, amerikai légierők 1944. december 5-
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én végigbombázták. A Turista Szálló külön pavilonja megsemmisült, a Lövér Szállók 
tönkre mentek, a szálló mögötti fenyvesek tönkre mentek. A Princz pihenő előtti szép 
sarokig minden elpusztult. A derékba tört, szilánksérült fenyőket ki kellett vágni.
1945-ben vágták le építkezésekre az Ojtozi sétány mentén lévő luc- és erdeifenyő 
erdőrészeket is. Ugyanakkor esett áldozatul a Zichy rét keleti részén 1938-ban 
telepített 40 k.holdas szép karácsonyfa telep is. Ezeknek a háborús károknak 
helyreállítását már 1946. tavaszán elkezdtük, a Lövér Szálló előtti nagy foltot 
kiültettük. A többi részt már a város ültette be és pótolja, ápolja évről-évre, még súlyos 
áldozatok árán is.
Külön csemetekertet létesített azért, hogy abban a neki szükséges csemetéket 
megtermelje. Őrzéséül ezen a kis területen három személyt is tart. Évente sok 
vértölgyet, duglas fenyőt, liárs csemetét stb. ültet ki azért, hogy ezt a hajdan oly csodás 
panorámát még szebbé varázsolja. Sajnos az itt sétáló és üdülő közönség, majd a 
fegyelmezetlen gyerekek ezekben sok kárt tesznek.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy ez a helyreállítás egy kicsit lassú. Sok-sok év megy 
veszendőbe s még sok terület erdősületlen. így a régi karácsonyfa telep helyére 
gondolok, amelyet a mostani állapotában tovább nem célszerű tartani. Ismét tölgy sarj 
erdő lesz belőle. A további fatermeléseket is egy időre be kellene szüntetni. Mint 
érdekességet feljegyzem, hogy a városliget már 1885-ben is megvolt és majálisok 
részére tartották fenn. A 40-es években egészen a háború végéig még zene pavilon is 
volt benne. Ma 146 éves és nagy részben sarj eredetű. Minden évben kidül egy-két 
darab.
1922-ben a Főiskola Arborétummá akarta átalakítani. Tervet is készített, sajnos a nagy 
ambícióval megkezdett s a kiültetett különböző fafajú fácskák a tovább gondozás, 
védelem hiányában tönkrementek, lassanként eltünedeztek, az arborétum telepítése 
előttem ismeretlen okból abbamaradt.
Ennek a tájegységnek feltártsága elég jó. Átszeli a ritzingi és határolja a Lövér körút -  
Harkai út, amelyek egész éven át járhatók. A Károly-magaslatra vezető közelítő út az 
év nagy részén, a többi közelítő út és pedig a Város-Kecskepatakhíd, Kecskepatak 
mentén is több közelítésre alkalmas sétaút a száraz hónapokban használhatók.
Ebben a tájegységben van az erdészet központja is, valamint ezzel egybeépítve egy 
kerületvezető és egy kocsislakás.
Közelében van az erdészetvezető lakása és egy központi erdőmérnök lakása is.
Az erdészeti iroda előtt pedig egy 2 ha nagyságú csemetekert.
Ebben a csemetekertben volt a városi erdőgazdaság 1890-ben épített magpergetője is, 
egészen primitív berendezéssel egyszerű kivitelben. Itt pergették ki az erdőgazdaság 
területén szétszórtan és itt-ott csoportosan álló idős erdei, fekete és lucfenyő törzsekről 
összegyűjtött tobozokat. Ez a magpergető 1945-ben, április-májusában megsemmisült. 
Az utóbbi (1944. előtti) két évtizedben nem is használták, mert az idegenből vásárolt 
és nagyüzemileg előállított mag olcsóbb volt, mint a saját termésű magjaink.
A csemetekerti vetésekhez szükséges luc- és vörösfenyő magot bécsújhelyi, erdeifenyő 
magot körmendi, kőszegi kereskedőktől szereztük be.
Ennek a tájegységnek a fafaj és korosztály viszonyait az 1895, 1925. és 1955-ös 
állapot szerint az alábbi táblázat mutatja:
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1895 16 2 207 198 2 426
Tölgy 1925 74 83 17 63 1 165 14 417

1955 2 59 55 87 23 9 9 2 - - - 246
1895 65 25 90

Gyertyán 1925 2 10 4 16
1955 - 2 - - - 6 1 - - - - 9
1895 120 4 124

Lucfenyő 1925 32 81 41 84 3 241
1955 16 - 9 28 43 31 2 - - - - 128
1895 46 1 1 48

Vörösfenyő 1925 6 23 44 1 2 76
1955 - - - 3 13 5 4 - - 2 - 27
1895 46 1 47

Feketefenyő 1925 2 4 6 20 1 33
1955 1 - - 13 1 3 3 - - - - 21
1895 6 6

Akác 1925 11 1 12
1955 - 11 11
1895 1 45 16 62

Nyír 1925
1955
1895 41 20 61

Nyár 1925
1955
1895 1 1

Kőris 1925 2 1 3
1955
1895 1 1

Éger 1925
1955 - 2 - - - 1 - - - - - 3
1895 1 1

Gesztenye 1925 1 1
1955 - - - - - 1 - - - - - 1
1895 7 7

Erdeifenyő 1925 27 16 9 10 1 63
1955 40 20 31 36 1 8 1 - - - - 137

Egyéb 1895 2 1 3
Szil Hárs 1925

Juhar 1955 - - - - - 3 1 - - 1 - 5
1895

Jegenyefenyő 1925 8 8
1955 - - - 15 - - - - - - - 15
1895 30 30

Tisztás 1925
1955
1895 236 10 1 360 268 2 30 907

Összes 1925 135 211 98 232 7 1 171 15 870
1955 58 94 95 182 81 67 21 2 - - 3 603
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