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A Festetics-hitbizomány erdőgazdálkodása a 
Georgicon megalakításának az idején*

Dr. Magyar Eszter

Ez a rövid beszámoló a világi nagybirtok 
erdőgazdálkodásával foglalkozó kutatásom részét képezi. A 
kutatásokat, amelyeknek még az elején tartok, több okból is a 
gr. Festetics család nagybirtokán folytatom, jelenleg a 
Georgicon megalapításának időszakában, az 1790-es és az 
1810-es évek vizsgálatát végzem.

Gr. Festetics György 1791-ben tért vissza birtokaira és 
vette kezébe azok közvetlen irányítását, miután a többnyire 
külföldi tartózkodást igénylő katonatiszti pályafutásával 
felhagyott. A nagybirtokot különböző okokból hatalmas 
adósságok terhelték, ezért a legjövedelmezőbb 
birtokgazdálkodást kellett rajta folytatni (1). A gazdálkodás 
megszervezésében a grófnak Nagyváthy János volt segítségére. 
A 6-7 uradalomból álló nagybirtokot 1792-től kezdve egységes 
irányítás, a directorátus alá rendelték, és egységes elvek, 
egységes adminisztráció alapján kezelték (2). Tehát az eltérő 
természet- és gazdaságföldrajzi adottságú, eltérő erdősültségű, 
más-más uralkodó fanemekkel bíró, eltérő fakereskedelmi 
lehetőségekkel rendelkező uradalmakban azonos rendszer 
alapján történt az erdőgazdálkodás, amely erdőgazdálkodásnak
-  a gazdaság többi ágához hasonlóan -  lehetőleg 
nyereségesnek kellett lennie.

Egy másik választási szempont volt magának a birtokosnak 
a személye. Festetics György már a kortársak szerint is 
rendkívüli érdeklődést mutatott kora tudományos ismeretei 
iránt, és nyitott volt az újdonságokra, vagyis a közmondás 
szóhasználatával élve ő valóban holtáig tanult. Gazdaságát kora 
legmodernebb eljárásai szerint igyekezett vezetni (3).

*Elhangzott a 2002. november 26-ai szakosztályülésen.
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Ez a rendkívüli érdeklődés és az eleve benne rejlő 
hazaszeretet, valamint a Széchenyi családtól, mint közeli 
rokonságtól feléje sugárzott felelősség a tudományok hazai 
elterjesztése iránt, hozatta vele létre a Georgicont, amelyben 
kora legfejlettebb mezőgazdasági ismereteit, köztük az 
erdészettudományt is tanítani és művelni igyekezett (4).

A kutatások során arra szeretnék választ kapni, hogy az 
iratokból megismerhető utasításai, tervei és elképzelései 
alapján gr. Festetics György milyen erdészeti ismeretekkel 
rendelkezett, és ezek az ismeretek hogyan viszonyulnak a 
birtokain követett erdészeti gyakorlathoz, azaz mit valósított 
meg belőlük.

A Georgicon könyvtára sajnos elkallódott, így nem 
kaphatunk képet arról, hogy milyen erdészeti vonatkozású 
szakkönyveket őriztek benne, ugyanúgy nincsenek ismereteink 
a családi könyvtár 18. század végi állományáról. De hogy 
voltak benne erdészeti és gyümölcsfa-termesztési kézikönyvek, 
arra a direktorátus ülésjegyzőkönyveinek a bejegyzései is 
utalnak, amikor ilyen jellegű könyvek beszerzéséről tesznek 
említést. 1801-ben Asbóth János, a Georgicon tanára és tisztje, 
is kölcsönzött ki ilyen témájú könyveket, saját ismereteinek 
bővítésére (5). Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a 
Georgiconban 1806, az erdészeti szak beindítása előtt is 
oktattak erdészeti ismereteket. 1799-ben maga Pethe Ferenc, a 
Georgicon vezetője kérte, hogy a felsőfokú képzésben 
részesülő hallgatókat, a főpraktikánsokat vigyék ki az erdőbe, 
hogy legalább fát lássanak és a legfontosabb fanemeket 
ismerjék meg. Egy hét végén a vallusi jáger irányításával járták 
be a rezi uradalombeli erdőket (6).

A gróf tisztában volt kora erdészeti eljárásaival. Tudta, 
hogy Ausztriában -  Stájerországban, amely régióval a 
Festetics-hitbizomány uradalmai földrajzi fekvésük (a Dráva és 
főleg a Mura folyási iránya) miatt kereskedelmi kapcsolatban 
voltak -  már bevett szokás az erdők fatömegbecslése. A 
Csáktornyái uradalomban egy határpemél, amikor arról volt 
szó, hogy a per során ragaszkodjék-e egy bizonyos
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erdőterülethez, maga is stájer erdőmestert hozatott, és élt a 
korabeli erdőbecslés eljárásával (7).

Tudta, hogy hol működnek kora legmodernebb erdészeti 
iskolái, amelyek esetleg még nem voltak hivatalosan 
bejegyezve, vagy elismerve, de már évek óta sikerrel 
működtek. Ezekben az iskolákban magánföldesúri, vagy 
kincstári birtokon, és magán-, vagy állami alkalmazásban lévő 
főerdőmesterek oktatták a felsőfokú végzettséget elnyerő 
erdészjelölteket, ún. praktikánsokat. Az egyik legrégebbi ilyen 
intézetben, a salzkammerguti kincstári sóbányászatnak 
alárendelt gmundeni erdőhivatalban Primesperger főerdőmester 
keze alatt az 1740-es, 50-es években még évente négy-öt 
praktikáns gyakorolt. A későbbiekben itt is, és más 
erdőhivatalban is számuk valamennyi országban évi három 
gyakornokban állapodott meg. Úgy látszik, ez volt az a 
létszám, amelyet egy főerdőmester rendes hivatali munkája 
mellett még el tudott látni. Az erdészképzés alapfeltétele 
valamennyi általam ismert intézményben bizonyos életkor 
betöltése, a gimnázium vagy reáliskola elvégzése, rajzolni 
tudás és földmérői, ahogyan akkoriban nevezték, geometrai 
ismeretek birtoklása volt. A képzés általában három év volt, és 
főerdőmesteri tisztség betöltésére jogosító vizsgával zárult. 
Gmundenben magashegyi fenyőfákkal foglalkozó 
erdőgazdálkodást folytattak, így az intézetnek magyar hallgatói 
kapcsolatai a máramarosi kincstári uradalommal voltak (8).

Festetics gróf a dél-csehországi Gratzenben (ma: 
Novehradi) a Bouquoy grófi család Jakulle-i uradalmában 
működő magánintézettel, és a Hradeken (Liptóújvárott) 
található kincstári uradalmi tangazdaság oktatásával került 
kapcsolatba. Gratzenben Kastel Albert (Adalbert) főerdőmester 
tevékenykedett, mint praktikansoktató, már az 1790-es évek 
második felében. Az oktatás három évig tartott, és a leendő 
erdészeket egy sikeres vizsga letétele után bizonyítvánnyal is 
ellátta. Az ő vezetése alatt vált hivatalosan is elismertté, 
nyilvántartottá 1805-ben a gratzeni erdésziskola (9).

A másik, Magyarországon kifejlődött erdésziskola a 
hradek-likavai kincstári erdőuradalom hradeki központjában
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volt. Az erdőuradalmat Gesau báró, Liechtenstein herceg 
főerdőmestere, Mária Terézia erdészeti ügyek intézésére felkért 
tanácsadója 1767-ben rendezte be -  a kor legmodernebb 
követelményeinek megfelelően. Vezetője a cseh származású 
Johan Xavér Girsik erdőmester a magyarországi kincstári 
erdők főfelügyelője tisztjét is viselte. A hradeki iskolából is 
három-öt év tanulás után bocsátották ki a végzett 
erdészhallgatókat Az első három praktikáns 1768-ban kezdte el 
tanulmányait Hradeken. Közülük ki kell emelni a későbbiekben 
nagy szerepet játszó Franz Xavér von Morgenstem nevét, aki 
már végzett és gyakorló katonai geometraként ment Hradekre 
tanulni, hogy erdészeti ismereteket szerezzen. Girsik 1795-ben 
bekövetkezett halála után őt nevezték ki a hradeki kincstári 
erdőuradalom élére, és ő lett a magyarországi kincstári 
erdőuradalmak főfelügyelője is. Gróf Festetics 1803-ban tőle 
kérte meg a végzős erdőmesterek vizsgaanyagát, tehát már 
akkor készült a Georgiconban 1806-ban beindított erdészeti 
képzés szakmai magalapozására (10).

A Festetics-hitbizomány számára nem külföldről hozott 
tanult és vizsgázott erdőmestert, akik pl. Cseh- és 
Morvaországban már nagy számban éltek, hanem az uradalom 
számára maga képzett ki szakembert. A vallusi jáger, Lakosil 
Ferenc Antal nevű fiát 1796-ban előbb Bécsbe küldte, Brandt 
professzor reáliskolájába, majd néhány évi tanulás után 
Gratzenbe. A helyszín megválasztásában közrejátszhatott az is, 
hogy Dél-Csehországban középhegységi lombos- és 
fenyőerdők voltak, ugyanúgy, mint a Festetics- 
hitbizományban. Őszintén meglepő, ahogy pártfogoltjának 
gondját viselte, az iskolán kívüli magánóráit is fizette (bécsi 
ágensén keresztül). Nemcsak tanulmányaival, hanem emberi 
nevelésével is foglalkozott, nyári szünetre saját fiáért küldött 
fogatján hozatta haza, és leveleket írt neki, amelyekben az 
életben való boldoguláshoz szükséges tanácsokkal is ellátta. 
Lakosil tanulmányairól beszámolt, és a Kastel erdőmestertől 
tanultakat is írásba foglalta. Megtanulta a különböző 
erdőrészek „schlagokra” való osztását és később kísérletképpen 
egyedül is végzett ilyen feladatot. Tanult fatömegbecslést és
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erdészeti számvitelt, szerzett tapasztalatai között elújságolta, 
hogy az erdőtérképek készítésekor a fanemeket már nem 
rajzolják rá a térképre, hanem „burkusmódra” különböző 
színekkel jelölik. Kinntartózkodása alatt alkalma volt részt 
venni három végzős hallgató vizsgáján is, ahol a 
vizsgakérdéseket fővadászok és erdőmesterek tették fel. 
Beszámolója szerint mind a vizsgakérdéseket, mind az azokra 
adott válaszokat feljegyezte, valamint szorgalmasan küldte 
Keszthelyre az általa készített erdőtérképeket. Úgy látszik, 
hogy egyéni oktatásban részesült, és 1801-ben egy év 
kinntartózkodás után kérte gyakorlóideje meghosszabbítását 
( 1 1 ).

1792-ben, amikor Nagyváthy vezetésével elkezdődött az 
uradalmak egységes központi irányítása, a nagybirtok egyik 
uradalmában sem volt felsőszintű erdei vezető, erdőmester 
vagy fővadász. Nagyváthynak élete végéig fenntartásai voltak a 
fővadászokkal szemben, főleg, ha azok idegenből származtak. 
Mint írja: „nem látom szükségesnek lenni a fövadászt, aki 
egyedül a sok erdőőrzőket az maga saját szolgálatjára, 
udvarlására, kísértetéseire és distrakciójára vonzza, és az 
uraságnak legszorgalmasabb haszontételétől eltiltja.” Ráadásul 
a birtokon az erdészeti tudományt doktrinér módon akarják 
megvalósítani, holott szerinte az uraság haszna az első, akár az 
erdőgazdasági elvek rovására is (12). A főleg cseh és a 
Habsburg Birodalom más tartományaiból Magyarországra jött 
erdészekkel szembeni általános idegenkedés még a 
szakmabeliek között is a 19. század második felében 
megtalálható. A Festetics-uradalomban 1794-95-ben 
alkalmazott óberjáger viselkedése igazolni látszott Nagyváthy 
ellenérzéseit; egyéves szakmailag hasznos működés után lopás 
és egyéb számadásbeli csalás és sikkasztás miatt 1795-ben 
elbocsátották. Az ismeretlen származású Krantz Konrád 1794- 
ben úgy jellemezte magát amikor a főerdészi, erdőmesteri, 
vagy, mint akkor a világi nagybirtokon rendszeresen nevezték, 
az óberjágeri tisztség betöltésére jelentkezett, hogy „a 
jágerséget [vagyis az erdészeti ismereteket] főképpen, az 
ingeniurséget csak mellékesen tette maga tudományává”.
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Járandóságul be kellett érnie a régi keszthelyi óberjáger 1781- 
ben kapott fizetésével, amelyet még Festetics György 
gazdálkodása előtt állapítottak meg.

Az adatból az is kiderül, hogy 1781 óta a Festetics 
nagybirtokon nem alkalmaztak vezető, illetőleg gazdatiszti 
rangban lévő erdészeti uradalmi tisztet. Elődje a központban, 
Keszthelyen szolgált, őt az erdőkben leggazdagabb Csáktornyái 
uradalomba helyezték. Krantz természetesen értett az erdők 
felméréséhez és vágásokra való felosztásához, mely utóbbi 
munkafolyamat a Muraközben az ő tevékenysége idején 
felgyorsult. Igaz, hogy az erdők bejárásához kétlovas fogatot 
kért, és a térképek elkészítéséhez 7 segítőt a jobbágyok közül, 
valamint a falu legöregebb emberét, aki a gyakorlatban jól 
ismerte a határokat, azzal az indokkal, hogy így a 
munkálatokkal gyorsabban halad. Ezeket a kéréseit azonban 
nem teljesítették. Az erdészet modem vezetése, az erdők 
„slágokra” való felosztása a gazdálkodás más ágainak normális 
viteléhez képest nem volt olyan sürgős, a jobbágyoknak pedig 
megvolt a maguk dolga, így az erdőfelmérés haladt a maga 
medrében. Az erdőmester hamar szembesült azzal a ténnyel, 
hogy a Csáktornyái uradalom erdőgazdaságát nem vezetheti 
önállóan. Ez a központi direkció feladata, amelynek a 
jóváhagyása nélkül semmilyen intézkedést nem hozhat. Azt a 
javaslatát a direkció is elfogadta, hogy balták helyett fűrésszel 
vágassa az ölfát, és megfelelő számú fűrészt kapott. Azzal 
bízták meg, hogy az erdők felmérésén kívül elsősorban 
egyenként írja össze, ill. írja le az egyes erdők állagát, állapotát 
és fafajbeli összetételét. Szolgálati ideje alatt a gróf 
fenyőtelepítési munkákba kezdett, a szomszédos keméndi és 
hahóti uradalomban is. Az erdész feladata volt a megfelelő 
fenyőmagvak beszerzése és ültetése, mert az uradalmi tisztség 
többi tagja, a tiszttartó és a kasznár, nem tudták elültetni a 
fenyőmagvakat és nem ismerték a csemetékkel való bánást. 
Jellemző, hogy a keszthelyi főkertész sem tudta összeállítani a 
fáskert (díszpark?) tabelláját, mert állítólag nem ismerte a 
benne lévő fafajokat. Az óberjáger elvállalta azt is, hogy a 
Muraközben betanít két erdészinast, de azután elállt a dologtól,
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mert -  miként a rendelkezésre álló forrásokból kiderül -  túl 
fiatal inasokat, és ellátásukra túl kevés pénzt kapott (13).

Elbocsátása után a Csáktornyái uradalomba egy bizonyos 
Heinrich nevű -  neve alapján idegen származású -  óberjáger 
került, akit az uradalmat vezető tiszttartó vonakodva fogadott. 
Hamarosan kiderült, hogy az új óberjágernek nincsen 
geometrai tanultsága, és nem tud sem erdőfelméréseket 
csinálni, sem erdőket vágásokra osztani. Ennek megfelelően 
járandóságát nem a tisztekéhez, hanem a cselédekéhez mérten 
szabták ki, és az uradalmi kocsissal megegyező fizetést kapott. 
Szolgálatából azonban nem bocsátották el, mindössze azonban 
csak az erdőpásztorok területi elhelyezését jelölte ki és az ő 
munkájukat irányította, valamint az erdőfelújításoknál 
segédkezett. Az erdők térképezésében és felmérésében a 
munkája nem hiányzott, mert azt akkor Magyarországon a 
legtöbb világi és egyházi birtokoshoz hasonlóan a Festetics- 
hitbizományban is földmérő mérnökök, „inzsenyérek” 
végezték. Abban a korban amúgy is nagy átjárás volt a két 
szakma között, a mérnökök legtöbbje erdészeti ismeretekkel is 
rendelkezett, és az erdők vágások szerinti felosztása is mérnöki 
feladatnak számított. Bizonyos Láng nevű geometra szintén 
érthetett az erdészethez, mert az irtásoknál azt javasolta, hogy a 
tuskókat a nyugati országokban már az e célra használt 
gépekkel fordítsák ki. Beterjesztését a direkció elutasította, 
mert az uradalomban az irtások kitisztításának régi feudális 
módszere volt szokásban: a jobbágyok a tuskók és gyökerek 
faanyagáért és a vágásban maradt gallyfáért kiásták a tuskókat. 
A volt erdőterület kitisztítása általában három-öt évig tartott, ez 
alatt az idő alatt a jobbágyok járadék nélkül művelték a 
földeket, többnyire kapásokat vetve beléjük, és emiatt már 
megművelt, felporhanyósított föld jutott vissza a földesúr 
tulajdonába. A tuskószedő gépek pedig pénzbe kerültek volna, 
nem beszélve az ezeket kezelő munkások béréről. A Festetics- 
uradalmakban nem vezettek be öncélúan sem erdészeti, sem 
más újításokat (14).

A nagybirtokon már 1792-ben elhatározták az erdők 
vágásokra való felosztását. Erdészeti tiszt nem lévén, e munka
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megtervezését a rangidős mérnökre, Bucheldre osztották. 
Bucheld nem volt kifejezetten erdész, folyószabályozásokkal, 
éppen a Mura-völgy vízrendezésével, úrbéres regulációval és 
építkezésekkel foglalkozott. Az erdők osztályozását a központi 
uradalomban, a keszthelyi erdőkkel kívánták kezdeni. Az 
elvek, a fák vágásérettségének a kora Mária Terézia 
erdőrendeletéből ismertek voltak. Az erdőrendtartás 
intézkedéseit a gróf egyébként is állandóan figyelembe vette, 
és a rendtartás egy példányát valamennyi uradalom 
központjába az illetékes gazdatisztnek megküldték. Bucheld 
nem tudta ott hagyni a folyószabályozási munkát, ezért 
praktikánsát küldte a keszthelyi erdő vágásbeosztásának az 
elkészítésére, ahogy mondták, „az erdőknek esztendőkre 
leendő felosztása végett” a következő instrukcióval: „A 
makktermő erdőket ahol jobb földje vagyon és hamarább nyől 
60 egész 70 esztendőkig, a középszerűeket 70-80 esztendőkig, 
a legalábbvalóakat 80-90 esztendőkig hagyják, szinte a 
bükkfa erdőket 50 esztendőkre ossza fel. Mindezekre nézve 
mégis a kormányzó úrral is oly értelemben legyen, hogy a 
felosztás az uraság szükségére és más környülállásokra 
szabattassék.” Vagyis az egyes vágások nagyságát nem annyira 
az erdészeti szempontok, mint az uradalom igényei határozták 
meg (15).

Az erdők kezelését illetően, beleértve az épület- és 
ölfavágatások idejét, a fának az erdőből való kihordásának a 
módját stb., Nagyváthy 1783-ban kelt, a gazdálkodás minden 
kérdésével foglalkozó gazdasági instrukciójának erdőkre 
vonatkozó szakaszai voltak az irányadók. Ezt az instrukciót 
szintén megkapta minden számadó tiszt, aki valamilyen 
gazdasági egységért felelős volt. Nagyváthy gazdasági 
instrukcióját más dunántúli uradalomban is használták, így pl. a 
Pannonhalmi Főapátság szántódi uradalmában is, egy kéziratos 
példánya 1805-ös keltezéssel megtalálható a főapátság 
könyvtárában is (16).

1801-ben a Festetics-hitbizománynak még a legértékesebb 
erdei sem voltak mind vágásfordulókra osztva. Természetesen 
a felosztott erdőket már a vágások szerint termelték ki. Az
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uradalom mérnökei nem tudtak kellő időt szánni a 
vágásfordulók megállapítására és az erdők felosztására, mert 
egyéb mérnöki munkájukon kívül az erdőkkel kapcsolatban is 
sürgősebb feladataik voltak. Három-négy állandó konvenciós 
geometrát alkalmaztak, a legtöbbjük praktikánst is tartott.

Az erdőkre a legnagyobb veszélyt azok a helyzetek 
jelentették, amelyek a legnagyobb erdőpusztítással jártak, azaz 
ahol a földesúrnak más földbirtokosokkal esetleg nemesi 
közbirtokosokkal közösen használt erdeje volt. Abban az 
esetben, ha az erdő még olyan állapotban volt, hogy 
regenerálódását remélni lehetett, igyekeztek a közös 
használatot megszüntetni és az erdőt a felek között megosztani. 
A mérnököknek a munkát legtöbbször a határok újra 
megállapításával, kimérésével, határperrel kellett kezdeni, majd 
ezután következhetett az erdők felmérése és a felek közötti 
megosztása. A problémát nehezebben lehetett megoldani, ha az 
adott Festetics-uradalom kisbirtokos nemessel, vagy 
compossessorokkal használta közösen az erdőt. Előbbieknek 
(és jobbágyaiknak) megélhetésükhöz kellett volna az egész 
erdőterületen folytatott erdei legeltetés és makkoltatás, 
valamint fontos volt minden szál fa, hiszen legtöbbször a 
kérdéses erdőn kívül más erdejük nem volt. Könnyebb volt a 
megegyezés, ha a szomszédos erdőtulajdonos, pl. gr. Nádasdy 
vagy Niczky stb. volt. Áldatlan állapotok alakultak ki akkor is, 
ha több uradalmi jobbágyfalu a földesúrral közösen használt 
egy uradalmi erdőt. Ebben az esetben az értékes erdőt 
allodizálták. Előfordult az is, hogy a jobbágyoknak házhelyek 
után mértek ki egy darab, az őket faizási joguk szerint 
megillető nagyságú kis erdőrészt, hiszen erre a megoldásra az 
Urbárium lehetőséget adott. Ezt az erdőfelosztást az ország 
más részein nem alkalmazták, a későbbiekben a Festetics- 
birtokokon is inkább a jobbágyok általános erdőhasználatát 
korlátozták az urbáriumban megszabott mértékben. Vagyis a 
faluhatár erdeiben a szabad faizást megszüntetve egy 
erdőrészben jelöltek ki számukra erdőhasználatot, a 
tűzifahordást az esett száraz fákra szorítva vissza, és az 
épületfa mennyiségét is az Urbáriumban előírtakra csökkentve.
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Az erdő többi részében pedig megtiltottak a jobbágyok számára 
minden használatot. Amennyiben az erdő már „slágokra” volt 
osztva, ez a csökkentett erdőhasználat az éppen vágás alá eső 
„slágban” történt. Az Urbárium elvben szentesítette az erdők 
földesúri, allodiális jellegét, és a gyakorlati megvalósítás erre 
az időszakra esett, amikor az úrbéres regulációt amúgy is 
végrehajtották. A mérnökök kimérték a házhelyek utáni 
földeket és réteket, szétválasztották a földesúri és jobbágyi 
földeket (előbbieket gyakran a határ előnyösebb adottságú 
részein mérve ki), és ekkor történt meg az immár földesúri 
erdők felmérése, amelyekben a jobbágyok már csak szűk 
faizási gyakorlatot folytathattak. Az úriszéket és a vármegyét 
elözönlötték a jobbágyok panaszlevelei, amelyekben a régi 
szokásjog és használati forma megszüntetése ellen tiltakoztak 
(17).

A hitbizományban a kisméretű, magánosan álló, vagy a 
jobbágyok birtokaival, szántóival, rétjeivel körülvett erdőket 
vagy eladták, vagy más művelési ág alá vonták. Az erdő fáit 
kitermelték, a területet a korábban ismertetett mód szerint 
kitisztíttatták, és allodiális szántóvá alakították, ha volt a 
közelben valami más majorság is, ha nem volt, a jobbágyoknak 
szőlő alá kimérték, úgy értékesítették. A Dunántúlon a 
szőlőknek való kiosztás a szomszédos birtokoknál is bevett 
szokás volt. Az uradalom megszüntetett sok olyan lepusztult 
erdőt, sűrűnek, bozótnak nevezett területet is, amely már csak a 
dűlőnévben viselte korábbi erdő mivoltát, és szintén allodiális 
szántóvá alakította. Ezekben a diribdarab, rossz állagú 
erdőkben amúgy sem lehetett volna modern erdőgazdálkodást 
folytatni, amely felé a Festetics-nagybirtokon törekedtek (18).

A Festetics-nagybirtok nem folytatott fatermelés-centrikus 
erdőgazdálkodást. Az erdő regenerálódását ekkor még a 
természetes felúj ulásra bízták úgy, hogy a vágásokban 
magfákat hagytak, de az újulatban nem végeztek mesterséges 
beavatkozást. Kivételt csak a fenyőerdők ültetésénél és a 
soproni uradalomban szorgalmazott akáctelepítéseknél tettek 
(19). (Ez az állapot csak az 1801-ig terjedő időszakot jellemzi, 
és nincs ideszámítva a Georgicon gazdaságában kifejlődő

14



gyümölcsfa- és erdészeti tangazdaság művelése.) A 
jövedelmek szerzésében sem törekedtek túlzott mértékben a fa 
értékesítésére, a hasznot inkább a földművelés, az állattartás és 
a borászat termékeinek az eladásából várták. Az erdők 
fontosságát felismerve azonban igyekeztek azt, 
vagyontárgyként, a jövő nemzedék számára megóvni. 
Vukovárból érkezett pl. 1801-ben a katonaságtól egy több ezer 
hordó készítésére vonatkozó megrendelés Csáktornyára, 
amelyet az erdők megtartására való hivatkozással 
visszautasítottak, pedig a központi irányítás minden krajcár 
bevételért harcolt. Az természetes, hogy a városok 
szomszédságában (Körmend, Vasvár, Zalaegerszeg, Keszthely) 
az ölfavágatás nemcsak az uradalom szükségleteire történt, 
hanem eladásra is, de ez nem volt olyan mennyiség, hogy azt 
az erdők megsínylették volna.

1798-ban minden uradalomra vonatkozóan megszűntették a 
korábbi erdőbérleteket, vagyis azt, hogy a hamuégető zsidók, a 
faiparosok az erdőbe járkáljanak száraz és esett, vagy pedig 
szerszámfáért, hanem ezek után a szükséges fát pénzért kellett 
vásárolniuk. Ez az intézkedés valószínűleg kiadással is járt, 
mert a szükséges ipari fát a bérlők helyett saját erővel kellett az 
erdőből kihozni. Az általános erdőpusztulást azonban 
igyekeztek megállítani, nehogy, mint azt az egyik mérnök 
mondta, szégyenszemre kőszénre kelljen fanyalodniuk (20). 
Arra törekedtek, hogy a különféle uradalmak eltérő szerszám- 
és épületfa hajóépítési, téglaégetési és egyéb igényeit a 
hitbizományon belül, belső forrásból elégítsék ki. Épületfából, 
főleg magashegyi fenyőből, amúgy is a stájer hegyek erdeire 
voltak utalva. Az egyes uradalmak között is volt 
fakereskedelem, és ezt érdemes kiemelni, mert ez a 
szemléletmód eltért a korabeli Magyarországi gyakorlattól, 
hiszen a szomszédos uradalomból beszerzett vagy átadott fa 
értékét a számadásokban feltüntették. Másutt az uradalom 
belső fafelhasználását nem adminisztrálták, a bevételek között 
a belső használatra került famennyiség nem szerepelt, és így az 
erdőgazdálkodás gazdaságosságára sem lehetett következtetni.
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Összefoglalva a Festetics-birtokon megállapítható 
tanulságokat, megállapíthatjuk, hogy a térképezettség egész 
országra jellemző elmaradottsága és az úrbéri földrendezések 
elhúzódása még nem tette lehetővé, hogy a vágásfordulós 
gazdálkodást mindenütt folytassák. Másrészt az uradalom 
gazdasági életében az erdőgazdálkodás és a fatermelés nem 
játszott olyan döntő szerepet, hogy megérje a szükségesnél 
több pénzt és munkaerőt abba belefektetni. Az erdőktől csak a 
belső uradalmi igények kielégítését várták.
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Erdőtörvény az abszolutizmus korában*

Dr. Csőre Pál

A 19. század elejét mint reformkort tartják számon 
Magyarországon. Ez a kor a maga törekvéseivel nálunk a 
haladás, a megújulás időszaka volt, amelynek hatásai az 
erdőgazdálkodás fejlesztésében is jelentkeztek. A 17. és 18. 
század eseményei nem maradtak nyom nélkül a magyar 
erdőkre sem. Kedvezőtlen hatásait a kortársak is érzékelték, de 
csak kevesen voltak, akik valami javításra, „reformálásra” 
gondoltak, kevesebben, akik erre nézve elgondolásokat 
alakítottak ki, még kevesebben, akik ilyen elgondolásoknak 
hangot is adtak. Az erdők „használata” ebben az időben 
rendszertelen favágás, a fennálló erdőállomány pusztítása volt.

1788-ban adott ki a Helytartótanács felhívást a 
törvényhatóságokhoz, hogy közöljék véleményüket és 
javaslatukat, mi módon lehetne a közös erdők pusztítását 
meggátolni. A felhívásra még ebben az évben jöttek be a 
megyék javaslatai a közös erdők használatának 
szabályozásáról.

Az országgyűlés még 1790-ben törvényt hozott az erdők 
pusztításának megakadályozására. Ez volt az 57. cikkely, 
amely elrendelte, hogy a vármegyék „hathatós megvizsgálás 
után a szükséghez képest zárlatot is alkalmazván, 
akadályozzák a pusztítást...”

Ugyanezt a rendelkezést mondta ki az 1807. évi 21. 
törvénycikk, kiegészítve azzal, hogy a zárlat idejére gondnokot 
kell kirendelni, és gondoskodni kell a zárlat ideje alatt 
megengedhető vágások megállapításáról. A kivágást maga a 
zárgondnok végeztesse el. A gondnok kötelessége „mindenféle 
erdőkihágási esetet” a törvényhatóságnak azonnal jelenteni. Ez 
a törvény mondott ki még néhány fontosnak tartott 
rendelkezést, mint például az erdei legeltetés korlátozásáról, 
épületeknek fa helyett egyéb szilárd anyagból építéséről stb.

* Elhangzott a 2003. január 21-ei szakosztály ülésen.
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Ezek a törvények azonban nem voltak „erdőtörvények”, és 
amit az erdők védelme érdekében kimondták, a legtöbb helyen 
az sem teljesült.

A magyar erdők „hátramaradottságának” okait a kortársak 
közül többen felismerték, és ahol lehetett, aggodalmaiknak 
hangot is adtak. Több cikk, tanulmány jelent meg a 19. század 
negyvenes éveiben, amelyek részletezték az erdők állapotát, és 
egyúttal javaslatokat, elgondolásokat is nyilvánosságra hoztak.

Az 1832-36. évi országgyűlés határozatainak bevezetőjében 
kimondták, hogy „... a földes Urak és Jobbágyok közötti 
viszonyoknak, a kölcsönös igazaknak és kötelességeknek 
világos törvénnyel leendő elhatározása ...” a cél, amit mielőbb 
meg kell tárgyalni. Ilyen értelemben jött létre az 1836. évi 
törvénycikkek nagy része. Ilyen volt mindjárt a 4. te., amely a 
jobbágyok költözésével kapcsolatos kérdések egy részét 
rendezte. A 6. te. „azokról, amelyek a telek haszonvételen felül 
a Jobbágyok hasznai közé tartoznak” Ilyen volt például a 
legelő, amelynek a földesúrétól történő „elkülönöztetését” 
rendelték el. A 7. te. viszont a Jobbágyi tartozásokról” szólt. 
Ezek szerint például telkenkint 3 napi „vadászatbéli 
szolgálatot” kötelesek teljesíteni. Ezenkívül egy öl fát vágni és 
behordani „ az úrbéri telek állományába bé nem foglalt 
erdőben faizás használásában élő Jobbágyok” tartoznak.

Az 1836. évi 12. te. szól az „arányosságiról. Ennek 16. §-a 
kimondja, hogy „Az erdők gondviselésére nézve a legelés, 
makkoltatás és egyéb haszonvételek ki-kit csak a számára 
kihasított erdőrészben fognak illetni.” 1840-ben a 9. te. szól a 
„mezei rendőrségről”. Az 1848. évi 9. te. már „az úrbér és azt 
pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok 
(robot) dézma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről” 
rendelkezik. A 10. te. ugyanebben az évben úgy rendelkezik, 
hogy az 1807. 21. te. értelmében a megyéknek „az erdők 
jókarbantartására felvigyázni ezentúl is szoros kötelességükben 
álland”. Kimondja továbbá, hogy a „ministérium az erdőknek 
sikeresebb mívelése és fenntartása iránt a legközelebbi 
országgyűlésnek részletes törvényjavaslatot fog előterjeszteni.”
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Akik tájékozottak voltak, tudták, hogy más országokban -  
eltérő történelmi előzmények folytán -  másként alakult az 
erdőgazdaság helyzete. Franciaországban Colbert 
gazdaságpolitikája, illetve az ő korában hozott erdőtörvény 
akadályozta meg az erdőpusztításokat. Szászország 44 
revierjére 1763-ban és 1744-ben készült „geometrikus” 
felmérés és erdőleírás alapján „nachhaltige Forsteinrichtung”. 
Poroszországban is már 1767-ben rendelkezésre áll egy ilyen 
munka. Spessartban az első üzemtervek 1770-ben lépnek 
hatályba. A Rajna-vidéken 1813-ban vezetik be az üzemterv 
szerinti erdőgazdálkodást. Az ilyen rendszeres 
erdőgazdálkodás ebben az időben nálunk is megindul. A 
diósgyőri kincstári uradalomban 1815-től vannak német nyelvű 
üzemtervek. Gáti István, a tatai Eszterházy-uradalom „erdei 
inzsellére”, 1830-tól igyekezett rendszeres erdőgazdálkodást 
megvalósítani. Ezek az említett jelenségek azonban nem 
jelentették azt, hogy az egész országban haladó rendszer szerint 
történt volna az erdőgazdálkodás.

A magyar erdőgazdálkodás javításán munkálkodó 
személyek között elsősorban Hubenyt, Greinert, Jüraszeket, 
Jánikot, Farkast kell megemlítenem. A felsoroltak az 1830-as 
és az 1840-es években fejtették ki tevékenységüket, jelentek
meg írásaik a magyar szaksajtóban (főleg a Magyar Gazda* 
hasábjain). Hubeny például „A honi erdők mostoha 
állapotjáról” címen írja gondolatait a magyar erdőgazdálkodás 
korabeli állapotáról. „Az erdőnek az évenkénti fagyarapodást 
számba nem vevő és tervtelen vágatása” a „kezelésbeli bajok 
közé tartozik”. „Akár -  folytatja -  több, akár kevesebb fát 
vágassunk, mint amennyit az erdő kiteremhet, egyaránt káros, 
minthogy az első esetben csakhamar végére járunk az erdőnek, 
az utóbbiban pedig nem húzunk belőle annyi jövedelmet, 
amennyi lehetne ...” (Magyar Gazda 1842. 53. sz. 835. 1.)

Az erdők védelmét Gáti István másként véli. Szerinte az 
„úrbéri törvények nem biztosítják eléggé az erdők jövőjét, ezt 
már is látni lehet A száraz fa gyűjtés arra vezet, hogy a 
földbirtokos ne engedje erdejét megöregedni, mert ott több a 
száradék s ezért is csatangolnak az emberek az erdőben. Inkább
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20-25 éves vágásfordulókra tér át, mert ez jövedelmezőbb is. A 
jobbágyok a fiatal erdőben »bönge fát« nem találnak.” (Gáti 
István: Az erdőségek jövendője az úrbéri törvények után.
Társalkodó^ 1840. 38. sz.)

Gáti Istvánnak nagyon sok dologban egyéni véleménye 
van, ami nem egyezik mások elgondolásaival. így például 
erdészeti szervezet alapításáról többek között ezt írja: „Az 
állami beavatkozás bürokratikus nyűg: helyesebb a hazafias 
buzgalomra, a föld szeretetére és a magán vállalkozó kedvre 
támaszkodni. -  Az erdőrendezési elvek vitatottak, az egy 
kaptafára húzás veszedelmes. A mezei gazdaság bár sokkal 
bonyolultabb, már ismert. Jól kidolgozott, de az erdészet 
jóslatokra van utalva ...” (Magyar Gazda 1846. 74. sz.)

A többség véleménye azonban szerencsére más. így például 
Wittmann Antal udvari tanácsos a következőképpen vélekedik: 

szükséges a nemzetnek éber figyelemmel lenni, hogy a
fennálló erdőségek a fatenyésztők önkényű bitangé s pusztítás 
alá ne essenek. Az egyetemes nemzetnek az erdőségeken, mint 
közös felett kell őrködnie, mert ha a népnek egy tetemes része 
az életnek első szükségei közé tartozó fát nélkülözni 
kényszeríttetnék, ha csak a kivándorlásban nem keresné 
menedékét, tönkre jutna, vagy az elvadultság szomorú 
helyzetébe esne vissza.” (Wittmann A.: Általános nézetek az 
erdészetről s gyakorlati útmutatás a facsemeték ültetésére eke 
után” Magyar Gazda 1842. 57. sz.)

Szélesebb körben taglalják a magyar erdők sorsával 
kapcsolatos nézeteiket gr. Károlyi György, gr. Andrásy György 
és Török István ugyanezen lap egy másik számában „A 
Magyar Gazdasági Egyesület véleménye a hazai erdők 
állapotjának javítására szolgáló eszközökről”.

A megnevezett szerzők véleménye annál inkább is feltűnő, 
mivel e cikkben először is leszögezik, hogy „a törvényhozás 
vagy a közállomány magánbirtokosok erdőkezelésébe soha 
nem avatkozik”. Ugyanezt mondja ki gr. Andrássy Gy. egy 
másik megnyilatkozásában szintén az 1846. évben 
(„Észrevételek a Magyar gazdasági Egyesület erdőszeti 
törvényjavaslatára”. Magyar Gazda 89. sz.). Ám itt közli a lap
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Farkas Ferenc „Nézetek az erdészeti törvényjavaslatról” cím 
alatt szereplő írását, amelyben hangoztatja, hogy joga, sőt 
kötelessége a státusnak a szükséges erdőkiirtástól a tulajdonost 
eltiltani, az erdőkezelésbe törvényhozás útján befolyni, annak 
célszerű kezelése módját meghatározni ...” (Magyar Gazda 
1846. 90. sz.)

A leírt közleményekből kitűnik, hogy a hangadó magyar 
személyeknek sem volt kialakult, egységes elképzelésük 
magyar erdészeti törvény megalkotására. Egyébként is 
szükséges megemlíteni, hogy ebben az időben sok, idegenből 
behozott erdész szerepelt ebben a szakmában -  hiszen magyar 
szakemberek ebben az időben nem voltak -, és a magyar 
nyelvű szakoktatás is csak jámbor óhajnak látszott. Meg kell 
azonban említeni, hogy ezek az idegenből jött erdészek 
hamarosan megszerették új hazájukat, és hűen kezdték 
szolgálni a magyar erdőgazdálkodás fejlesztésének ügyét. Ilyen 
volt például Jüraszek János, aki a következőket írja: „Nem 
volna-e már itt a legfőbb idő: pártolás alá vonni Magyarhon 
(privát) erdőit? a legtöbb erdők tönkrejutása óriás léptekkel 
halad előre (Korirat a magyarországi erdők silány
állapotáról. Pesten, 1846.) Az a körülmény, hogy a magyar 
közvélemény legtöbbször ellenséges szemmel nézett az ilyen 
emberekre, később, például az erdészeti egyesület alapításával 
kapcsolatban, sok kedvezőtlen megnyilvánulásnak lett a 
forrása. Sajnos az a körülmény, hogy a magyarságot, magyar 
mivoltunkat és a szakmai haladást egyszerre szolgálni gyakran 
nem sikerült.

A Helytartótanács már 1788-ban körrendeletet adott ki a 
törvényhatóságokhoz, és véleményt kért arra nézve, mi módon
lehetne a közös erdők pusztítását megakadályozni. (Tagányi^
II. 194. sz. 547.1.) Ettől az évtől kezdve jöttek is be az egyes 
vármegyéktől a közlemények arra nézve, a feltett kérdéssel 
kapcsolatban mi az álláspontjuk. 1792-ben ülést tartott és 
határozatot hozott a magyar országgyűlés által kiküldött 
bizottság arra nézve, hogy mit kellene tenni az erdők 
pusztításának megakadályozására. Ezek a kezdeményezések 
voltak a meghatározók a reformkor első évtizedeire. Érdemes
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itt megemlíteni Kiss Józsefnek, Torda vármegye 
erdőfelügyelőjének az erdélyi főkormányszékhez beadott 
véleményét, a megyei erdőfelügyelők és erdőbírák részére 
kidolgozandó utasításról. (Tagányi III. 51. sz. 331.1. 1825.) 
Ebben először is sajnálattal állapítja meg, hogy az 
erdőinspektori hivatalok még nincsenek létrehozva. Azután az 
erdők felmérésének elvégzését sürgeti. Kitér az 
erdőhasználatnak azokra a módjaira, amelyek akkoriban még 
nagyon elterjedtek voltak, mint például a hamuzsírfőzés. A 
tervezetnek külön fejezete szól az inspectori hivatal és külön az 
erdőbírók részére kiadandó utasításokról. Utóbbit az év egyes 
hónapjaira tagolva határozza meg.

Az erdőgazdálkodás szabályozása, illetve az azokra tett 
kezdeményezések terén Erdély, az erdélyi vármegyék jártak 
elöl. Kolozs megye, Alsó-Fehér megye, Közép-Szolnok 
megye, Aranyosszék, Fogaras-vidék, Kraszna megye, Belső- 
Szolnok, stb. még 1802-ben és 1803-ban terjesztették elő 
javaslataikat.

1846 volt az az év, amelyben közzétették a Magyar 
Gazdasági Egyesület erdőszeti szakosztályának nézeteit és 
javallatát a magyarországi erdők fenntartásáról (Magyar Gazda 
1846. 55.sz.). Ez öt fejezetben tervezi az erdők fenntartásának 
szabályozását:
„I. Az erdők kezeléséről,
II. az erdők használatáról, azok törvényes korlátairól, éspedig 

az irtásról,
III. az erdőművelés akadályairól s annak elhárítása módjairól,
IV. a fák erdőn kívüli szaporításáról és azon rendszabályokról, 

mellyek által a fa-szükség kevesitetik,
V. az erdei rendőrségről.”

A közlemény azzal kezdődik, hogy felsorol több európai 
országot, amelyben az erdőpusztítások káros 
következményekkel jártak. Itt elsősorban Görögországot, 
Olaszországot, Spanyolországot említi, de szól 
Franciaországról és Poroszországról is. Végül az 
összehasonlítás érdekében megemlékezik a hazai viszonyokról. 
Miközben köszönetét mond a Helytartótanács „kegyes
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előrelátásáért”, és „hazafiúi örömmel siet az erdők kezelése- és 
fenntartására nézve több javaslatokat tenni, olly hazafiúi 
reménnyel: bár azok a magyar törvényhozó testület által is 
figyelembe vétetnének s az ország közjavára kötelező 
törvénnyé válnának.” Ezután következik az erdők 
fenntartásáról szóló törvénytervezet ismertetése.

Először is meghatározza, hogy a törvény hatálya 
mennyiben terjed ki az erdők felügyeletére. Erre azért volt már 
elöljáróban is szükség, mert -  mint fent már ismertettem -  
egyesek a magántulajdon sérthetetlenségét vélték 
veszélyeztetni az által, ha a törvényhozás az erdőgazdálkodás 
rendjébe beleavatkozik. Ez a tervezet kimondja, hogy a törvény 
hatálya „csak annyiban terjesztetik ki, hogy azokban a favágás 
rendesen s erdőszabályosan történjék, a rossz 
fagazdálkodásnak, irtásoknak, falopásoknak, ártalmas 
legeltetéseknek s más káros haszonvételeknek eleje vétessék 
...” A következő paragrafusokban szakértő erdőfelügyelők 
alkalmazásáról, az erdők felméréséről, az erdőknek megfelelő 
„földabroszozásáról” rendelkezik. Utóbbira általában 6 évi 
határidőt állapít meg, és kimondja, hogy ennek elmulasztása 
esetén 500 forintig terjedhető bírsággal büntethető. Általános 
határidőt nem lehet megállapítani az „erdők irtására”, de a 
favágást megelőzően gondoskodni kell az erdő felújulásáról, 
sarjaztatás vagy magról felújulás útján. Irtást viszont csak az 
illetékes erdőbiztosok beleegyezésével szabad végrehajtani. 
Azután felsorolja azokat a helyeket, ahol nem szabad erdőirtást 
végezni, pl. meredek hegyoldalak, havasok, homokföldek, 
mocsarak, lápföldek. Az erdők felügyeletére csak „szakértő 
erdőszöket” szabad alkalmazni. Ahol ilyenek kellő számban 
nem állnak rendelkezésre, ott a királyi engedéllyel felállítandó 
„több efféle intézetek” képeznek majd ki az erdészszemélyzet 
számára megfelelő egyéneket. Addig azonban csak a Magyar 
Gazdasági Egyesület által „megvizsgált s ajánló 
bizonyítvánnyal ellátott egyének alkalmaztassanak” Elrendeli 
továbbá, hogy az úrbéri faizást megfelelő egyezség útján 6 év 
alatt meg kell szüntetni. Hasonlóan kell eljárni az úrbéri
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legeltetés megszüntetése céljából, és a legelőelkülönzést 
mielőbb végrehajtani.

Elrendelnék továbbá, hogy az új vágásokat mindaddig 
szoros tilalom alatt kell tartani, amíg a facsemeték a barom 
szájából ki nem „nőinek” A tagosztály alá kerülő 
erdőrészekben az erdőt kiirtani csak az erdőbirtokosság 
engedélyével szabad.

Száraz fát gyűjteni csak a tulajdonosnak megengedett.
A IV. fejezetben az erdőtulajdonosokat köteleznék a 

földjükön átmenő országutak fasorokkal történő beültetésére. 
Hasonló kötelezettséget mondanak ki a falvakban a házak körül 
létesítendő faültetvényekre (dió-, gesztenye- és hársfák), 
amelyek a tűzveszély ellen is némi védelmet nyújtanának. 
Házak, falusi épületek fából való építését megtiltaná. A fa 
helyettesítésére használható szén kitermelésére megfelelő 
szakértőket kell alkalmazni, ha a király az egyesület kérelmére 
szakértők képzése iránt intézkedni fog.

Végül az V. fejezet szól az erdei rendőrségről. (Itt azonban 
a „rendőrség” nem mint a mai értelemben vett fegyveres 
rendfenntartó szervként szerepel, hanem például az erdőben 
okozott károk felbecslése és megtéríttetése és az ezzel 
kapcsolatos eljárás szabályozására rendelt szerv.)

A fentiekben egészen röviden ismertetett javaslatot a 
Magyar Gazdasági Egyesület 1846 június 6-i közgyűlésén 
tárgyalták meg, általános érdeklődést keltve. Legalábbis ez 
olvasható a Magyar Gazdában megjelent közlemény után. 
Egyúttal felszólítják az erdőbirtokosokat arra, hogy „becses 
véleményök-, s észrevételeiket nyilvánítani szíveskedjenek” 
Mindamellett ezt azzal a véleménnyel kísérik, hogy „a státus 
közös-érdeke nálunk mindig a személyes érdekek áldozatja s az 
önzés gyakran magán a törvényhozás irányán féregkint 
rágódik”

Az 1852. osztrák erdőtörvényt Ferenc József császár 1857. 
június 24-i nyílt parancsa egész Magyarországra kiterjesztette. 
„Azon célból, hogy az erdő és faültetvényi tulajdonnak s azok 
fenntartásának és ápolásának különös védelme, melyet az 
1852-ki decz. 3-án kelt császári nyíltparancsunk kíséretében, az
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élet minden viszonyaiba ható faszükség biztosítása végett 
kibocsátott erdőtörvény azon koronaországoknak nyújt, 
amelyekre nézve az hatályba tétetett, Magyar, Horvát és Tót 
országokra, az erdélyi nagyfejedelemségre és a 
Szerbvajdaságra is a temesi bánsággal egyetemben 
kiterjesztessék, ministereink kikérdezése és birodalmi 
tanácsunk meghallgatása után elhatároztuk ..

A törvény a következő szakaszokból áll:
„I. Az erdőgazdászatról,
II. Az erdei termények hordásáról,
III. Az erdőégésekről és rovarkárokról,
IV. Az erdővéd-szolgálatról,
V. Az erdőtulajdon biztonsága elleni kihágásokról, 

ezen, valamint az ezen nyíltparancsban kijelelt minden 
egyéb kihágások megvizsgálására és megbüntetésére 
rendelt hatóságokról s az annál követendő eljárásról,

VI. Az erdei kártérítési határozatokról,
VII. A folyamodás útjáról.”

Az I. szakasz az erdőgazdálkodásnak úgyszólván minden -  
akkori felfogás szerint -  lényeges szabályaira igyekszik 
kiterjeszkedni. Először is felsorolja az erdőknek tulajdon 
szerinti kategóriáit: elsőnek az állami (birodalmi) erdőket 
említi, majd a községi (és városi) erdőket, végül magánerdők 
csoportját.

Ezután kimondja, hogy erdőt más célra felhasználni nem 
szabad, hasonlóképpen tilos az erdőt pusztítani, az ilyenért 
kiszabandó büntetés az erdő újra felnevelésére kötelezés. A 
következő paragrafusok a ma véderdőnek nevezett erdők 
védelmére hoznak rendelkezéseket. Itt a szélfogó, a homokon 
álló, valamint a folyók partjain álló erdők védelmére hozott 
rendelkezéseket sorolja fel (5-7.§).

Ezután következik az akkor nagyon fontos gazdasági 
műveletnek, az erdei legeltetésnek a megtiltása, illetve 
korlátozása, továbbá az alomgyűjtés és a gallyszedés, mint 
hagyományos erdőhasználati módok szabályozása, illetve 
tilalma. A favágás idejét a téli hónapokban határozza meg, de 
nem zárja ki a tavaszi és a nyári fakitermelést sem. Viszont már
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ez a törvény is tiltja a kivágásra kerülő fáknál a magas tőkék 
hagyását. A következő paragrafusok az erdei szolgalmakról, és 
egyes helyeken az erdők különleges kezeléséről találunk 
rendelkezéseket, amelyek egyrészt a közbiztonságot, másrészt 
az erdők biztonságát szolgálják. E tilalmak kimondására és 
megszüntetésére a törvény részletes szabályokat tartalmaz. A 
törvény kimondja azt is, hogy a felsorolt szabályok megszegése 
esetén a politikai hatóságok járnak el, hoznak határozatokat az 
elkövetők ellen. A következő szakasz tartalmaz szabályokat a 
szállításokról. Az erdei termékeket, tehát nem csak a fát, 
gyakran csak más tulajdonában álló területen lehet kiszállítani. 
Ennek megengedése ügyében a politikai hatóság dönt. Ebben 
az időben különösen a vízi úton történő szállításnál az ún. 
úsztatásnál volt jelentősége, mert ez a Kárpátokból, a nagy és 
sűrű erdőkkel borított területekről gyakran tutajozás által 
történt. A törvény rendelkezései szerint ehhez hatósági 
engedélyre volt szükség. Ez magyarázza meg, miért tartotta a 
törvényhozó olyan fontosnak ebben a kérdésben részletes 
szabályokat hozni. (A törvény magyar nyelvű szövege 
„faúsztatás”-nak írja^.) Ennek a szállítási módnak a 
végrehajtására részletes szabályozás volt szükséges, amit az is 
jelez, hogy a törvény 26-43. §-ai foglalkoznak csupán ennek a 
tevékenységnek a szabályozásával.

Az erdőégésekről és a rovarkárokról, mint az erdőt 
fenyegető jelentős veszélyekről a törvény szükségét látta a 
részletes szabályozásának is. így érthető, hogy a törvény azzal 
kezdi, hogy „tüzek gyújtásával és tűzveszélyes tárgyak 
használatánál óvatosnak köll lenni” Ezután következik annak a 
hagyományos kimondása, hogy aki az erdőben tüzet talál 
köteles azt „lehetőleg” eloltani.

Az erdőégést észlelő köteles ezt az erdőbirtokosnak, 
illetőleg a legközelebbi ház lakóinak tudomására hozni. Az 
erdőégés jelentésének elmulasztása bírsággal sújtandó. Az 
erdészeti személyzet, vagy a közeli falvak lakosai, kötelesek 
megfelelő oltószerekkel tüstént az égés helyére sietni és az 
oltásban résztvenni. Az oltást a „legmagasabb állású 
erdőszolgálatbeli” vezeti, akinek a többi oltásban résztvevő
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engedelmeskedni köteles. Itt is találunk rendelkezést a 
helységelöljárók megbírságolására, ha azok a lakosokat az 
oltásra felszólítani elmulasztják. Az oltással másoknak okozott 
károkat azok tartoznak megtéríteni, akiknek javára az oltás 
történt.

A rovarok által okozott rongálásokra figyelemmel kell 
lenni, és ha annak tovaterjedésétől lehet tartani, azt a politikai 
hatóságnak kell bejelenteni. Ez köteles, az érdekeltek 
meghallgatása után, a szükséges intézkedéseket megtenni. 
Ennek az érintett erdőtulajdonosok engedelmeskedni kötelesek, 
akik viselik a felmerült költségeket is (44-51.§).

A negyedik szakasz az „erdővéd-szolgálatról” szól. Ez 
elrendeli, hogy az „országos szokáshoz képest” kellő védelmi 
és erdőfelügyeleti személyzet rendelendő. A törvény itt előírja, 
hogy ezeket milyen esetekben kell felesketni. A felesketett 
személyeket az erdőszolgálatban „nyilvános őröknek” kell 
tekinteni, akik a szolgálat közben a „szokott” fegyverek 
viselésére jogosultak, és akiknek a felszólítására mindenki 
engedelmeskedni köteles. Ezek fegyverüket csak „a vétlen 
védelem esetében” használhatják. Szolgálat közben kötelesek 
szabályszerű szolgálati ruhát viselni, vagy legalább „közhírré” 
tett föveget vagy karkötőt hordani. Kiutasíthatnak mindenkit az 
erdőből, ha ott-tartózkodása a „közbiztonságra vagy az 
erdőtulajdonra nézve aggályosnak” látszik. Ha valakit ilyen 
helyen fejszével vagy fűrésszel találnak, azokat tőlük elvehetik, 
ha magukkal vitelét igazolni nem tudják. Ha gyanús, hogy nem 
jogosan szerzett erdei termény van náluk, ezeket lefoglalhatják. 
Az „erdőrontásban” talált személyek, ha ismeretlenek, 
letartóztatandók, ismert személyek csak akkor, ha az 
erdőszemélyzetet bántják, vagy szidalmazzák, lakhelyük nincs 
vagy „igen tetemes erdőrontást követtek el”.

Az ötödik szakasz azokat a cselekményeket sorolja fel, 
amelyek nem esnek ugyan a büntető törvénykönyv hatálya alá, 
de erdőrontásnak minősülnek, és mint ilyenek büntetendők. 
Ezeket a törvény egyenkint fel is sorolja:
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1. A hulladékfa gyűjtése,
2. álló fák rongálása megvagdalással, fúrással, 

hágóvassal megmászása,
3. földön fekvő fák lekérgezése, tuskók kiásása és 

hasonlók,
4. fiatal fák vagy cserjék kiásása, megrongáláséi,
5. fanedvek, gyanta s hasonlók, valamint erdei 

gyümölcsök, gombák gyűjtése,
6. alomszedés, agyag, kő és hasonlók kiásása 

eltulajdonítása,
7. az erdei személyzet tilalma ellenére erdőben 

maradás,
8. marhák idegen erdőbe történő behajtása, erdei 

legelők a megengedettől eltérő használata.
Az elvett szerszámok a szegények pénzalapjára 

fordítandók. Az erdőszolgalomra jogosultak kihágásai puszta 
feddéssel, vagy tizennégy napig terjedő fogsággal, vagy 5-10 
pengő forinttal büntetendők.

Az idegen erdőben talált marhát nem szabad megölni, de 
azt a tulajdonos elkergetheti. A károsult a lezálogolt marha 
tulajdonosával megegyezhet, vagy az illetékes hatóságnál, 
kárának bejelentésével, annak megtérítését igényelheti. Ha a 
lezálogolt marha tulajdonosa ismeretlen, kárpótlás érdekében 
az illetékes polgári bírósághoz kell fordulni.

Apró marhák (kecskék, juhok, disznók) lezálogolását, ha az 
nem történhetik meg, lelövéssel kell helyettesíteni.

Ha valaki az erdőben a tilalomjeleket elrontja, 3 napi 
fogsággal, vagy 5-15 forint bírsággal sújtandó. Bizonyos 
esetekben az ilyen ügyekben a politikai hatóságok ítélnek. Az 
eljárást a politikai hatóságok akkor is lefolytatják, ha nem 
feljelentésre, hanem bármely más módon jut a tudomásukra.

A törvény megszabja, hogy a hozott határozatokkal 
szemben bizonyos esetekben lehet jogorvoslattal is élni.

A hatodik szakasz az erdei kártérítési határozatokról szól. 
Az „erdőtulajdonos biztonsága” ellen elkövetett „büntetésre 
méltó” cselekményekért kártérítést kell fizetni az erdő 
termelési képességének megzavarása miatt. A „megrongá
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lások” miatt hozandó határozatokhoz megfelelő szakértőt kell 
meghallgatni („felesketendő dologértő”-t).

Haladéktalanul ki kell dolgozni egy „erdei kártérítési 
tarifát”, amit szükség esetén a továbbiakban meg kell újítani.

A hetedik szakasz a „folyamodás útjáról” szól. Aki a 
politikai hatóság határozata miatt sértve érzi magát, magasabb 
politikai hatósághoz folyamodhat. Eszerint a legalsóbb 
politikai hatóság határozata ellen a politikai országos 
hatósághoz, és „harmadbíróságilag” a belügyi minisztériumhoz 
folyamodhat. Ha az elsőfokon kerületi hatóság jár el, a panasz 
az országos hatósághoz és a belügyminisztériumhoz intézendő. 
(A felsorolt jogorvoslati utakon kívül van még néhány 
kivételes út is, amit itt részletezni nincs jelentősége.)

Ez a „nyílt parancs” a magyar alkotmány szerint 
természetesen nem volt törvény, és ezért nem is volt semmi 
tekintélye, az érvényesítése érdekében vajmi kevés történt. 
Ami az érdemi részét illeti, azonban sok előremutató 
rendelkezést tartalmazott, egyes viszonylatokban túlságos 
részletes szabályokkal. Ebben az időben már természetesnek 
tartották, hogy törvényt csak törvénnyel lehet módosítani, 
hatályon kívül helyezni, vagy helyette más törvényt alkotni 
(1790. évi 12. te.).

Ezért az absolutizmus korának vége felé az alkotmányosság 
helyreállítása érdekében, igyekezve az 1848 előtti joghoz 
történő visszatérésre, az „országbíró értekezlet” 1861-ben 
hozott határozatával az abszolutizmus idején alkotott 
jogszabályok azon jegyzékét tette közzé, amelyek továbbra 
nem tekinthetők hatályosaknak. Ezek között szerepelt az 
„erdőtörvény”, az 1857. június 24-i nyíltparancs is. Mivel 
azonban az 1848 előtti törvények már sok tekintetben elavultak
-  ilyenek voltak az erdőkkel foglalkozó korábbi törvények is -  
a hézagokat továbbra is megint csak a szokásjog, illetve a bírói
gyakorlat pótolta (Illés J. 108-109.).^

Végül az erdészet mellett még érdemes néhány szót szólni a 
vadászatról. Ebben a korban ez sem maradhatott el, mert 
bizonyos mértékű szabályozásokra ebben a vonatkozásban is 
szükség volt. Ez meg is történt az 1802. évi 24. tc-vel. Az

31



előzővel szemben (1729. évi 22. te.) ugyan nem sok újat 
hozott, lényegében a nemesi vadászati jogot erősítette meg, és 
a vadászati jog maradt az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog 
tartozéka. Új vadászati jogot -  a már alaposan megváltozott 
helyzetnek megfelelően -  csak a kiegyezés után másfél 
évtizeddel alkotott az országgyűlés.
1860-ban két javaslat volt:

1. az Ungarische Forstverein tervezete
2. a Belügyminisztérium tervezete.
Ez az 1883. évi 20. te. sok módosítás után részben egész 

1957-ig hatályban maradt. Viszont érdemes megemlíteni, hogy 
a Magyar Erdészegylet „a vadászügy” szabályozására 1859- 
ben jogszabálytervezetet készített, de ebből nem lett törvény. 
Ugyanez a sors érte a BM tervezetét, amelyet a Mitteilungen d. 
ung. Forstvereins lapjában közöltek 1860-ban.

Az erdészeti szakirodalom nálunk a 19. század második 
felében indult nagy fejlődésnek. Ebben az időben működött 
Wagner Károly, Szécsi Zsigmond, Bedő Albert, Divald Adolf, 
Illés Nándor, Fekete Lajos, Vadas Jenő és még sokan mások. A 
század első feléhez képest nagy volt itt a változás. (Gólya 
János-Márkus László: Tudományos iskolák a magyar 
erdészetben. Erdészettörténeti Közlemények XV. 107. I.) Bár 
már korábban léteztek azok a folyóiratok, amelyekben 
erdészeti tárgyú cikkek jelentek meg, ezek viszont gyakran 
német nyelven láttak napvilágot.

Érdemes továbbá néhány szót szólni az alapítványok 
működéséről, illetve erdőgazdálkodásáról. Ezeket 1795-ben 
kezdték szervezni, amelyek ekkor mint közalapítványi erdők 
szerepeltek. Területük 1895-ben meghaladta a 120 ezer kh-t. 
Szervezetük az idők folyamán sokszor változott. (A 
közalapítványi erdőhivatalok felsorolását tartalmazza Csőre P.- 
Oroszi S.: Gazdálkodás az alapítványi erdőkben, különös 
tekintettel a Pilisre. -  Erdészettörténet Közlemények XIX. 5.1.
-  Itt a 24. oldalon megtaláljuk az összes közalapítványi 
erdőhivatal, ill. erdőgondnokság felsorolását.)
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Jegyzetek

1. Magyar Gazda című folyóiratot a Magyar Gazdasági 
Egyesület adta ki 1841-től. Ez közölt erdészeti 
vonatkozású tájékoztatásokat is.

2. A „Társalkodó” politikai lap mint a „Jelenkor” 
melléklapja 1832-től.

3. A „bitang” szó régi értelme: zsákmány, préda.
4. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I-II1. Bp., 

1896.
5. Az úsztatást és a tutajozást másként végezték ebben a 

korban. Lehet, hogy csak a fordító nem ismerte e 
fogalmakat, ezért itt csak „úsztatás”-ról olvashatunk. A 
tutaj németül Flosse, a tutajozás Flössen, az úsztatás pedig 
Trifíung volt.

6. Illés J.: Bevezetés a magyar jog töténetébe. Bp., 1930.
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Az alföldfásítási programok története, 
különös tekintettel a természetvédelem kérdéskörére*

Dr. Bartha Dénes -  Dr. Oroszi Sándor

A növényföldrajzzal és vegetációismerettel foglalkozó 
tudományok mintegy ötven éve egyértelműen vallják, hogy a 
tiszai Alföld természetes növénytakarója az erdősztyepp 
(erdőspuszta). Ebből következik, hogy amikor a terület elmúlt 
évszázadainak vegetációváltozását, benne az erdők, 
facsoportok, fák megjelenését, illetve visszaszorulását 
vizsgáljuk, kiindulási pontnak a ligetekkel, a vízfolyásokat 
kísérő galériaerdőkkel tarkított alföldi tájat kell elfogadnunk. 
Ez az erdőspuszta a magyar honfoglalást követően 
fokozatosan, előbb lassúbb, majd gyorsabb változásokkal 
alakult át -  a mai értelemben vett -  kultúrtájjá. Ebben a 
változásban a leglátványosabb fordulatot a vizekhez és az 
erdőkhöz kapcsolódó emberi tevékenységek hozták. Hiszen 
ezek az alföldi táj legállandóbb elemeinek tekinthetők, ráadásul 
módosulásuk egymástól nem független. A vizek járásának 
megváltozása/megváltoztatása közvetlenül kihat a fás 
vegetációra: mind a természetes beerdősülést, mind a 
mesterséges erdőtelepítést jelentősen módosíthatja.

A Tisza-ártér természetes vegetációja

A Tisza-ártér természetes növényzetét a 
vegetációrekonstrukció segítségével tudjuk bemutatni. A 
szabályozatlan folyó 38.500 km2-nyi árterét elsősorban 
ligeterdők foglalták el. Az ártéri ligeterdők esetében a 
fiziognómia, állománystruktúra és fajkompozíció alapján 
három típust tudunk elkülöníteni, melyek kialakulásában 
elsődleges szerepe volt az elöntések mértékének, idejének.

*A tanulmány 1998-ban a Vízügyi Múzeum, Levéltár és 
Közgyűjtemény felkérésére készült.
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A kis vízszint fölötti, nagyon mély fekvésű területeken fás 
növényzet nem tudott lábra kapni, ha magoncaik időnként föl is 
tudnak verődni, a soron következő árvíznél biztosan 
belefulladnak. Ebben a zónában csak iszaplakó lágyszárú 
mocsári növények találhatók, kis fajszámmal és kevés egyeddel 
képviselve.

Az eggyel magasabb térszinten, a mély fekvésben találjuk 
a bokorfuzesek zónáját. Itt az elöntés évről évre rendszeres, 
hossza általában 2 hónap fölött van. Talajfejlődésre -  az 
elöntések gyakorisága és a rendszeresen ráhordott rétegek miatt
-  nincs lehetőség, itt az ún. nyers öntéstalaj genetikai talajtípus 
figyelhető meg. A fás növények magoncai bizonyos években 
lábra tudnak kapni, különösen a cserje termetű fűzfajok, mint a 
mandulafűz (Salix tricmdra) és kosárkötő fűz (S. viminalis) 
életképesek. A mészkedvelő bíborfűz (S. purpurea), mely a 
Duna és mellékfolyói bokorfuzeseire kimondottan jellemző, a 
Tisza mészmentes öntésterületén nem figyelhető meg. A 
bokorfuzesekben a fatermetű fehér- és törékenyfűz (S. alba, S. 
fragilis), valamint a fekete nyár (Populus nigra) magoncai is 
megjelenhetnek, de a számukra túlságosan szélsőséges 
termőhelyeken nem tudnak fatermetűvé nőni, csak cserje 
méretűek maradnak. A bokorfuzesek gyepszintje szegényes, 
ide elsősorban a nagyon mély fekvés lágyszárú növényfajai 
nyomulnak be. A Tisza nyomvonalát keskeny sávban követő, 
meredekebb partfal esetén megszakadó bokorfuzesek az utóbbi 
időszakban több, az országba behurcolt gyomnövény (pl. 
libatopok, disznóparéjok) fő terjedési útvonala lett. Igaz 
viszont, hogy a Tisza iszaposabb-agyagosabb öntései kevésbé 
jó gyomterjedési útvonalak, mint a Duna kavicsosabb, 
homokosabb öntései. A bokorfuzesek alacsony szervezettségű 
életközösségek, könnyű őket egyensúlyi helyzetükből 
kibillenteni, de könnyen is tudnak regenerálódni. Ez a 
regenerálódás évek alatt -  látványosan -  végbemegy.

A bokorfüzes zóna fölött, középmély fekvésben találjuk a 
fuz-nyár ligeterdőket, vagy másnéven a puhafás ligeterdőket. 
Az elöntés itt még rendszeres, hossza 2 hét és 2 hónap között 
van, ami a talajoknál lehetővé teszi a humuszosodás
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megindulását. A jellemző genetikai talajtípus itt már a 
humuszos öntéstalaj. A puhafás ligeterdő állományalkotó fafaja 
a fehérfűz (Salix alba) és a fekete nyár (Populus nigra), 
melyek itt, a számukra kedvező termőhelyen, fatermetet érnek 
el. Elegyfaként megjelenik a törékeny fűz (S. fragilis), s a 
Tisza mentén nagyon gyakori a fehér fűz és a törékeny fűz 
hibridje, a berki fűz (S. x rubens). Helyenként a második 
lombkoronaszintben megtaláljuk az elöntést jól tűrő vénic-szilt 
(Ulmus laevis) is. Erre a ligeterdőtípusra már egy laza 
cserjeszint is jellemző, melynek leggyakoribb faja a 
vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea), továbbá a kányabangita 
(Viburnum opulus) és a kutyabenge (Frangula alnus). A  
gyepszint fajgazdag és teljes borítású, a jó víz- és 
tápanyagellátottság miatt dominálnak a magaskórósok, a 
nitrofil fajok, továbbá a fákra -  különösen a szegélyeken -  
liánok kapaszkodnak fel. A puhafás ligeterdők -  
terepalakulatból származó termőhely miatt -  a 
bokorfüzesekhez hasonlóan, de azoktól szélesebb sávban 
követik a folyó nyomvonalát.

A középmagas térszinten az elöntés már nem rendszeres, 
évekre kimaradhat, s a kéthetes időtartamot nem éri el. Itt 
jellemző az öntés erdőtalaj, melyen a tölgy-kőris-szil 
ligeterdők, másnéven a keményfás ligeterdők állnak. A 
ligeterdőtípusok közül ez a legstrukturáltabb és a leginkább 
fajgazdag életközösség. Állományalkotó fafaja a kocsányos 
tölgy (Quercus robur) és a magyar kőris (Fraxinus angustifolia 
ssp. pannonica). Közéjük, a felső lombkoronaszintbe, 
elegyedik a fehér nyár (Populus alba). A második 
lombkoronaszintben az árnytűrő vénic-szil és sima levelű 
mezei szil (Ulmus laevis, U. minor) a jellemző, de megjelenik a 
vadalma (Malus sylvestris) is. A cserjeszintre a csíkos 
kecskerágó (Eunymus europaeus), a vörösgyűrűsom (Cornus 
sanguinea), a kányabangita (Viburnum opulus), a kutyabenge 
(Frangula alnus) és a tatárjuhar (Acer tataricum) jellemző. 
Gyepszintje fejlett, dominálnak benne az üde lomberdei fajok, 
melyek egy része -  a patakok révén -  a hegyvidéki 
bükkösökből és gyertyános-kocsánytalan tölgyesekből
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ereszkedtek le. A keményfás ligeterdők zónája már nem 
keskeny sávban követte a folyó nyomvonalát, hanem a 
terepszintnek megfelelően, attól több kilométer távolságra is 
elnyúlhatott. Ez az élőhelytípus, mely a természetes 
vegetációban az ártér több mint 90%-át foglalhatta el.

A keményfás ligeterdők kontakt társulásai a magas 
térszinten, ahol elöntés már nem volt, a folyó legfeljebb a 
talajvízszinten keresztül éreztette hatását, a gyertyános
kocsányos tölgyesek, homoki tölgyesek és lösztölgyesek. Ezek 
azonban már nem az ártéri életközösséghez tartoznak, de a 
Tisza alföldi részén feltétlenül megjelentek.

A fent vázolt ligeterdőtípusok, mint a mineralogén 
szukcessziósor tagjai, mellett meg kell említeni a láperdőket 
is. A lefűződő holtágak, morotvák, mélyebb fekvésű területek 
elöntésmentes részein az ún. organogén szukcesszió 
érvényesült. Itt a szervesanyag-lebomlás lassú, jellemző a 
tőzegesedés, láposodás. A feltöltődés egy bizonyos stádiumáig 
a lápok uralkodnak, majd kialakul az első fás életközösség, a 
fuzláp. Ezt a cserje termetű rekettyefiííz (Salix cinera) építi fel a 
lágyszárú lápnövények kíséretében. A lassú szukcesszió 
eredményeként a fűzlápok égerlápokká alakultak át, ahol a 
mézgás éger (Alnus glutinosá) dominál, cserjeszintjében pedig 
a kányabangita (Viburnum opulus) és a kutyabenge (Frangula 
alnus) figyelhető meg. Ellentétben a ligeterdőkkel, a láperdők 
csak kisebb foltokban voltak jellemzők az Alföldre.

Még két, de másodlagosan kialakult, az ártérhez 
kapcsolódó életközösséget kell megemlíteni.

A mocsárrétek a keményfás ligeterdők kiirtása után, a 
terület rendszeres kaszálása vagy legeltetése nyomán jöttek 
létre. Fennmaradásának feltétele a gazdálkodási mód 
változatlanul hagyása.

A sziki tölgyesek a keményfás ligeterdőkből a 
vízelvezetések és másodlagos szikesedések során alakultak ki, 
de csak kevés képviselőjük maradt fenn (Például Ohat, 
Újszentmargita, Hencida, Bélmegyer).
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A természetes növénytakaró megbontása

A természetes erdőtársulások közül legelőször a 
lösztölgyesek, illetve a -  viszonylag kis kiterjedésű, kevés 
helyen előforduló -  gyertyános-tölgyesek estek áldozatul a 
lakosság megtelepedésével járó erdőirtásoknak. Az erdők 
helyét települések, szántóföldek, rétek és legelők foglalták el. 
Ugyanakkor ezek az állattenyésztő, földművelő falvak gyakran 
a vízfolyások mellett létesültek, ott itattak, ott halásztak stb. 
így nemcsak a síksági, víz nem járta terület felől, hanem a 
vízfolyás irányából is elkezdődött a fás vegetáció 
„megtámadása”, a gazdálkodás körébe történő bevonására. Itt 
említjük meg az ártéri gyümölcsösöket is, amik ugyan részben 
a természetesen megtelepült fák alapján fejlődtek ki, idővel 
azonban egyre inkább az emberi tevékenységet tükrözték, 
mintsem a természet „ajándékát”.

Az alföldi erdők említett, évszázadról évszázadra egyre 
jellemzőbb átalakulásába, pusztulásába minden korábbinál 
erőteljesebb változást a török kor hozott. Az, hogy az ország 
középső része, így a Tisza völgye is, csaknem két évszázadig 
állandó háborúk színtere volt, tárgyunk vonatkozásában két 
szempontból is lényeges.

Az egyik mindjárt az, hogy az akkori háborúkhoz, 
különösen az erődítési, várépítési munkákhoz rengeteg fára 
volt szükség. Ez az alföldi erdőket is komolyan igénybe vette; 
elsősorban a tölgyeseket pusztították. Ugyanakkor a hódoltság 
korából tudjuk, hogy a törökök az Alföld középső részén 
(Szolnok, Törökszentmiklós térségében) tűzifaadót is szedtek, 
tehát a meglévő, kevésbé értékes erdők is fejsze alá 
kerülhettek. Végül a városokba menekült, elsősorban 
szarvasmarhatartással foglalkozó lakosság is elősegítette az 
elfátlanodást, mivel a legeltetés, főleg pedig a szabályozatlan 
legeltetés mindenféle fás növénynek ellensége.

Ezen fapusztító tevékenységek eredőjeként kiterjedt 
pusztaságok, fátlan síkságok jöttek létre. Olyannyira, hogy a 
XX. században döbbentek rá: az Alföld nem „ezeréves puszta” 
(tudniillik korábban olyan nézet is létezett, amely szerint a
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magyar honfoglalás az Alföldön végelátatlan pusztát talált 
volna), hanem jórészt a török korban alakult ki. Hogy az Alföld 
természetes növénytakarója nem a sztyepp, hanem az 
erdősztyepp, az a XX. század elején kiterjedten meginduló 
alföldfásítás tudományos és ideológiai megalapozására 
szempontjából bizonyult lényegesnek.

Vissza kell azonban még térnünk a török hódoltság korának 
másik, szintén a fás vegetációra ható tényezőjére. Nevezetesen, 
a lakosság létszámának megcsappanására, a falvak eltűnése, a 
szántók, rétek, legelők felhagyása ismét a természetes 
szukcessziónak adott tért. Azaz: a természetes vegetáció ismét 
megjelent és hódított, s ez a „hódítás” elsősorban a vizek 
közelében a fák gyors megtelepedését, erdők kialakulását is 
jelentette.

Törekvések a Tisza-völgy erdészeti rekonstrukciójára

A török kor után visszatérő, szaporodó lakosságnak tehát 
kétirányú munkát kellett elvégeznie. Az egyik a puszták 
„megszelídítését” jelentette, a másik pedig az elvadult, 
visszaerdősülő árterek művelésbe vételét. Ez utóbbi különösen 
a legtovább török uralom alatt maradt Temes-vidéken jelentett 
sok feladatot, mivel ott az erdők térfoglalásának az éghajlat is 
nagyon kedvezett. Ugyanakkor ehhez a területhez kötődnek az 
első alföldi fásítási emlékek is. A temesi bánsági erdőhivatal 
ugyanis 1740 körül a Tisza mellett hadászati megfontolásokból 
ültetett erdőket: az erdőkkel, fasorokkal szabdalt terepet 
ugyanis az esetleges török támadástól könnyebb lett volna 
megvédeni.

A másik, szintén korán jelentkező fásítási emlékek a 
vízügyi létesítményekhez kapcsolódnak. Az ország középső 
részének (ismételt) művelésbe vétele ugyanis elképzelhetetlen 
volt a vízrendezések, lecsapolások nélkül. A gátak és egyéb 
műtárgyak megóvása pedig már a XV11I. században is 
faültetésekkel járt. Ekkor elsősorban fűzfákat ültettek, illetve 
dugványoztak.
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A fák, erdők eme védelmi feladata mellett a XVIII. század 
az állami faültetési akciók első százada is. Az 1769. évi, Mária 
Terézia-féle erdőrendtartás ugyanis első alkalommal 
fogalmazta meg: „minden háznak lakosa, mind addig, miglen a' 
ház, udvar, kert, pajta és rétek körül, üres és a' fa-ültetése 
alkalmatos hely találkozik, minden Esztendőben fákat,... leg
alább 20-at plántálni tartozik.” Ez a rendtartás nem 
kimondottan az Alföldre vonatkozott, de először jelent meg 
benne az az uralkodói óhaj, hogy az addigi, elsősorban a 
természetben meglévő erdők, fák visszapótlandók, sőt az 
elfátlanodott alföldi településeken belül is fákat kell ültetni. 
Ekkor még a helyi, őshonos fafajokra gondoltak, bár éppen 
Mária Terézia idejében szorgalmazták a selyemhernyó- 
tenyésztést, amihez viszont eperfákat kellett telepíteni. 
Ugyanekkor, igaz, még csak kertészetekben, kezdett 
megjelenni az akác is, amely a század végére már nem csak a 
botanikusok által ismert fafaj volt. Mindez megcsillantotta a 
lehetőségét annak, hogy a Tisza völgyében esetleg előidézendő 
ökológiai változások ha hazai fafajokkal nem, akkor 
idegenhonos (exóta-) fákkal esetleg majd követhetők. S ezt a 
kérdést egy különleges alföldi termőhely, a homokvidék 
problémája élezte ki a legjobban.

A homokvidékek felé a figyelmet leginkább a Duna-Tisza 
közének a problémája terelte, aminek ugyan csak egy része 
esik a Tisza völgyébe, a jelenleg vizsgálat alá vont területre. 
Mégis meg kell említenünk azt, hogy a futóhomok 
kialakulásához, elterjedéséhez leginkább a korlátlan legeltetés 
járult hozzá. A török háborúk, majd az azt követő 
újratelepülések idején a Balkánról bevándorló, elsősorban a kis 
kérődzők (juh, kecske) tartásával foglalkozó népek 
tevékenysége nemcsak a fás növényzet meg-, illetve 
újratelepülését tette lehetetlenné, hanem a lágyszárúakét sem. 
Ehhez járult aztán a gyapjúkonjuktúra, aminek hatására a 
Duna-Tisza-közi homokhát északi részén is egyre kiterjedtebb 
legeltetés folyt -  és a homok egyre csak terjedt, terjedt.

Másik irányból viszont a napóleoni háborúk egyre több 
mezőgazdasági terményt, így gabonaféléket igényeltek, s ezt
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elsősorban a szántóföldi terület kiterjesztésével lehetett elérni. 
A mezőgazdasági termőterület növelésének lehetőségei között 
az erdők irtása, vizek lecsapolása mellett jelentős szerepe volt a 
fiitóhomok-területek művelésbe vételének. Itt azonban 
nemcsak magával a műveléssel érintett területre kellett ügyelni, 
hanem arra is, hogy a szomszédos földeken meginduló homok 
el ne öntse a már „megszelídített” homokot. Ezt a törekvést az 
országgyűlés 1807-ben és 1844-ben törvénnyel igyekezett 
elősegíteni. Ezzel összefüggésben azonban a futóhomok 
tovaterjedése megakadályozására módszereket is kellett 
ajánlani, hiszen a törvény betartását csak akkor lehetett 
megkövetelni, ha tudtak az elérendő célhoz vezető módszert is 
mutatni. Ez pedig elsősorban a fásítás volt. Ekkor, a XIX. 
század elején, közepén úgy gondolták, hogy elegendő a 
fútóhomokkal borított területeket körbefásítani. Később 
fokozatosan jöttek rá, hogy a néhány fasorral történő 
körbefásítással célt elérni lehetetlen, tehát kiterjedtebb 
fásításokra van szükség. S ekkor már hangsúlyosan vetődött 
fel, hogy milyen fát ültessenek, mivel a nagyobb tömegű fát 
adó erdőket igyekeztek tüzelésre, mezőgazdasági szerfának is 
felhasználni. Az akác, majd pedig a fenyőfélék (fekete- és 
erdeifenyő) jelentették a megoldást, s Szeged, Szabadka 
példája, továbbá a Delibláti-homokpuszta fásításai voltak a 
bizonyságok arra, hogy az Alföld középső része is fásítható.

A tudományos élet képviselői ugyanis még a XIX. század 
közepén is úgy vélekedtek, hogy az Alföld éghajlata 
„fagyilkos”. Ezért legfeljebb az Alföld szélein lehet fát ültetni, 
a Kárpát-medence középső, ekkorra már elfátlanodott részén, 
klimatikus okok miatt nem lehet a fás vegetációt megtelepíteni. 
Ha haladunk az Alföld széle, így például a Tisza-völgy felső 
része felé, a XIX. század elején, középen itt még kiterjedt 
erdőségeket, gyertyános-tölgyeseket, homoki tölgyeseket 
találunk. A mezőgazdasági művelés térhódítása ezeket is 
érintette, például a Nyírségben sok helyen az erdők helyét 
foglalta el a -  gondos, a homok megmozdulását 
megakadályozó -  szántóföldi művelés. Ugyanakkor akár a 
mezőgazdasági hasznosítás feladása (aminek oka lehetett
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például a tölgyerdő utáni, jól termő talaj kimerülése), akár az 
erdő átalakítása új erdészeti problémát vetett fel. A 
szakemberek döbbenten látták, hogy az egykori tölgyesek 
helyére nem tudják visszavinni az őshonos fajt, a kocsányos 
tölgyet. Ez különösen a XIX. század végén, a XX. század 
elején vált jellemzővé, amikor tudatosult: a vízrendezések, 
nyírvizek lecsapolása a Nyírség termőhelyi viszonyait is 
megváltoztatta. Tehát új fafajokat -  az akácot és a fenyőféléket
-  kellett az erdősítésekbe bevonni. A homokterületek 
erdősítésének, vegetációváltozásának problémája így 
visszavezetett a vízrendezések kérdéséhez.

Az Alföld, ezen belül a Tisza völgyében a legfőbb feladat 
ekkor a folyószabályozásokkal, a vízrendeződésekkel történő 
termőterület-növelés, illetve a mezőgazdasági művelés 
biztonságának a növelése volt. Érdekes módon a közvélemény, 
különösen pedig a reformkor gondolkodói ezt nem választották 
el az alföldi faültetések kérdésétől. Gróf Széchenyi István írta: 
„Befásítom a nagy magyar sztyeppét, oázist teremtek a nagy 
Szaharában, ez lesz a világ legszebb nemzeti parkja, Európa 
veteményes kertje, ott lesz a Dunamedence éléskamrája, és a 
kamra gazdái büszke, dolgos magyar parasztok lesznek.”

Igen, befásítani a „nagy magyar sztyeppét”. Széchenyi 
„eszmetöredékeiből” azonban a XIX. században csak a 
lecsapolások, a vízrendezések valósultak meg. Ez óriási 
eredmény volt, s megmutatta, hogy Magyarország mind 
gazdasági, mind pénzügyi erővel, mind pedig műszaki tudással, 
-eszközökkel is végre tudja hajtani a Kárpát-medence középső 
részének természetátalakítását. A mezőgazdasági művelés 
minden korábbinál nagyobb mérvű kiterjesztése azonban nem 
járt együtt sem az ésszerű tájhasznosítás -  még a XIX századi 
szinten történő -  elveinek az érvényesítésével, sem pedig a 
korábbi fásítási célkitűzések szempontjainak figyelembe 
vételével. Ez utóbbi törekvéseket pedig az 1863. évi nagy 
szárazság ismét a figyelem középpontjába vonta. Ekkor 
ugyanis még úgy gondolták, hogy kiterjedt fásításokkal az 
Alföld makroklimatikus viszonyait is meg lehet változtatni,
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tehát sok fa elültetésével akár az Alföld szélsőséges száraz 
részeinek az éghajlatát is befolyásolni lehet.

Az 1879. évi erdőtörvény alkotói, majd végrehatói ennél 
józanabbul gondolkodtak. A hegyvidéki erdőirtások 
mérséklését igyekeztek elérni, amitől az alföldi folyók vízszint- 
ingadozásának csökkenését remélték. A törvény életbe 
léptetése azonban -  éppen az alföldi részeken -  az 
erdőterületek csökkenésével is járt: a kisebb, jelentéktelenebb 
erdővel rendelkező birtokosok úgy gondolták, hogy nem veszik 
vállukra az erdészeti adminisztráció terhét, hanem a fákat 
kivágják, így az erdőt „eltüntetik”. A nagyobb, közbirtokossági 
tulajdonban lévő erdőket pedig gyorsított ütemben osztották fel 
(a községi erdőket nem lehetett egyéni tulajdonba adni!), ami 
az erdőtörvény szigorúbb intézkedései alól való kikerülést 
jelentette. Ezen magánerdők sorsa aztán gyakran a kiirtás lett, 
mivel az erdőtörvény az ún. nem feltétlen erdőtalajon álló 
erdők kiirtását lehetővé tette. (Feltétlen erdőtalajon azok álltak, 
amelyek az erdő művelési ágban hozták a legnagyobb 
jövedelmet, míg a nem feltétlen erdőtalajon állók más, pl. 
mezőgazdasági hasznosítással jövedelmezőbbek voltak.) Tehát
-  s ez jellemző az alföldi erdőkre -  a mezőgazdasági művelés 
érdekében a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőket szabadon le 
lehetett tarolni. Tudnunk kell azonban, hogy a homoki erdőket 
(mintegy külön kategóriát alkotva) még a feltétlen erdőtalajon 
állóknál is jobban védték, azaz a homokfásítási próbálkozások 
eredményei megmaradtak, sőt az erdőtörvény igyekezett azt 
elősegíteni (földadó-elengedéssel, ingyen csemetékkel stb.). 
Hogy milyen jelentős volt az alföldi erdők mezőgazdasági célú 
átalakítása, arra csak egyetlen példát idézünk: Bács-Bodrog 
megyében a századforduló évtizedében az erdők 15%-kal 
csökkentek. S itt elsősorban az értékes, főleg kocsányos 
tölgyesek kiirtására kell gondolnunk. Ugyanakkor viszont az 
erdők helyén értékes mezőgazdasági kiszolgáltatott területek 
jöttek létre.

Az alföldi erdők kitermelésében ugyan meghatározó 
szerepe nem volt, mégis meg kell említenünk a 
jobbágyfelszabadítás hatását. A Tisza völgyére ugyanis kevés
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bé volt jellemző a jobbágyok kiterjedt erdőhasználata, amiért 
aztán 1848 után erdő(rész)t kaptak. A felszabadult jobbágyok 
országos viszonylatban mintegy 1 millió kh-ról (kb. 600 ezer 
ha) irtották ki az erdőt, s kezdtek ott legeltetni, illetve szántani- 
vetni.

Miként már utaltunk rá, a legnagyobb természetátalakítást a 
folyószabályozások és a lecsapolások jelentették. S ezek 
okozták az erdők, fák pusztulását, pusztítását is. Részben azzal, 
hogy a folyókat kísérő erdőket megbolygatták, ott a fákat 
kivágták, részben pedig azzal -  ez volt a jelentősebb -, hogy az 
ökológiai viszonyokat megváltoztatták; a tájat mezőgazdasági 
művelés szolgálatába állították. Eltűntek az egykori 
vízfolyásokat kísérő fasorok, de a mentett oldalon a 
mezőgazdasági táblák útjában voltak még azok a fák is, 
amelyek a lecsapolások okozta ökológiai változásokat esetleg 
túl is élték.

A XIX. század végére, a XX. század elejére tehát a 
lecsapolási, folyószabályozási munkák, továbbá -  az előbbitől 
nem teljesen elválaszthatóan -  a mezőgazdasági célú 
erdőirtások, a jobbágyfelszabadítás és az erdőtörvény életbe 
léptetésének mintegy eredőjeként az Alföld soha nem látott 
mértékben elfátlanodott. Ekkortól már statisztikai adatok is 
rendelkezésre állnak, amelyek szerint az Alföld erdősültsége 
mintegy 4,2% lehetett. (A korábbi időszakra vonatkozó 
becslések az Alföldön mintegy 3-4-szer ennyi erdőt 
feltételeznek.) Ezen elerdőtlenedési folyamatban ellenkező 
előjelű változást -  miként láttuk -  egyedül a homokterületek 
fásítása jelentett. A századfordulótól kezdődően ennek már 
kiforrott eljárása volt, illetve meg tudták mondani, hogy milyen 
homokra melyik fafajt lehet nagy biztonsággal ültetni. Ez óriási 
eredménynek számított, hiszen a tudomány és a korabeli 
technika készen állt arra, hogy -  megfelelő pénzeszközök 
megléte esetén -  a homokvidékek kiterjedt befásításához 
fogjon. Megjegyezzük azonban, hogy a fafajokat illetően a 
homokfásítás eszközét elsősorban az idegenhonosakban lelték 
meg. Ugyanakkor már találkoztak az első figyelmeztető jellel:
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az „ákáczmániát” -  ti. a nagy akácültetvények létjogosultságát
-  az akácpajzstetű károsítása nagyban megkérdőjelezte.

Az 1923. évi alföldfásítási törvény és hatása

Trianon után a Kárpát-medence középső részére szorult 
országban az Alföldnek, benne a Tisza-völgynek a szerepe 
felértékelődött. A nagyfokú fahiány miatt mindenképpen 
növelni kellett az erdők területét, főleg azokon a vidékeken, 
ahová addig messziről, újabban pedig a határokon túlról kellett 
akár az épület-, akár a tűzifát szállítani. A figyelem tehát 
minden korábbinál nagyobb mértéken az alföldi erdőtelepítések 
felé fordult. Az 1923. évi XIX. te., az alföldfásítási törvény 
vitájában hangzott el, hogy a tervezett fásítás „nem más..., 
mint kezdete az Alföld reorganizációjának a török pusztítás 
után”. így a törvény hatálya nem is az egész országra, hanem 
csak a Dunától keletre elterülő, alföldi megyékre terjedt ki, 
mintegy 4,5 millió hektár területet magába foglalóan. (Később 
az országrész-visszacsatolásokkal a Tisza mellékfolyói- nak 
völgyére is érvényesítették, és ekkor ez a terület 6 millió 
hektárra nőtt.)

Az alföldfásítási törvény rendelkezései szerint az 50 kh-as 
(28,78 ha), vagy annál nagyobb szántó- és 20 kh-as (11,52 ha) 
rét- és legelőterületeket, továbbá a tanyákat körül kellett 
fásítani. A törvény szerint ezek a fásítások községhatáronként, 
„tervszerű” elosztásban végzendők. Ennek alapján a tervezési 
munka tulajdonképpen két lépcsőből állt, az összeírásból és a 
kijelölésből. Az összeírás a törvény hatálya alá tartozó 
birtokosok számba vételét, a kijelölések a fásítások helyének, 
fafajának stb. meghatározását jelentette. Ezt az óriási munkát 
azonban az erdészek az egész időszak, tehát a két világháború 
közötti időben sem tudták elvégezni.

A tervezésből, azaz az adminisztrációs munkáktól 
függetlenül -  önkéntes felajánlások alapján -  folytak az alföldi 
erdőtelepítések. Ehhez az állam 1920-tól 1944-ig mintegy 104 
ezer hektár befásítására elegendő csemetét termeltetett meg és 
adatott ki a fásítani szándékozóknak. Igaz, ezzel az Alföld
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erdősültsége alig változott (csak 0,4%-kal nőtt), de a zárttömbű 
erdők telepítésénél jelentősebbek voltak a facsoportok, 
gazdasági fásítások és fasorok megjelenése az alföldi tájban. A 
kiadott csemetékkel ugyanis elsősorban a dűlőutakat, a 
tanyákat és a mezsgyéket ültették körbe. Fontos eredménynek 
számít az is, hogy ekkortól Magyarországon általánosan 
ismertté vált: az Alföldön fákat kell ültetni, erdőket kell 
telepíteni. S itt visszatérünk a Tisza völgyének problémájára.

Amikor az alföldfásítási akciót meghirdették, attól az 
Alföld éghajlati viszonyainak javulását, a levegő 
páratartalmának növekedését, így a csapadék növekedését is 
várták. Tehát továbbra is makroki imatikus változásokban 
reménykedtek. Igaz, a hangsúly egyre inkább a fák 
porszűrőképessége, árnyat, enyhelyet biztosító szerepe felé 
tolódott el. Ennek a célnak pedig bármilyen, az adott 
termőhelyi viszonyok között megélő fafaj megfelelt. Annál is 
inkább, mert a Tisza-völgy jelentős részét kitevő szikesek 
fásításához nem tudtak megfelelő fafajt ajánlani. Még csak 
ekkor indultak el a szikesfásítási kutatások, amelyek azonban 
hamar bebizonyították: nem minden szikes talaj fásítható. Sőt, 
abban sem lehet reménykedni, hogy a fák a még éppen 
fásítható sziken a talajt annyira megjavítják, hogy oda majd 
zárt erdőket lehet tervezni. A szikesfásítás az Alföldön őshonos 
fafajokon kívül „felfedezte” a keskeny levelű ezüstfát 
(Elaeagnus angustifolia) és a tamariskát (Tamarix tetrandra) 
is.

A két világháború közötti fásítások zöme azonban a már 
lecsapolt, kiszáradó, ármentett területeken történt. így az akác 
és a gyorsannövő nyárfélék kerültek előtérbe. Az akácot 
kiválóan lehetett használni mind tűzi-, mind mezőgazdasági 
szerfának, az ekkor terjedő nemesnyárfélék mellett pedig a 
gyors növekedésük szólt. Néhány év múlva, ha a 
mezőgazdasági termelésnek útjában voltak, hamar ki lehetett 
ezeket vágni, ráadásul használható faanyagot adtak.

Az alföldfásítási akció a Tisza és mellékfolyóinak 
hullámterét nem alakította át. Ott továbbra is a természetes 
erdőtársulások voltak a jellemzők, bár meg kell jegyeznünk,
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hogy a hullámterek intenzív, gyorsannövő fafajokkal történő 
beültetése több helyen is felmerült, sőt helyenként, pl. Alsó- 
Duna-ártérben, el is kezdődött. A tiszai hullámtereken viszont 
kiterjedt legeltetés, sőt szántóföldi művelés folyt.

Országfásítás

1945 után előbb az államosítás, majd a téeszesítés 
számottevő módon megváltoztatta a vizsgált terület erdeinek és 
fásításainak helyzetét. A Tisza-völgy szempontjából a 
legjelentősebb az, hogy 1949-ben országfásítási tervet hirdettek 
meg. Ennek alapján az Alföld akkori, alig 5%-ot elérő 
erdősültségét mintegy 20 év alatt a kétszeresére kívánták 
emelni. Ehhez rendelkezésre állt a földalap (a téeszesítéssel itt 
óriási állami tartalékterületek keletkeztek), a csemete 
(Magyarország a világon -  a Szovjetunió mögött -  a második 
legtöbb facsemetét termelte évente) és a szaktudás is. A 
korábbi alföldfásítási tapasztalatok alapján ugyanis szinte 
minden termőhelyre meg tudták határozni az ültethető 
fafajokat. Az ország ugyan a különböző kampányok lázában 
égett, de már korábbról ismert volt az, hogy az Alföldön fát 
kell ültetni, így a „sztálini természetátalakítás” ezen a helyen 
nem hangzott olyan idegenül. Tehát mind az anyagi, mind a 
szellemi bázis, mind pedig a társadalmi háttér rendelkezésre 
állt, kedvezett ennek a munkának. Azt azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a mezőgazdaság tulajdonviszonyainak 
átalakítása nem az erdőtelepítések érdekében történt. S az is 
köztudott, hogy a földjétől megfosztott, tanyájáról elüldözött 
parasztnak nem az fájt a legjobban, hogy azt az erdőgazdaság 
vette művelésbe.

Ezek után lássuk, hogy az Alföld jelenlegi, mintegy 12%-os 
erdősültségét milyen fásítási tervek megvalósításával érték el!

A tárgyalás megkönnyítése érdekében tulajdonképpen négy 
nagy csoportot különíthettünk el. Ezek: zárttömbű 
erdőtelepítések, erdőnkívüli fásítások, hullámtéri fásítások és a 
belterületi fásítások. A hullámtéri fásítások tárgyalását témánk 
különleges kívánalmai tették szükségessé, de itt jegyezzük
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meg, hogy azt a zárttömbű erdőtelepítések között is 
szerepeltethetnénk, mivel annak az egyik területét jelenti.

A zárttömbű erdőtelepítéseknek napjainkig négy nagy 
korszakát különíthetjük el. Az első az az időszak, amikor az 
államosításokkal, majd a téeszesítésekkel állami tartalékföldek 
keletkeztek. Ezeket valahogyan hasznosítani kellett -  hiszen az 
állam is a ,jó gazda gondosságával ” volt köteles eljárni a 
földek ügyében -, célszerűnek látszott oda erdőt telepíteni. Ezt 
ösztönözte az 1949. évi országfásítási terv, de az ugyanezen 
évben elfogadott alkotmány is. Ez utóbbi mindenki számára 
biztosította a munkához való jogot, tehát a földtől elszakított, 
de nem a városba menekülő embereknek is munkaalkalmat 
kellett biztosítani. Az állami erdőgazdaságok -  igaz, csak a 
fásítási idényben -  ezt megoldották.

Az 1950-es évek ezen időszakában az Alföldön kiterjedt 
tölgyerdősítések keletkeztek. Ezeket gyakran nemesnyárakkal 
elegyítették, amiből aztán a nyárt az előhasználatok során 
kitermelték. A homokon a fenyvesítések, továbbá a az 
akácerdő-létesítések folytak, de a mennyiségi mutatók 
(kényszerű) hajszolása olykor-olykor szakszerűtlen, rossz 
erdőket (például amerikai kőriseseket) is eredményezett.

A Tisza-völgyi zárttömbű erdőtelepítések második időszaka 
az 1956 utáni évek második téeszesítési korszakához kötődik. 
Ekkor ismét szabadultak fel tartalékföldek (itt utalunk a 
hullámterekre is!), s ismét meg kellett oldani a foglalkoztatást. 
A korábbi, elsősorban a kisüzemekre jellemző kézi- és 
igásmunka helyett már a gépek (traktorok) is megjelentek, de 
lényegesebb volt az erdők fafajának, az erdőkkel kapcsolatos 
szemléletnek a változása. A Rákosi-rendszer „erdőt, de 
mindenáron” jelszava helyett előtérbe került a gyorsannövő 
fafajok (így elsősorban a nemesnyárak) telepítése, sőt egyre 
inkább figyeltek az erdőtelepítési költségek alakulására is. 
Tehát fokozatosan figyelembe veendő szemponttá vált a mai 
ráfordítás és a jövendő haszon kérdése is. (Ezt elősegítették a 
különböző pénzügyi szabályozók megváltoztatásai is, illetve 
az, hogy a tervlebontás helyett az erdőnek „ára” kezdett lenni, 
értékként kezdett megjelenni.)
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A harmadik korszakot a cellulóznyár-program jelenti. 
1966-ban -  a fenti, pénzügyi szabályozókra történő áttérés 
kapcsán -  azok a gazdálkodók (most már nem csak 
erdőgazdaságok és egyéb állami vállalatok!) kaptak 
nyárültetvények létesítésére hitelt, akik vállalták, hogy -  
megfelelő szakmai útbaigazítás mellett -  mezőgazdasági 
területen nyárültetvényt létesítenek. Mivel a nyárültetvény nem 
jelentett művelésiág-változást (később, az 1970-es évek elején 
ezeket átírták erdő művelési ágba), sok téesz vállalkozott ilyen 
telepítésre, s ezzel megalapozta, vagy kiterjesztette saját 
erdőgazdálkodását. Ugyanekkor vetődött fel az erdősávok 
létesítésének, illetve újrarendezésének kérdése is (erre még 
visszatérünk), tehát az említett lehetőség a téeszeknek jól jött. 
Ebben a hullámban nemesnyárasok keletkeztek, de a szakmai 
szempontok olykor eltörpültek a pénzügyiek mellett, azaz erre 
a korszakra helyenként „nyártemetők” utalnak.

A negyedik időszak az 1990 utáni zárttömbű 
erdőtelepítések kora. Magánerdők, amelyek jórészt állami 
támogatással létesültek. Ebben az állami támogatásban egyre 
jobban érvényesül az, hogy a gazdák az őshonos (rendszerint 
lassannövő) fafajjal végezzék az erdőtelepítést, ami viszont 
évtizedekig csak befektetést jelent. Mellettük egyre többen 
ismerik fel a nemesnyár-ültetvényekben rejlő, a mezőgazdasági 
termelésnél olykor előnyösebb feltételeket. Hogy mindezek 
eredőjeként az évezred utolsó évtizedének új erdői milyenek 
lesznek, azt még nem tudjuk „történelmi távlatból” vizsgálni. 
(Még nem nőttek meg a fák.)

Az erdőnkívüli fásításokat talán azzal az 1949. évi, az 
erdészeti sajtóban napvilágot látott jelszóval vezethetjük be, 
amely így szólt: „Mi.. .a természetet akarjuk legyőzni, amikor a 
Nagy-Alföldön az aszály pusztításait fapásztákkal, fasorokkal, 
erdőövezetekkel készülünk megfékezni.” Ennek alapján aztán 
az Alföldet is telerajzolták -  miként azt egy évvel korábban a 
Szovjetunióban a Szarmata-síkságot illetően tették -  
erdősávrendszerrel, érvényesítve a „tervszerű elrendezést.” 
Ebből nálunk csak azok a pászták tekinthetők megvaiósul- 
taknak, amelyek az alföldi folyók hullámterére kerültek.
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A kisebb, községi szinten viszont a Viljamsz-féle 
erdősávrendszerrel, illetve magáról a Viljamsz-féle, ún. füves 
vetésforgóval indult az első ötéves terv. Rendszerét, amely 
szerint az erdészetet, a rétgazdaságot és a szántóföldi 
növénytermesztést egységes egésznek kell tekinteni, 
Magyarországon 500 község határában kívánták megvalósítani. 
Viljamsz a réteket (amelyek megjavítják a talajt és csak azután 
lehet ott szántóföldi művelést folytatni) erdősávokkal 
választotta el egymástól, az így kialakult táblák azonban 
legfeljebb 50-100 hektárosok lehetnek. A hazai mérések 
ugyanis azt igazolták (s itt már elszakadtak a szovjet 
modellektől, sőt a „viljamszi komplexum ”-tól is, ami 
egyébként egyetlen egy helyen, Kisújszálláson valósult meg), 
hogy az erdősávok ugyan nem változtatják meg az erdő 
éghajlatát, de közvetlen környezetükre valóban jó hatással 
vannak. Kalászos növények esetében az átlagtermést 9,28%-kal 
növelhetik. (Ez az érték a különböző években 5-től 24%-ig 
terjedhet.) Az erdősávok pedig hatásukat legjobban 50-70 
hektáros táblák mellett fejtik ki, ahol ezek 2-3%-ára kell fát 
ültetni. Ennél nagyobb területet szükségtelen védőfásítás 
céljára igénybe venni. Ugyanakkor az általában gyorsannövő 
fafajokból (elsősorban nemesnyárakból) álló sávok jelentős 
fatérfogati növekedést is adnak, így az adott terület gazdasági 
teljesítőképességét a faanyag is növeli. Ehhez járulnak még az 
egyéb (vadbúvóhely, vadgyümölcsök nyerése, méhészet stb.) 
hasznok.

Mire az első erdősávok igazi hatásukat kifejtették, a 60-as 
évek végén, a korábbi erdősávkeretek a mezőgazdaság számára 
szűknek bizonyultak. A nagyteljesítményű gépek, a 
repülőgépes növényvédelem nagyobb (gyakran 200-300 ha-os) 
táblákat követelt, így elkezdődött a sávrendszerek 
felszámolása. Mivel ezek az erdősávok ekkorra már általában 
erdő művelési ágban és az illető mezőgazdasági egység 
tulajdonában voltak, a kitermelt erdősávok helyett 
„tömbösített” erdőket kellett telepíteni. Ezek sokszor majorok 
mellé és mezőgazdasági művelésre kevésbé használható 
területre kerültek, s gyakran elegyetlen cellulóznyárasokként
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kerültek felújításra. Azaz, a korábbi védelmi szerepük helyett 
egyértelműen fatermesztési célú állományok lettek, és 
kapcsolódtak a zárttömbű erdőtelepítésekhez.

Ami a mezőgazdasági művelés átalakításával az erdősávok 
esetében végbement, az út-, csatorna-, sőt a majorfásításokat 
illetően is megfigyelhető. A repülőgépes növényvédelem 
nemcsak az egykori vízfolyásokat még kirajzoló öreg fűzfákat 
pusztítottak ki, hanem az 1950-es évek Hortobágy-fásításának, 
vagy régi, még itt-ott meglévő tanyák akácfáinak is a végét 
jelentette. (Az akác különösen érzékeny minden 
növényvédőszerre.) A korábbi csatornafásítások a gépi 
kotrásnak voltak útjában, míg az útpadkába ültetett fák az 
útszélesítéseknek, illetve a megnövekedett forgalomból 
következő balesetveszély-növekedésnek.

A Tisza völgyének jelentékeny része tehát ismét 
elfátlanodott, ismét végelátatlan pusztává, kultúrsivataggá 
változott. A búza-, kukorica-, napraforgó- (és helyenként rizs- 
)táblák nem tűrték a fát, s a mezőgazdaság mennyiségi mutatói 
nem is tükrözték, hogy itt a talaj- és a termőhelyi viszonyok 
leromlása mellett még a fás vegetáció leromlása is jelentkezett. 
Csak egy-egy szeles tavasz mutatta meg, hogy hiába 
emelkedett az Alföld erdősültsége, ha az erdők elrendezése 
nem segíti a szomszédos kultúrákat, nem vált a táj szerves 
elemévé, nem hozta vissza az Alföld egykori sokszínűségét.

Hogy ebben a folyamatban mit és mennyit változtat az 
1990 óta végrehajtott földprivatizáció, még nem tudjuk. Az 
biztos, hogy az itt-ott még erdőként nyilvántartott (egyébként 
kiszálait, ellopott, elhordott, helyenként felégetett) erdősávok 
gyakran 5-6 tulajdonos birtokában vannak. S ezek a birtokosok 
nem fogják (mert nem tudják) közösen megóvni, sem pedig 
közösen felújítani az erdősávokat, főleg meg akkor nem, ha a 
szomszédos mezőgazdasági területek nem az övék. így az 
erdősávok védelmi funkciója akár örökre elvész, elfelejtődik.

A hullámterek fásításának kérdése a Tisza-völgyet 
illetően nem az ötvenes években vetődött fel először, de a 
tulajdonviszonyok akkor tették lehetővé, hogy a zömében 
állami vagy szövetkezeti tulajdonban lévő területeken
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elkezdődjenek a nagyarányú fásítások. A hullámterek 
klasszikus berendezése, azaz a szabadon tartandó, a középső és 
a hullámtéri véderdő sávja a Tisza és mellékfolyóinak mentén 
óriási erdőtelepítési lehetőségeket jelentett. Ráadásul a 
hullámterek potenciális termőképessége lehetővé tette, hogy ott 
a lehető leggazdagabb, legnagyobb tömegű, vagy -értékű 
erdőket alakítsanak ki. S itt visszautalunk az ártéri keményfás 
és puhafás erdőkre, az egykori természetes erdőtípusokra. Az 
új erdőkkel ezen típusokat lehetett ugyan követni, de a 
hangsúly a lágy lombosok felé tolódott el, ráadásul az 
idegenhonos nemesnyárasok irányába. Ezek az erdők 
megfeleltek mind az árvízvédelmi rendeltetésnek, mind a 
faanyag-szolgáltatásnak. A természetvédelem szempontjai 
ekkor, az ötvenes években még nem vetődtek olyan élesen fel, 
mint napjainkban.

A kérdés megvilágításához, azaz a kiterjedt nemesnyár- 
ültetvényekhez több, a korabeli döntéseket befolyásoló 
tényezőt kell említenünk ahhoz, hogy miért is lettek a folyókat 
kísérő erdőszalagok legfőbb fái a különféle nemesnyárklónok. 
Amikor az 1952-ben a Népgazdasági Tanács „az ország 
faállományának tervszerű megjavításáról” hozott határozatot, 
akkor leginkább a hullámtéri, ekkor még jórészt természetes 
erdők, illetve öreg botoló füzesek, netalán a hullámtéri 
legelőket keresztező fásítások gyors átalakítására, 
nemesnyárakkal történő lecserélésére gondoltak. Ezt aztán 
leginkább a II. hároméves terv (1958-1960) erdészeti 
célkitűzései (mely tervet egyébként az erdőtelepítések és a 
nyárfásítások hároméves terveként emlegették) erősítették meg, 
s az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1957-ben két utasítással 
is a nyártelepítési program végrehajtását szorgalmazta.

A nemesnyárfélék mellett szólt nemcsak a gyors 
növekedésük, hanem az is, hogy az országban Trianon óta 
fenyőhiány van, s ezt nyárklónokkal bizonyos fokig lehet 
pótolni. A magyar erdészeti tudomány szerencséjére a hazai 
erdészek rendelkeztek -  elsősorban az Alsó-Duna-ártér két 
világháború közötti eredményei alapján -  a hullámtéri 
nemesnyár-telepítést illetően olyan tudással, amellyel ezt az
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akciót tulajdonképpen nagyobb hibák nélkül végre tudták 
hajtani. Az akkori szocialista országok között ez egyedülálló 
volt, tehát a figyelmet Magyarországra terelte. A szomszédos 
országokból is ide jártak tapasztalatcserére, bár ennek a 
végnélküli nyárasításnak idővel az árnyoldalai is jelentkeztek. 
Közülük csak két dologra utalunk. Az egyik: a nem megfelelő 
klónmegválasztás időnkénti és helyenkénti előfordulása. A 
másik pedig az erdővédelmi szempont: a kiterjedt, egyklónú, 
egyidős nyárasok mindenféle károsítással szemben 
védtelennek, illetve nehezen megvédhetők.

Ahogyan a mezőgazdasági területeken végzett 
erdőtelepítések, fásítások helyenként sértették az ottani 
érdekeket, a hullámtéri erdőtelepítések is bizonyos 
érdekellentétekhez vezettek. Itt utalunk a korábbi hullámtéri 
kaszálók, legelők, netalán gyümölcsösök megszűnésére, 
átalakítására. Ugyanakkor a vízügy és az erdészet érdekei is 
helyenként ellentétes álláspontra vezettek. Ebből egyetlen 
kérdéskört, a Tisza II. vízlépcső létesítését emelnénk ki.

Az 1970-es évek elején az ország erdeinek mintegy 3,5%-a 
volt hullámtéren, az összes fatermésnek viszont 12%-át ezek az 
erdők adták. Ebből következett, hogy mindenféle, az ártéri 
erdőket „támadó” művelet az ország fanövedékében súlyos 
veszteséget jelentett. Ez a Közép-Tisza-vidéken, ahol 
helyenként 6-8 kilométer vagy még szélesebb a hullámtér, 
különösen élesen vetődött fel. Amikor a későbbi Tisza-tó 
érdekében Tiszafüred-Poroszló-Abádszalók térségében 
elkezdték a fakitermeléseket, ráadásul a válogatás nélküli, tehát 
a még rudas korban lévő erdőket is vágták, nem csak az 
erdészek hökkentek meg az óriási pazarláson, át nem gondolt 
rendelkezéseken. Az elemi erdészeti képzettséggel rendelkezők 
is tudták, hogy a tervezett Tisza-tó helyén bizony nem 
mindenhol lehet kiirtani a fákat, a cserjéket -  ha nem is tudták 
pontosan megmondani ezen bomló, majd újra „életre kelő” 
növényeknek a víz minőségére, állapotára való hatását. 
Szintúgy látnivaló volt, hogy a fák egy része, különösen a 
nyárak és füzek, az arra alkalmas helyeken ismét felverődnek. 
Csak most már nem a tiszta kiónok, nem a fatermesztésre

53



alkalmas változatok, hanem a másod-, harmadnemzedékek. így 
aztán kiesett több évtizedes fanövedék, miközben teret nyertek 
a spontán kereszteződéssel létrejövő füzek, nyárak, na és 
természetesen az amerikai kőris és a gyalogakác.

A kérdés másik oldala pedig az, hogy az akkori törvények 
szerint is erdő helyett erdőt kellett volna telepíteni. Az erdészek 
eleve látták, hogy ugyanolyan minőségű erdőket nem lehet 
létrehozni -  mivel nem volt annyi szabadon lévő hullámtér -, 
de reménykedtek, hogy például a Tisza Il-re épülő csatornák 
mentén ezek az erdők létrejönnek. De nem került rá sor. 
Például a Nagykunsági-főcsatorna mentén is csak a 4-es számú 
főútig jutottak el a fásításokkal, lejjebb a szivárgó vizet (ami 
egy magasvezetésű csatornánál mindig keletkezik) nem a fák 
fogják fel, párologtatják el, hanem az a szántóföldeket teríti be.

Mindezek tanulsága csak az lehet, hogy az egyik vélt vagy 
valós gazdasági szempont nem győzheti le a másikat, azt nem 
hagyhatja figyelmen kívül. S mindezen gazdasági 
megfontolásokat pedig egyre jobban alá kell rendelni a 
környezet- és természetvédelmi érdekeknek.

Mielőtt azonban megvizsgálnánk természetvédelmi 
szempontok- ból is a Tiszamente erdőinek átalakulását, a 
környezetvédelemmel kapcsolatban egy dolgot le kell 
szögeznünk. Mindaz, ami a felszíni (és a talaj-)vizeket 
szennyezi, károsítja az élő szervezeteket, így a fákat is. Az egy 
más kérdés lehet, hogy azt a fák egyike-másika esetleg jobban 
tűri, sőt képes némileg tisztítani is. Az erdőgazdálkodás 
azonban egyértelműen a tiszta vízben, a nem szennyezett 
talajban (és levegőben) érdekelt -  mint ahogyan a Tisza 
völgyének minden élő szervezete.

A Tisza-völgyet érintő országfásítási mozgalom negyedik 
csoportjába a belterületi fásítások tartoznak. Itt a 
laktanyafásításoktól kezdve az utcafásításokon át az erdei 
temetőkig minden tárgyalható. Számunkra azonban mégis az a 
lényeges, hogy ez a munka 1945 után végre komoly méreteket 
öltött az Alföldön is. Itt is változtak az igények és változott az 
ízlés is. Csak példaként említhetjük meg, hogy sokáig az 
utcákra eper- vagy akácfákat ültettek. Aztán a légvezetékek
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megjelenésével jött a gömbakác, majd a szivarfa és a kínai 
kígyófűz, ma pedig már ott tartunk, hogy az alföldi 
településeken is lehet látni „sky rocket”-borókákat. A 
csatornázások, az utak sózása és különösen a mindent elborító, 
nem elbomló szintetikus vagy ásványiolaj-tartalmú, légnemű 
vagy folyékony szemét, szennyezőanyag utcahosszokon 
kérdőjelezi meg a belterületi fásítások létét. Ehhez csak annyit 
tehetünk még hozzá, hogy előbb a fák halnak meg, s aztán 
maguk az emberek következnek.

A természetes vegetáció életközösségeinek 
visszaszorítása

A leglátványosabb területcsökkenést a kemény fás 
ligeterdők szenvedték el. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy a 
38.500 km2-es tiszai ártér, melynek legjelentősebb részét ez az 
életközösség tette ki, napjainkra 1800 km2-re csökkent. A 
további területvesztések oka a feltörések, kaszálók, legelők 
létesítése, továbbá a kultúrerdők, főként nemesnyárasok és 
gyümölcsösök telepítése. Ma már keményfás ligeterdők csak 
foltokban, főként leromlott állapotban találhatók. Ennek az 
erdőtársulásnak az elhanyagolása az erdészek részéről azért is 
furcsa, mert nagytömegű és nagyon értékes faanyagot 
szolgáltat.

A puhafás ligeterdők területvesztése is jelentős, bár nem 
olyan mértékű, mint a keményfás ligeterdőknél. Helyüket főleg 
a nemesnyárasok vették át, illetve újabban -  a nemesített füzek 
kultiválása miatt -  fűzfaültetvényekké alakították át. A puhafás 
ligeterdők és a bokorfüzesek területvesztésénél azt a történelmi 
tényt is figyelembe kell venni, hogy a Tisza 1212 km-es hossza 
a szabályozás után 729 km-re csökkent.

A bokorfuzeseket elsősorban a vízügyi beavatkozások (pl. 
kövezés) veszélyeztetik.
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A természetes vegetáció őshonos fa- és cserjefajainak 
visszaszorulása

Kocsányos tölgy (Quercus robur) -  Az ártér egykoron 
legnagyobb területet elfoglaló állományalkotó fafaja, mely az 
évszázadok alatt a legdrasztikusabban szorult vissza. Itt 
visszaszorulásának -  szemben az Alföld többi területeivel -  
nem termőhelyi okai vannak. Megmaradt foltjait napjainkban is 
veszélyezteti a nemesnyárasítás, de erdőtelepítésekkel esély 
mutatkozik területének növelésére.
Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) -  Jobb 
fel új u lóképessége miatt nehezebb visszaszorítani, mint a 
kocsányos tölgyet, ma is vannak helyenként elkőrisesedett 
állományok. Korábban az erdőfelújításban a magyar kőris 
helyett az értéktelen fájú amerikai kőrist alkalmazták, területe 
emiatt is csökkent. Sajnos, az erdészek még mindig nem 
tesznek különbséget az árterekre jellemző magyar kőris és a 
hegyvidékekre jellemző magas kőris között, így az is előfordul, 
hogy a Tisza árterében magaskőris-csemetével végzik az 
erdősítést.
Vénic-szil és simalevelű mezei szil (Ulmus laevis, U. minor) -  
A századunk elején jelentkező és periodikusan visszatérő 
szilfavész szilállományainkat sajnos nagyon megtizedelte. 
Különösen a simalevelű mezei szil szenvedett-szenved ettől a 
betegségtől, kevésbé érinti a vénic-szilt. E tény miatt az 
erdészek őshonos szilfajainkat az erdősítésekben nem 
alkalmazzák.
Fehér nyár (Populus alba) -  Jó felújulóképessége miatt a 
keményfás ligeterdők tarra vágása után könnyen föl tud 
verődni, így az elnyárasodás helyenként megfigyelhető. 
Kevésbé jó minőségű fája miatt azonban nemesnyárakkal 
váltják fel, vagy az olaszországi klónozott fajtáját ('Villa- 
franca' = '1-58/57') ültetik.
Fekete nyár (Populus nigrá) -  Végveszélybe került fafaj. 
Élőhelyét részben a nemesnyárak és nemesített füzek foglalják 
el, illetve rendszeresen visszakereszteződik a nemesnyárakkal,
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amelynek következtében a génállománya felhígult. „Tiszta 
vérű” fekete nyár már alig-alig található.
Fehér fűz (Salix alba) -  Állományalkotó fafajként az utóbbi 2- 
3 évtizedben drasztikus területcsökkenést szenvedett el. 
Részben a nemesnyárak, részben a nemesített füzek (főleg a 
’Bédai egyenes') szorították ki. A csemetekertekben 
„kommersz” fehérfűz-szaporítóanyag nem is kapható. A Tisza 
árterében fontos szerepet betöltő berki fűzről (S. x rubens) 
keveset tudunk, figyelmünket eddig teljesen elkerülte.
Törékeny fűz (Salix fragilis) -  Elegyfaként kevésbé jelentős 
fafaj, de a monokultúrák miatt visszaszorulóban van. 
Zselnicemeggy (Padus avium) és vadalma (Malus sylvestris) -  
Ezek a kistermetű elegyfák nagy egyedszámmal soha nem 
képviseltették magukat. Mivel uniformizáló 
erdőgazdálkodásunk csak az állományalkotó fafajokkal 
foglalkozik, ezért visszaszorulásuk egyértelmű. Az őshonos 
cserjék háttérbe szorulása kevésbé látványos, de közülük a 
ligeti szőlőt (Vitis sylvestris) kell kiemelni, mely korábban 
gyakori volt, ma azonban a Tisza árterében jó, ha néhány tíz tő 
található belőle.

A kultúrerdők előretörése

A kultúrerdők (ültetvényszerű erdők és faültetvények) 
előretörése a Tisza-szabályozás után, az utóbbi száz évben 
következett be. Ma a közel 40 ezer hektárnyi ártéri erdőterület 
egyharmada tekinthető természetszerűnek, az egykori 
természetes vegetáció típusaihoz hasonlító, míg kétharmada -  a 
természetes állapotokra egyáltalán nem hasonlító -  kultúrerdő. 
Ezek közül a legnagyobb területaránnyal a nemesnyárasok 
képviseltetik magukat, melyek ültetése az 1950-es évektől 
lendült fel igazán, s ma a Tisza ártéri erdőterületének 2/5-ét 
foglalják el. További jelentős, több mint 1/10-es területarány 
tudható be a fehér fűz nemesített fajtáiból létesített 
ültetvényeknek, melyek fiziognóm iájukban nagyon 
hasonlítanak az uniform nemesnyárasokhoz. Bár az ártér nem 
akáctermőhely, ennek ellenére itt közel 2 ezer hektárnyi akácos
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található. A többi kultúrerdőtípusok (fekete dió, vörös tölgyes 
stb.) területe nem jelentős, alig számottevő.

Ki kell még emelni azt is, hogy a rövid vágásfordulójú 
kultúrerdők művelése és egyéb okok miatt a faállománnyal 
nem borított erdőterület (vágásterület, stb.) több mint 5 ezer 
hektár.

Az idegenföldi és nemesített fa- és cserjefajok 
előretörése

Nemesnyárak (Populus x euramericana) -  Gyors növekedésük, 
rövid vágásfordulójuk miatt az utóbbi 40 évben a Tisza-ártéri 
erdőterület 40%-át foglalták el. Az árvizek, jégzajlások miatt 
faültetvényként nehéz itt művelni őket, számos tömegesen 
fellépő károsítójuk is van. Az ártér uniformizálódásának 
legfőbb vétkesei. Hasonlóan értékelendő a fehér nyár 
nemesített fajtája is.
Nemesített füzek -  Részben faültetvényként ültetik az erdészeti 
célból nemesített fehér fűz fajtákat (Bédai egyenes, Csertai, 
Pörbölyi, 1-1/59), részben az elhabolások megakadályozására 
telepítik a szomorú füzet ('Tristis'). Előbbiek az erdősítésekből 
teljesen kiszorították az őshonos génanyagot, utóbbi tájképileg 
is elüt a tájtól. A hagyományos botoló fűzesek jelentősen 
visszaszorultak.
Akác (Robinia pseudoacaciai) -  Nem az ártéri termőhelyekre 
való fafaj, ennek ellenére állományai előfordulnak. 
Visszaszorítani, állományait átalakítani viszont nehéz és 
költséges.
Fekete dió (Junglans nigra) -  Részben a faanyaga miatt, 
részben a vadkár-érzéketlensége miatt ültetik. Az akáccal 
szemben a fekete diósokat könnyű más állománnyá alakítani. 
Vörös tölgy (Quercus rubra) -  Az ártér nem a vörös tölgynek 
megfelelő termőhely, itt kevés állománya fordul elő. A 
kocsányos tölgyet nem lehet helyettesíteni vele.
Egyéb exóták (bálványfa, lepényfa, ezüstfa, mocsárciprus stb.)
-  Csak helyenként és főleg szálanként lépnek fel, kevésbé

58



fontos zavaró elemek. A bálványfa szerencsére itt, az ártéren, 
nem tud tömegesen elvadulni. így kevés kárt okoz.
Lucfenyő (Picea abies) -  Kisebb állományai fordulnak elő, de 
az ártér nem neki való termőhely.
Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) -  Faanyaga rossz 
minőségű, viszont agresszíven terjeszkedik. Az ártéri vegetáció 
legfontosabb szennyező eleme. Visszaszorítására kicsi az esély. 
Zöld juhar (Acer negundo) -  Az amerikai kőrishez hasonlóan 
rossz minőségű fája van, s ugyanolyan agresszívan 
terjeszkedik. Az ártéren a másik fontos szennyező elem. 
Gyalogakác (Amorpha fruticosa) -  A legnagyobb mértékben ez 
a faj vadult el, helyenként teljesen uralja a cserjeszintet, s 
ezáltal befolyásolja a gyepszint összetételét is.
Fehér eper (Morus alba) -  Termését madarak hordják szét, 
csak elvétve, szálanként jelenik meg. Helyenként viszont a 
vadászok ültetik.
Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) -  A fehér eperhez 
hasonlóan terjedését a madaraknak köszönheti, tömegesen soha 
nem lép fel.
Parti szőlő (Vitis riparia) -  A ligeti szőlő visszaszorulása után 
az utóbbi egy évszázadban az ártéren ez a faj lett tömeges. 
Borostyánszőlő (Pathenocissus inserla) -  Parkokból, kertekből 
vadul ki, manapság főleg települések környékén jelentkezik.

Az idegenföldi agresszív özönfajok (invádorok) 
terjedése a Tisza-völgyben

A természeti környezet a külső háborításra adott egyik 
legszembetűnőbb válasza az özönfajok megjelenése és 
elszaporodása. A hullámtéri bolygatások (pl. vízügyi 
munkálatok, szántóföldi növénytermesztés, intenzív 
fatermesztés) a természetes életközösségek anyag- és 
energiaháztartásának felbillenését eredményezik. Ennek 
következtében a natív fajok egy része eltűnik vagy állományuk 
megcsappan, üres ökológiai fülkék (niche-k) keletkeznek, 
illetve a fölvehető tápanyagok fölöslegben állnak 
rendelkezésre. Ezeket a körülményeket használják ki az
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agresszív özönfajok, melyek ezekbe a roncsolt 
életközösségekbe könnyen betörnek, s a víz segítségével 
gyorsan tovaterjednek. A természetes flóra tagjai közül csak 
kevés válik invádorrá, ilyen például a nagy csalán (Uríica 
dioica). Java részük idegenföldi, hazánkban nem őshonos 
növény, melyek közül is az egyéves stratégiájúak dominálnak. 
A Tisza-völgyben az alábbi egyéves, idegenföldi agresszív 
özönfajt lehet megfigyelni: disznóparéjok (Amaranthus spp.), 
labodák (Atriplex spp.), farkasfogak (Bidens spp.), libatopok 
(Chenopodium spp.), süntök (Echinocystis lobata), kisvirágú 
nenyúljhozzám, (Impatiens parviflora), lóromok (Rumex spp.), 
seprence (Stenactis annua), szerbtövisek (Xanthium spp). 
Veszélyesebbek, egy-egy területet tartósabban és nagyobb 
foltokban kolonizálnak az évelő, vegetatív szaporodásra is 
képes idegenföldi özönfajok: sokvirágú napraforgó (Helianthus 
decapetulus), magas aranyvessző (Solidago giganteá), ártéri 
japán keserűfű (Reynontria japonica).

Az idegenföldi özönfajok állományai időről időre 
megújulnak a Tisza-völgyben, ahonnan kisugároznak a már 
nem hullámtéri területekre is, ahol veszélyesen gyomosítanak. 
A hazai gyomfajok egyik legfontosabb „bölcsője” éppen a 
hullámtér!

A Tisza-völgy mint ökológia folyosó

Az ökológiai folyosó megnyúlt alakú élőhelykomplexum, 
amely a hálózat foltszerű elemeit köti össze. Akár folytonos, 
akár elszigetelt foltok sorozatából áll, feladata az, hogy a 
kedvezőtlen környezetben biztosítsa az egyes populációk 
közlekedését. Ez a közlekedés többféle tér-idő léptékben megy 
végbe, s az alábbi célokat szolgálja: 1. a faj egyetlen egyedének 
életén belüli vándorlás (migráció) lehetősége, 2. általában több 
generáció alatt végbemenő új területek meghódítása 
(kolonizáció), 3. az elszigetelt populációk közötti géncsere, ami 
a beltenyészet ellen hat. A Tisza-völgy esetében az 
ökológiaifolyosó-szerep alkati adottság, amely létfontosságú a 
biodiverzitás regionális megőrzése szempontjából, ugyanakkor
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az inváziós típusú degradálódás lehetősége is megvan. 
Kétségtelen, hogy a Kárpát-medence élővilágának 
megőrzésében a különböző léptékű ökológiai folyosók közül 
legnagyobb jelentősége az itt eredő és betorkolló Tisza- 
völgynek van!

A Tisza-ártér erdeinek fafajmegoszlása

1990 2010
tény terv

nemesnyárak 40,5% 52,5%
hazai nyárak 14,6% 10,2%

füzek 24,9% 19,2%
kocsányos tölgy 9,6% 11,3%

magyar és amerikai 
kőris

4,3% 3,1%

akác 3,0% 2,0%
egyéb fajok 2,6% 1,6%

A Tisza-huliámtér erdőterületének változása

év terület
1895 18.528 ha
1913 16.899 ha
1935 15.377 ha
1960 18.246 ha
1978 35.347 ha
1990 38.457 ha
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A kisebb erdőgazdaságok kezelésére alkalmas 
szakemberek iránti igény kielégítése.

A középfokú erdészeti oktatás kialakulása

Dr. Kollwentz Ödön

I. Kezdő lépések. 1790-1915

Középfokú képzéssel rendelkező erdész szakemberek iránti 
igény már a XVIII. század végén jelentkezett. Az észak
magyarországi erdőbirtokosok ez iránti kívánságát kielégítendő 
Franz Vissner liptóujvári (Hradek) kamarai erdőfelügyelő 
1799-ben egy magántanodát, „schola forestalis theoretico- 
practica”-t indított meg, amely három év alatt az elemi 
ismeretek mellé erdészeti szakismereteket is adott. Ez az iskola 
mindössze tizenkét évig működött.

A dunántúli igény kielégítésére Keszthelyen 1806-ban -  a 
Georgikonhoz kapcsolódva -  egy „Erdész-Vadász Oskola” 
nyílt meg, amely a 15 évet betöltött ifjak hároméves 
továbbtanulását tette lehetővé, amit kétéves gyakorlati munka, 
a „practicum” követett. Ez utóbbi két évben a gyakorlati 
munkák elsajátítása mellett még az addig tanult elméleti 
anyagot is átismételték. Az iskola 1848-ig működött.

A jobbágyok felszabadítását (1848) követő arányosítás a 
volt úrbéresek részére kisebb-nagyobb erdőbirtokosságokat 
teremtett, és felmerült ezekhez és a községek kisebb erdeiben a 
szakszerű erdőgazdálkodás vezetését biztosítani képes 
szakemberek iránti országos igény.

A XIX. század első felében a kisebb magántulajdonú erdők 
kezelését olyan erdészek látták el, akik a szakmai ismereteket 
gyakorlati úton szerezték meg, vagy pedig gazdasági-, 
főreáliskolát, vagy főgimnáziumot végeztek, és a gyakorlatot 
egy nagyobb uradalom főerdészéhez szerződve kapták. Ezek 
részére az államvizsga rendszere a hatvanas évek végére 
kialakult, és szorosan kapcsolódott a felsőfokú államvizsga 
rendszeréhez. Ezeket évente egy alkalommal tartották. A 
vizsgára bocsátás feltétele az „alsóbb fokú” (középfokú)

65



erdészek részére legalább 3-6 évi igazolt gyakorlati szolgálat. 
Az igazoláson a gyakornok szorgalmát és erkölcsi magatartását 
is véleményezni kellett. Ezek részére 1870-ben Pozsonyban, 
Kassán, Temesváron, Kaposváron és Sopronban tartottak 
államvizsgát. Ennek a vizsgarendszernek a megszűnése az 
erdőtörvény hatályba lépésével lehetett kapcsolatban.

Az 1883. évben Ásotthalmán megnyílt erdőőri 
szakiskolából kikerült szakemberek nem bírtak akkora 
tudással, hogy azok a kisebb erdőbirtokokban a gazdálkodás 
vezetését önállóan végezhessék. Az erdészeti körökben mind 
erősebben merült fel az a kívánság, hogy olyan tanintézet 
szervezése történjék, amelyből a kikerült erdészek a kisebb 
erdőbirtokok szakszerű gazdálkodásának a vezetésére képesek. 
A Kaán Károly által 1904-ben javasolt kétéves előgyakorlattal 
kezdődő hároméves elméleti-gyakorlati iskolai oktatás nem 
került megvalósításra. Helyette Tuzson János elképzelése, a 
vadászerdői erdőőri szakiskola szervezésében „erdészeti 
továbbképző tanfolyam” beindítása, valósult meg 1908-ban. 
(66854/1908. FM számú rendelet.) Az akkor már működött 
négy erdőőri szakiskola (Vadászerdő, Szeged-Királyhalom, 
Liptóujvár, Görgényszentimre) legkiválóbb növendékei ezeken 
az egyéves továbbképző tanfolyamokon főként az erdészeti 
műszaki segédszolgálattal kapcsolatos (földmérés, erdőbecslés, 
erdőrendezés, útépítés, kisebb épületek tervezése, költségvetés 
készítése, irodai ügyvitel, vadászatvezetés) ismereteket kaptak. 
Ez hét éven át a szakma által megbecsült műszaki 
segédszemélyzetet biztosított a szakma, és jó 
gazdálkodásvezetőket a kisebb erdőbirtokok számára. Ezzel a 
továbbképzőtanfolyammal a kívánt célt, a középfokú 
szakképzést nem lehetett elérni, az ezirányú érdeklődés 
csökkenése miatt a tanfolyamot 1915-ben már nem is indítják 
meg.
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II. Az erdészeti középiskola első évei 
1918-1924

Az első világháború végén, 1919 szeptemberében 
Vadászerdőn hároméves elméleti és egyéves szakmai 
előgyakorlatot kívánó erdészeti szakiskola nyitotta meg kapuit. 
(13584/1918. FM számú rendelet.) Az iskola tantárgyai a 
következők voltak:

mennyiségtan
erdőhasználattan
természettan
erdővédelemtan
növénytan
erdőbecslés és erdőrendezéstan alapelemei
erdészeti növényföldrajz
erdőtörvény és igazgatás
erdészeti állattan
halászattan
ásványtan és földtan
mezőgazdaságtan
vegytan
kisebb építkezések 
vadászat és fegyvertan 
erdészeti számviteltan
gyakorlati jártasság (erdő és vadgazdaságtani gyakorlat).

A felsorolt tantárgyak az erdészeti munkák minden ágát 
felölelték, de a közismereti tárgyakkal a tanulókat nem 
terhelték.

1919-ben Erdély román megszállás alá került. Az erdészeti 
főhatóság az ország egyetlen középfokú erdésziskoláját -  az 
igazgatásilag hozzá tartozó hidasligeti Erdőőri és Vadőri 
Szakiskolával együtt -  Magyarországon akarta továbbműköd
tetni, és ezért már 1919 nyarán Kőszeg város polgármesterével 
tárgyalást kezdeményezett az iskolák ottani elhelyezésével
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kapcsolatban. Az erről szóló 52539/1919. FM számú ügyirat a 
következő (teljes terjedelemben először itt közölve):

„Kőszeg város Polgármesterének, Kőszeg. Az alsófokú 
erdészeti szakoktatás intézményének 1918-ban történt 
átszervezése folytán a két éves tanfolyamú erdőőri szakiskolák 
helyett középfokon egy erdészeti szakiskola, alsófokon pedig 
két egy éves tanfolyamú erdőőri és vadőri iskola létesült oly 
módon, hogy az 1918/19 tanévtől kezdve a vadászerdői erdőőri 
szakiskola átszerveztetett középfokú erdészeti szakiskolává, a 
görgényszentimrei és királyhalmi erdőőri szakiskola, valamint 
a vadászerdői erdőőri szakiskolával kapcsolatosan létesített 
hidasligeti vadőri szakiskola átszerveztetett (alsófokú) erdőőri 
iskolává, a liptóújvári erdőőri szakiskola pedig, mint ilyen, 
ideiglenesen fenntartatott addig az ideig, míg a régi rendszer 
alapján felvett, de a háborús okok miatt még nem végzett 
erdőőri szakiskolai tanulók tanulmányaikat be nem fejezik.

Ezzel az átszervezéssel kapcsolatosan -  az e tekintetben 
még régebb idő óta ismételten megnyilatkozott óhajának 
megfelelően -  ugyancsak az 1918. évben elhatároztatott, hogy 
az erdészeti szakiskola valamelyik dunántúli vármegyében is 
létesítessék.

Az új szakiskola székhelyének kiválasztásánál elsősorban 
Kőszeg város vétetett figyelembe nemcsak azért, mert az iskola 
czéljaira szükséges épületek Kőszegen rendelkezésre állnak, 
hanem azért is, mert a város erdei a szakoktatás igényeinek 
teljesen megfelelnek.

A szakiskola elhelyezése kérdésében akkori hivatali 
elődöm azt az álláspontot fogadta el, hogy az erdészeti 
szakiskola Kőszeg városában egyáltalában csak abban az 
esetben volna létesíthető, ha a város az alábbiakban felsorolt fő 
feltételeket a maga részéről kötelezően elfogadná, nevezetesen 
ha:

1. Kőszeg város erdészeti szakiskola czéljaira megvételre 
felajánlaná a Magyar Államnak a tulajdonát képező 
»Frigyes« gyalogsági laktanya összes épületeit a hozzá 
tartozó telekkel együtt 420.600 K. vételárért, illetőleg az
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ingatlanokat terhelő a Magyar Jelzálog- és Hitelbanktól 
felvett törlesztéses kölcsön átvállalása ellenében;

2. a város összes erdőbirtokát az állam, illetőleg a létesítendő 
szakiskola kezelésébe adná oly módon, hogy az állami 
kezelésbevétel az 1898. évi XIX. t. ez. 11. és 13. §-ai 
alapján történnék, kiterjesztve a kezelést a város 
bevonásával tüzetesen megállapítandó összes erdőkezelési 
és értékesítési teendőkre úgy azonban, hogy mellette az 
államot a várossal szemben anyagi felelősség nem 
terhelhetné; nem vállalhatná továbbá az állam az 
erdőőrzés teljesítését, amelyről Kőszeg városnak kellene 
saját erdőőri személyzetével továbbra is gondoskodnia 
úgy azonban, hogy az erdőőri személyzet szolgálati és 
fegyelmi szempontból a szakiskola alá tartoznék;

3. a város a szakiskolai tiszti és altiszti személyzet 
illetményföldre való igényének kielégítése czéljából, 
valamint a létesítendő szakiskola szakoktatási czéljaira /:a 
szakiskolai élelmezés szükségleteit is fedező gazdálkodás 
berendezésére:/ a tulajdonát képező mezőgazdasági 
földekből 250-300 /: 1200 n.öllel számított:/ magyar hold 
kiterjedésű részletet haszonbér nélkül szabad használatra 
az állam rendelkezésére bocsátana mindaddig, amíg az 
erdészeti szakiskola mint ilyen fennáll;

4. a város a létesítendő erdészeti szakiskola fa- és egyéb 
erdei termék szükségletét annyira, amennyire annak 
lehetősége meg lesz, saját birtokáról szolgáltatná ki, 
éspedig a mindenkori árjegyzék szerinti árak 80 %-ával 
számított ellenértékének megtérítése mellett;

5. a város a vadászati és halászati jogot a város egész 
határára nézve a szakiskola részére biztosítaná, s e czél 
érdekében minden lehetőt elkövetne arra nézve, hogy a 
vadászat és a halászat gyakorlása a szakiskolai tanulók 
részére az érvényben levő bérszerződések hátralevő ideje 
alatt is lehetővé tétessék;

6. a város közreműködnék a tekintetben, hogy a »Frigyes« 
laktanya és az államvasúti alkalmazottak árvaháza közötti 
földrészletek -  mihelyt annak szüksége tényleg felmerül -
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az állam, illetőleg a létesítendő szakiskola 
növénykertjének czéljaira megszerezhetők legyenek.

Az 1-6. pont alatt felsorolt feltételek elfogadása, illetőleg az 
erdészeti szakiskolának Kőszegen való létesítése esetére a 
város tulajdonát képező erdők kezelésével stb.-vel járó teendők 
járulék fizetése nélkül teljesíttetnének az erdészeti szakiskola 
részéről és a város jelenlegi erdőtisztjének további alkalmazása 
az 1898. XIX. t. ez. 58.§-ában foglaltak értelmében törvényes 
alapon rendeztetnék; végül a gazdálkodás vezetése oly módon 
történnék, hogy az erdőgazdaságot terhelő kötelezettségek 
rendezése a város összes érdekeit, s főként az erdőgazdaság 
jövedelmezőségéhez fűződő érdekeket kielégítse.

Mielőtt a szakiskolának Kőszegen való elhelyezése 
kérdésében végleges állást foglalnék, felkérem polgármester 
urat, hogy a szakiskola létesítésének ügyét -  az előbb említett 
fontos körülményre való tekintettel -  soron kívül vétesse 
tárgyalás alá, s a város tanácsának határozatát hozzám a 
legrövidebb úton terjessze fel.

Végül megemlítem, hogy -  mivel a már létesített 
vadászerdői erdészeti tanulóit, tiszti és altiszti személyzetét 
elháríthatatlan kényszerítő okokból sürgősen máshová kell 
áthelyeznem -  feltétlenül gondoskodnom kell arról, hogy a 
személyzet addig is, amíg hivatásszerű működését 
megkezdheti, megfelelő elhelyezést találjon, -  kérem annak 
lehető legsürgősebb bejelentését, hogy a »Frigyes« laktanya 
épületei mikor lennének átvehetők, s amennyiben ezeket a 
legközelebbi időben /:a folyó október hó folyamán:/ elfoglalni 
nem lehetne, módjában volna-e a városnak az említett 
személyzet ideiglenes elhelyezéséről más módon gondoskodni? 
Héjjas sk. IX. 20 1. Arató sk. X. 3 k.Péch sk. X. 8.

Budapest 1919 NB. Rubinek őexja az 1919. IX. 7-iki 
referáda alkalmával a főosztályt a várossal való tárgyalásokra 
felhatalmazni méltóztatott. Péch sk. IX. 18”

Ugyanezen az ügyiraton az erdészeti főosztály a 
hadügyminisztert is megkereste:
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„A Hadügyminiszter Urnák, Budapest. Annak a czélnak 
elérése végett, hogy az osztrák és cseh erdészek az országból a 
magyar származású szakegyénekkel kiszorithatók legyenek a 
legrövidebb időn belül egy uj erdészeti szak iskolának 
felállítása vétetett tervbe s a létesítendő szakiskola székhelyéül 
Kőszeg városa szemeltetett ki.

Mivel a szakiskola létesítése a mai drága építkezési 
viszonyok miatt ahhoz a feltételhez köttetett, hogy Kőszeg 
város az intézet czéljainak teljesen megfelelő ún. »Frigyes« 
laktanyát, amely a város tulajdonát képezi, a szakiskola 
czéljaira rendelkezésre bocsássa és mivel a megejtett előzetes 
tárgyalások során arról értesültem, hogy az említett gyalogsági 
laktanyát -  abban az esetben, ha annak használata iránt a város 
és a katonakincstár között létrejött bérleti szerződés felbontatik
-  a város a létesítendő erdészeti szakiskola czéljaira a telekkel 
együtt tulajdonába adja az államnak -  tisztelettel kérem 
miniszter urat, hogy a „Frigyes” laktanya bérletére vonatkozó 
szerződés felbontásához hozzájárulni méltóztassék oly módon, 
hogy a bérleti viszony a katonai kincstár részéről a 
szerződésben kikötött lA évi felmondási idő mellőzésével 
azonnal felbontassák és az épületek telkekkel együtt erdészeti 
szakiskola létesítésére azonnal rendelkezésemre bocsátassanak.

Tisztelettel megjegyezem, hogy kérésem teljesítésének 
annál kevésbbé látom akadályát, mert értesülésem szerint a 
»Frigyes« laktanya már hosszabb idő óta teljesen ki van ürítve 
s a változott viszonyok következtében csökkentett katonai 
igényeket a városban meglévő többi három laktanya is 
bőségesen kielégítheti.

Tisztelettel megjegyzem még, hogy a »Frigyes« laktanya 
azonnali átvételét az a körülmény teszi szükségessé, hogy a 
már létesített vadászerdői erdészeti szakiskola tanulóit, tiszti és 
altiszti személyzetét elháríthatatlan kényszerítő okokból 
sürgősen máshová kell áthelyeznem, s arra a czélra a szóban 
forgó épületek a legczélszerübben volnának felhasználhatók.

Végül tisztelettel kérem, hogy nagybecsü intézkedését 
velem 8 nap alatt közölni méltóztassék.
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Budapest 1919. Héjjas sk. IX. 20. 1. Arató sk. X. 3. Péch 
sk. X. 8.”

Még folytak a tárgyalások, amikor a kormány kiürítési 
parancsára az erdészeti szakiskola (a hidasligeti erdőőri és 
vadőri szakiskolával együtt) 1919 novemberében elhagyta 
Vadászerdőt. Az iskolák felszerelését a megszálló 
hatóságoknak át kellett adniok, az anyakönyveket azonban 
sikerült megmenteni, amelyeket a soproni „Roth Gyula” 
Erdészeti és Elsődleges Faipari Szakközépiskola, mint a 
vadászerdei erdészeti szakiskola jogutóda, őriz.

Az iskola ideiglenes elhelyezését Török Sándor igazgató 
részben Tatán, részben Tóvároson három különböző épületben 
biztosította, miután a kőszegi tárgyalás nem vezetett 
eredményre. Itt végeztek az 1920/21. tanévben az egyetlen 
hároméves tanulmányi idővel szervezett erdészeti középiskola 
növendékei.

A 11956/1920. FM számú rendelet az iskola tanulmányi 
idejét két évre csökkentette, és 1921 őszén már új név alatt, 
mint kétéves erdőgazdasági szakiskola kezdte meg a 
működését. Az iskolában oktatott tantárgyak a következők 
voltak:

mennyiségtan, erdőbecslés, 
erdőrendezés alapelemei, 
erdőműveléstan, 
erdészeti kisebb építkezések, 
erdészeti állattan, 
vadászat,
vadászati gazdaság,
fegyvertan,
erdővédelemtan,
törvények és erdészeti igazgatás,
erdőhasználattan,
erdőgazdasági számvitel, könyvvitel és talajtan,
irodai ügyvitel,
éghajlattan,
mezőgazdasági ismeretek,
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erdészeti növénytan, 
rajz,
egészségtan, elsősegélynyújtás.

A nagy nehézségekkel küzdő iskola négy éven át működött 
Tata-Tóvárosban.

III. Az iskola esztergomi elhelyezése

Úgy az Erdőgazdasági Szakiskola, mint az időközben 
egyéves szorgalmi időre csökkentett Erdőőri és Vadőri 
Szakiskola tata-tóvárosi elhelyezése az oktatásban nem tudott 
megfelelő szakmai színvonalat biztosítani. Török Sándor 
igazgató jól tudta, hogy az erdészeti szakoktatás színvonalát 
csak egy megfelelően elhelyezett, a miliő-pedagógia 
kívánalmait is kielégítő iskolával, a hozzá tartozó tanulmányi 
erdőgazdasággal lehet biztosítani. Az ő fáradhatatlan utánjárása 
és Esztergom város akkori vezetőségének megértő segítségével 
vált lehetővé a Vadászerdőről menekült erdésziskolák 
esztergomi elhelyezése. Itt a volt Károly laktanyában 
(kenderföldi kislaktanya) nyertek véglegesnek remélt 
elhelyezést.

A véglegesnek látszó elhelyezkedés a tantestületnél is 
megnyugvást hozott. A tantestület lelkiismeretes oktató 
munkája, az iskola által a felvételre jelentkezettek közül 
kiválasztott és végzett tanulóinak elméleti és gyakorlati tudása 
miatt a szakiskolában folyt oktatást a szakmai körök 
országosan elismerték. A tanulást megkönnyítendő az iskola 
erdőmérnök-tanárai az általuk oktatott szaktárgyakból a 
gyakorlati szolgálatot is segítő tankönyveket állítottak össze. 
1926-ban négy, 1927-ben három tankönyv jelent meg, az 
esztergomi Buzárovits könyvnyomda gondozásában.
Ezek:
Balázs Emil: Erdei fák és cserjék. 136 oldal. FM kiadása.

1926.
Balázs Emil: Erdőműveléstan. 134 oldal. FM kiadása.

1927.
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Katona István: Erdőbecslés. 76 oldal. FM kiadása. 1926. 
Katona István: Mennyiségtan. 91 oldal. FM kiadása. 1927. 
Katona István: Erdészeti földméréstan alapfogalmai. 175 

oldal. FM kiadása. 1927.
Tóber Samu: Erdészeti talajtan alapfogalmai. 88 oldal.

FM kiadása. 1926.
Tóber Samu: Erdészeti éghajlattan alapfogalmai. 94 oldal. 

FM kiadása. 1926.
Ezekből a tankönyvekből ennek az iskolatípusnak a 

megszűnése után az alerdész szakiskolák tanulói is tanulták a 
szakmát.

A középfokú erdész szakiskola egyik típusát sem ismerték 
el a középiskolákkal egyenrangúnak. Az érettségi vizsga 
helyett a kötelező képesítő vizsgát ugyanis nem ismerték el az 
érettségi vizsgával egyenrangúnak, mert közismereti tárgyak 
nem voltak a tantervekben a kívánt mértékben képviselve. 
(1944-ig a katonai szolgálatra besorozott érettségizettek a 
bevonulásukkor zubbonyukra karpaszományt kaptak, látható 
megkülönböztetésként az érettségi vizsgával nem bíróktól; 
mint karpaszományos őrmester, vagy mint zászlós szereltek 
le.) Növelte az erdészeti szakiskolát végzettek 
elégedetlenségét, hogy megfelelő társadalmi elismerést nem 
kaptak, de magukat többre értékelték, mint az erdőőri (és 
vadőri) szakiskolát végzetteket, mert szakmai tudásuk 
magasabb volt. Ugyanakkor a főiskolát végzettek maguk közé 
őket nem fogadták be, így tulajdonképpen társadalmi
talaj nélküliek voltak. Az iskolába jelentkezők létszáma is évről 
évre csökkent, és maguk a középfokú szakiskolát végzettek 
kérték ennek az iskolatípusnak a megszüntetését, ami az 
1136/1928. FM számú rendelettel meg is történt.

Az 1935. évi IV törvénycikk (erdőtörvény) csak az alsófokú 
erdészeti oktatásról rendelkezett. Az erdészet középfokon 
történő oktatását meg sem említette. Az erdőtörvény 
megszüntette az egyéves szorgalmi idejű erdőőri és vadőri 
szakiskolákat, és alerdész szakiskolák felállítását rendelte el, 
meghagyva az egyéves előzetes erdészeti gyakorlati szolgálati 
kötelezettséget; a szorgalmi időt két évre emelte. Ez az
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iskolatípus színvonalban semmivel sem maradt el az 
erdőgazdasági szakiskoláétól, ennek a tankönyveit használták, 
az oktatott tantárgyak pedig még szélesebb körűek voltak:

magyar nyelv és helyesírás 
számtan, mértan,
természettudományi alapismeretek 
erdőgazdasági földrajz 
erdészeti növénytan és termőhelyismerettan 
erdőműveléstan, erdővédelemtan 
erdőhasználat és kisebb építkezések 
erdőgazdasági üzemtani alapismeretek 
vadászatgazdaság és vadászattan 
erdészeti jog és védelmi szolgálattan 
irodai és számadási ügyvitel 
egészségtan, első segélynyújtás 
tűzoltás
mezőgazdasági alapismeretek, kertészet, méhészet, 
halgazdaság
háziipari- és műhelymunka 
szaktárgyakkal kapcsolatos gyakorlatok 
gyakorlati védelmi szolgálat 
testnevelés.

A második világháború folyamán a visszacsatolt 
országrészekben az utódállamokban, főként Csehszlovákiában 
végzett középfokú képesítésű, érettségizett szakemberek 
kerültek a magyar államerdészet szolgálatába, ami az erdészeti 
szaknomenklatura megváltoztatását, illetve bővítését tette 
szükségessé. Hazai erdészeti középiskola felállítására a mind 
nehezebbé váló háborús körülmények miatt nem gondolhattak.

Az erdőgazdasági szakiskola megszűnése (1928) után húsz 
évnek kellett eltelnie, hogy a középfokú szakoktatás gondolata 
ismét fölvetődjék, és egy igazi, minden szakmai igényt 
kielégítő, ugyanakkor érettségit is adó erdészeti középiskola 
megnyíljon (1948). Az akkori gazdasági helyzet miatt az
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államerdészet új iskola felállítását csak a már meglévő keretek 
(épület, személyzet) között vállalhatta.

Az Erdészeti Lapok 1948. évi 1. (októberi) száma már az 
oktatás megkezdéséről tudósít: „A földművelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztálya dicséretre méltó 
buzgalommal soron kívül végezte el -  Pető János 
főerdőtanácsosnak, a Szeged-királyhalomi Erdész Szakiskola 
igazgatójának odaadó közreműködésével -  a szükséges 
előmunkálatokat. Ennek eredményeként látott napvilágot a 
187300/1948. FM számú rendelet, amely megajándékozta 
szakunkat az új iskolával.”

Az iskolát alapító rendelet fakultatív érettségi vizsga 
letételét tette lehetővé. Az érettségizettek részére ez az 
erdészeti és/vagy a mezőgazdasági irányú továbbtanulásra 
adott lehetőséget. Az óratervet a középiskolák 
követelményeinek megfelelően, de a szakmai kívánság 
messzemenő kielégítésével állították össze. Nem csoda az, 
hogy ezt az iskolát az erdészek nagy családja a magáénak 
érezte, amit az is bizonyított, hogy az iskola felszereléséhez az 
egész magyar erdésztársadalom hozzájárult. Az iskola részére 
indított gyűjtést az Erdészeti Lapok 1949. évi augusztusi száma 
közölte. Összesen 10.612,50 Ft gyűlt össze az iskola 
felszerelésének a biztosítására, ami akkor tekintélyes értéket 
jelentett. Külön is meg kell említeni a MÁLLERD (Magyar 
Állami Erdőgazdasági Üzemek) hárosi fűrészüzemének 
ajándékát, amely a középiskola I. osztályának a padjait 
készítette el. Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 
szakkönyvekkel jött az iskola segítségére.

Az előzőkön felül a volt erdészeti középiskolát végzettek 
kezdeményezték Török Sándor volt igazgatójuk arcképének 
megfestését. Erre a célra 2247,50 Ft gyűlt össze. A képet az 
iskola megfesttette és azt 1949. október 15-én ünnepélyesen 
leleplezte. A képet az iskola soproni jogutóda őrzi.

Az erdőgazdasági középiskola alapító rendelete 
(187300/1948. FM sz.) szerint az iskola felügyeleti hatósága a 
Földművelésügyi Minisztérium volt, amit a MÁLLERD-re 
ruházott át. Az iskola ünnepélyes megnyitója 1948. október 17-
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én volt, amelyen a Földművelésügyi Minisztériumot Bencsik 
István államtitkár képviselte, a MÁLLERD Központi 
Igazgatóságát Osváth István miniszteri tanácsos, a Műegyetem 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karát Sébor János egyetemi 
tanár, prodékán, a Királyhalmi Erdész Szakiskolát Pető János 
igazgató képviselte. Az előbb felsoroltakon kívül valamennyi 
erdőgazdasági nemzeti vállalat egy-egy kiküldötte és az 
esztergomi erdészeti szakiskola sok volt növendéke is 
megjelent az évnyitón. Nem hiányoztak a vármegye, 
Esztergom város, a hatóságok és a pártok, továbbá a helyi sajtó 
képviselői sem. A volt tanárok közül Ebergényi (Tóber) Samu 
és Katona István vettek részt az ünnepségen.

Álljon itt az iskola eredeti óraterve és összehasonlításként a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 1949 őszén az 
iskolára oktrojált óraterve is:
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Tantárgy

Erdőgazd. középisk. Erdészgimnázium
I. | II. | III. | IV. I. | II. | III. | IV.

H e t i  ó r a s z á m
Hit és 
erkölcstan

2 2 2 2 - - - -

Magyar nyelv 
és irodalom

3 3 3 3 3 3 3 3

Orosz nyelv - - - - 3 3 3 3
Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2
Erdőgazdasági
földrajz

2 - - 2 2 - -

Erdészeti
növényföldrajz

- - - - - 2

Politikai
gazdaságtan

- - - - - 2 2 2

Mennyiségtan 3 3 3 3 3 3 2 2
Természettan i 
ismeretek

3 2 - - 3 - - -

Szerves és szervet
len vegytan

- - - - 2 - -

Vegytan és kőzet
tan

2 2 - 3 - - -

Biológia - - - - 4 5 3 -
Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2
Egészségtan 1 - - - - - - -
Mindennapi
kérdések

1 1 1 1 - -

Erdészeti növény
tan, gyógy- és 
iparinövényisme- 
retek

- 4 1 2 -

Erdészeti állat- és 
rovartan

3 - - - - - - -

Vadgazdaság- és 
fegyvertan

- 1 2 2 2 2

Termőhelyi
ismeretek

- - - - 3 -

Erdőművelés- és 
Erdővédelemtan

- - 3 3 3

Erdőhasználattan - - 2 2 - - 2 2
Földméréstan
alapelemei

- 2 - - 2 2

Erdészeti építke
zések és szállító
berendezések 
alapelemei

- - 2 - 2 2

Erdőbecslés és
erdőrendezés
alapelemei

3 2 2

Erdészeti 
jogismeret társ. és 
gazdaságtani 
bevezetés

2 2 1 - - 2
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Erdőgazdasági
politika

- - - 2

Mező- és erdö- 
gazd. alapismer
tek, méhészet és 
halgazdaságtan

3 1 1 - 3 - -

Irodai ügyv. és 
könyvvitel alap
elemei

1 2 1 2 2 2

Erdő és vadgaz
daságtan i gya
korlatok

5 4 8 8 10 9 8 9

A heti órák száma:
33 33 33 33 40 40 40 40

Az erdőgazdasági középiskola két felső osztályában 
erdőgazdasági gyakorlatokra hetenként egy nap állt a 
rendelkezésre. Az iskolai rendtartás az igazgatónak jogot adott 
arra is, hogy -  amennyiben az erdei munkák megkívánták -  a 
tanítást három napra felfüggessze. Az iskola alapító rendelete 
arra is kitért, hogy az iskola tanulói és a tanári kara az ország 
erdőgazdaságait és erdészeti üzemeit tanulmányutak keretében 
megismerjék. A III. osztályosok részére az iskola tanulmányi 
erdejében egyhónapos kötelező nyári gyakorlatot írt elő.

1949. január elsejével az iskola fölötti felügyeletet az FM 
Szakoktatási Főosztálya a MÁLLERD-től visszavette, és 
ugyanezen év szeptemberétől az iskola feletti felügyeletet a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) gyakorolta; 
diktatórikus módon új óratervet erőltetve az iskolára, nevét is 
megváltoztatta Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozat
ra, (4156/1949. Korm. sz. rendelet). A VKM által összeállított 
eredeti óratervbe sikerült a szakmai álláspontot jórészt 
megvédeni, a közismereti tárgyaknál a VKM megkötötte 
magát. A közismereti vonal megerősödése miatt a tanulók 
leterhelése erősen megnövekedett. Megfelelő tanulmányi 
eredményt csak a valóban jó képességű tanulóktól lehetett 
várni. Ezért az iskola tanári kara a felvételi vizsgát nagy 
körültekintéssel készítette elő. Az elsődleges cél a 
jelentkezettek testi álló-, értelmi- és megfigyelőképesség, 
továbbá az általános tudás megállapítása volt.

A legjobbak kiválasztására azért volt lehetőség, mert a húsz 
fős első osztályra tízszeres volt a túljelentkezés. A kiválasztás
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tisztaságát azzal sikerült biztosítani, hogy a jelentkezők 
személyi adataikat egy üres papírra írták fel és ezt egy 
megszámozott borítékba zárták. A felvételi vizsga folyamán ezt 
a számot tűzték a ruhájukra és mindvégig ezzel szerepeltek. A 
legtöbb pontszámot elértek kerültek felvételre és kaptak erről 
értesítést.

A nem sokkal előbb megtartott országgyűlési „választás” 
eredménye képpen a kommunista párt (Magyar Dolgozók 
Pártja) vette át az ország vezetését, aki egymás után váltotta le 
a szakembereket és helyükre munkáskádereket állítottak. 
Ennek során váltották le az esztergomi tankerületi főigazgatót, 
és helyére egy képzettség nélküli, tanulatlan munkásasszonyt 
neveztek ki. Ő az iskola döntését -  minthogy a felvettek 
származását az iskola nem vizsgálta -  meg akarta semmisíteni 
és munkás-paraszt származásúak felvételét kívánta. Az általa 
kiválasztottak névsorát meg is küldte. A felügyeleti hatóságnál 
(VKM) -  akkor még voltak tárgyalóképes előadók -  sikerült 
elérni, hogy a már kiértesített húsz tanuló mellé még tíz, a 
föigazgatónő által kiválasztottak közül is felvételt nyert, de 
úgy, hogy az első osztály létszámát a minisztérium még tíz 
fővel , harminc főre emelte. Talán mondanom sem kell, hogy 
az utólag fölvettek, az iramot nem bírván, fokozatosan 
lemorzsolódtak.

Az iskolának a gyakorlati élettel való kapcsolatát a 
tanulmányi erdőgondnokság, a hozzá tartozó csemetekertekkel, 
a faraktárral, a mezőgazdasági területével és a 
vadászterületével, biztosította. Szorosabb lett a kapcsolat 
akkor, amidőn a tanulmányi erdőgondnokság vezetése az 
iskolához került. Vezetője, illetve erdőgondnoká az iskola 
igazgatója volt, aki erdőgondnokság vezetőségéből került az 
oktatáshoz. Az egyes reszortok intézői az iskola szaktanárai, 
szakosodásuknak megfelelően, voltak. Ez biztosította 
szaktanároknak a gyakorlattal való kapcsolatát. Ez a rendszer 
mindössze egy évig maradt életben.

1949. október 14-16. között három napos 
ünnepségsorozattal emlékezett meg az iskola az esztergomi 
letelepedésének huszonötödik, alapításának pedig 65.
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évfordulójáról. Az ünnepségsorozat október 14-én este az 
iQúság lampionos felvonulásával és az erdő jelentőségét 
ismertető röplapok osztogatásával kezdődött. A jubileumi ülés 
október 15-én volt, amelyen az iskola megbízott igazgatója, dr. 
Kollwentz Ödön ismertette az iskola történetét. Egy-egy 
iskolatípus ismertetése után azok egy-egy volt növendéke 
emlékezett meg az ott töltött időkről és fejezte ki háláját az 
iskola volt tanárainak.

Az ünnepségen az FM részéről Jablánczy Sándor erdészeti 
főosztályvezető, a VKM részéről dr. Babos István 
főosztályvezető, az Erdőközpont részéről Osváth István 
vezérigazgató-helyettes, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara nevében 
Lámfalussy Sándor egyetemi tanár, a királyhalmi és a soproni 
erdészeti szakiskolák, az erdőgazdasági nemzeti vállalatok, a 
helyi párt és tömegszervezetek képviselői, végül az iskola sok 
volt növendéke emelte jelenlétével az ünnepség fényét. Az 
ünnepségsorozat október 16-ával zárult, amikor is az 
esztergomi iskolák tanulóival együttesen végzett 
erdőtelepítéssel indították meg Esztergomban az országfásítás 
ötéves tervének munkáit.

1949 tavaszán Veres Péter író, az alföldfásítás és egyéb 
közérdekű erdőtelepítések országos felügyelője, látogatta meg 
az iskolát és győződhetett meg az iskolában folytatott elméleti 
és a tanulók által végzett erdőgazdasági gyakorlati munkákról. 
Erről a látogatásról készített amatőr mozgófilm másolatát a 
magyar TV archívuma őrzi.

Sem az iskolai, sem a kollégiumi épület nem felelt meg a 
középfokú oktatás kívánalmainak, ezért az FM Erdészeti 
Főosztálya megbízást adott Lechner Ödön építészmérnöknek új 
iskolai és kollégiumi épületek megtervezésére, ugyanakkor az 
FM Erdészeti Főosztálya a Tervhivatalnál az iskola felépítésére 
hárommillió forintot biztosított, amiből félmillió kiutalásáról is 
gondoskodott. Az iskola részére történő átutalás elmaradt, mert 
az iskola új felügyeleti hatósága, a VKM az iskola 
igazgatójának többszöri sürgetése ellenére sem utalta át, hanem 
ezt az összeget a nyíregyházi mezőgazdasági gimnázium
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kertészeti tagozatának befejezés előtt állott épületeire 
fordította. A VKM döntését az Erdészeti Főosztály sem tudta 
megváltoztatni, így az iskola építkezése meg sem kezdődhetett. 
Az építkezés elmaradása miatt az iskola esztergomi működése 
kétségessé vált. A felügyeleti hatóság elgondolása szerint az 
iskola a sárvári várba került volna. Az iskola vezetősége 
részletesen bejárta és számbavette a helyiségeket, aminek 
eredménye a vár alkalmatlansága lett. A szakoktatás 1950. évi 
átszervezésével az iskola további sorsa eldőlt; az iskola további 
működésére a minisztérium Sopront jelölte ki.

IV. Az iskola nevelő munkája

Az iskolai nevelés célkitűzés volt, hogy a tanulók 
tanulmányaik befejezésekor az erdészetet már hivatásuknak 
érezzék, továbbá a becsületes, jellemes emberek nevelése és 
egymás megbecsülése. Minthogy Esztergomban az erdészeti 
középiskola mellett még az erdész szakiskola is működött, a 
középiskola tanulói a szakiskola növendékeivel közös nevelést 
kaptak, azért is, hogy egymást egyenrangú erdészeknek 
ismerjék el.

Az iskola nagy gondot fordított arra, hogy a tanulók a 
rendet és a fegyelmet megszokják. Erről több évtizeden át 
Daróczy Márton körerdész gondoskodott. Az igazgató a 
szaktanárokkal előzetesen megtárgyalt, aktuális feladatokat a 
szolgálatvezető részére reggelenként kiadta, aki egyúttal az 
előző nap eseményeiről az igazgatónak részletes jelentést tett. 
Ugyancsak jelentette az előfordult fegyelmezetlenségeket, és 
egyben javaslatot tett a vétkes megbüntetésére is.

1949 őszétől a kollégium vezetését az akkor már uralomra 
jutott kommunista párt (Magyar Dolgozók Pártja: MDP) által 
kinevezett párttag-igazgató vette át, aki -  pedagógus lévén -  a 
pártfegyelmet össze tudta egyeztetni az iskola szaknevelés 
kívánalmaival, és így a kezdeti ellentéteket sikerült hamarosan 
leküzdeni, és az erdészeti nevelésben törés nem történt.

A tanulók szakmai nevelését az iskola a már említett 
tanulmányi erdőgondnokság csemetekertjében, faraktárában és
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erdészkerületeiben biztosította. Gyakorlatoztak a tanulók az 
erdőben a kitermelt anyag felvételénél, a faraktárban, a 
kiseladásoknál, részt vettek a csemetekertek aktuális 
munkáiban. A tanulók munkabeosztását a szolgálatvezető úgy 
végezte, hogy minden tanuló valamennyi munkában részt 
vegyen. Erről megfelelő nyilvántartást vezetett. A tanulmányi 
erdőgondnokság kiválasztott kerületvezetői mellett a tanulók 
kisegítő és védelmi szolgálatot felváltva végeztek, és 
ismerkedtek a szolgálati könyv vezetésével is. A tanuló 
munkához való hozzáállásáról a kerületvezető a 
szolgálatvezetőt tájékoztatta.

A vadászati gyakorlatokat az iskola kezelésében állott, 
mezőgazdasági területeket is magába foglaló, vadászterület 
biztosította, amelyen a vadóvás és a társas vadászatok mellett a 
tanulók 2-2 fós éjjeli vadászati szolgálatot is végeztek. A 
vadászatok lebonyolításához és a vadászati szolgálathoz 
szükséges vadászfegyvereket az iskola biztosította.

Az iskola igazgatója esetenként erdőgazdasági gyakorlat 
végzésére távoli munkahelyet jelölt ki, ahová a tantestület 
szaktanárai, az igazgató vezetésével, a tanulókkal együtt, 
vonultak ki. Ez a tanulók állóképességének és munkabírásának 
az ellenőrzését is szolgálta.

Az irodai ügyvitel (erdészeti adminisztráció) gyakorlása 
végett a tanulmányi erdőgazdaság, illetve az iskola 
segédhivatali irodáiban a tanulók felváltva végeztek 
adminisztratív munkákat.

A hálószobák rendjére a szobaparancsnok ügyelt, a 
tisztaságról a hetesi szolgálatot végzők gondoskodtak.

Az iskola éjszakai nyugalmát és rendjét a tanulók éjjeliőri 
szolgálata biztosította. Az éjjeliőri szolgálat ellenőrzését a 
szolgálatvezető és a tantestület esetenként végezte.

A tanulók részére 1949 őszétől kötelező „politikai nevelést”
-  az iskolai órákon kívül -  a kollégiumi igazgató a 
kollégiumban, a délutáni órákban tartotta.

A politika mind erősebben rátelepedett az iskola vezetésére. 
Nem érdektelen annak a megemlítése, hogy a tanulók által 
választott iskolabizalminak joga volt a tantestület osztályozó
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értekezletein részt venni és egyes tanulók érdemjegyeinek a 
megváltoztatását javasolni. Ezt az érdekelt tanár azonban csak 
megfelelő indok esetén tudta elfogadni, általában saját 
értékelését tartotta meg.

Az esztergomi erdész iskolákban folyt szakmai képzés és 
nevelés eredménye volt, hogy az innen kikerült szakemberek 
legnagyobb része az életben, szolgálatában becsülettel helyt 
állt.
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Diákélet a m.kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskolán

tíz évvel a trianoni békediktátum aláírása után 
(Visszaemlékezés)

Dr. Kollwentz Ödön

1930-at írtunk, még javában dúlt a világgazdasági válság, 
amidőn erdészeti tanulmányaimat megkezdtem a soproni 
főiskolán. Még frissen élt bennünk az országcsonkítás okozta 
fájdalom, és eltökélten hittünk a revízióban, ami -  sajnos -  
nem következett be. Az erdész-bányászhallgatók között volt 
még néhány Selmecen kezdett ultra- és supraveteranissimus, 
akikben még élénken élt a selmeci szellem és az ősi alma mater 
utáni vágyódás. Ezt a szellemet igyekezett a Főiskolai Ifjúsági 
Kör belénk táplálni az eredeti szöveggel: „Schemnitz ist ein 
schönes Stadtchen”, és jelszavával: „Selmec az Istened, Anyád, 
Szeretőd, Menyasszonyod, aki bántja, ellenséged”. A selmeci 
szellemet felejthetetlen professzoraink is ébren tartották, 
legtöbbjük a főiskolával együtt hagyta el az ősi székhelyet.

1. Beiratkozás

A trianoni gyalázat legnagyobb veszteséget az erdőknél 
okozott, ami a főiskolára felvett hallgatói létszámnál is 
megmutatkozott. A kétszáz körüli hallgatói létszámnak 
valamivel több mint a fele volt erdőmérnök-hallgató. (1931- 
ben 88 erdőmérnök, 32 bányamérnök, 7 fémkohó-, 15 
vaskohómérnök-halIgató iratkozott be; 27 erdőmérnök-, 17 
bányamérnök-, 2 fémkohó- és 7 vaskohómémök-hallgató 
listázott. Ugyanebben az évben mindössze 10 fő szerezte meg 
erdőmémöki diplomáját.)

Az elsőéves hallgatók a „Fuchs”-ok, a „balekok” voltak. A 
másodévesek voltak a „Kohlenbrenner”-ek, a harmad- és a 
negyedévesek az „isteni fényben tündöklő firmák”. Ez a 
„rangsor” a főiskolai tanulmányainak kezdő évével volt
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kapcsolatban. A főiskolát előbb kezdő, az utána következő 
években kezdőknek a firmája volt.

A főiskola rektora csak a balekvizsgát sikerrel kiállót 
fogadta be főiskolai polgárnak. Ennek levezetése a Főiskolai 
Ifjúsági Kör feladata volt. A balekokkal való törődés már a 
városba érkezéssel kezdődött. A balekjelöltet már a 
vasútállomáson fogadták és szálláshelyükre nagy kerülővel 
kísérték. Másnap reggel 8 órakor kezdődött a vizsgára való 
felkészítés. Először „orvosi vizsgán” kellett átesni. 
Megállapította az „orvos”, hogy a keresztelés nem késsel 
történt-e? Amennyiben igen, az illetőt azonnal eltanácsolták, 
utazhatott haza. Az „orvosi vizsgálatot” a tanulási idő követte. 
Ezen meg kellett tanulni a balek-tízparancsolatot és a „Fuchs” 
(balek) latin meghatározását: „Vulpes seu vulpecula est animal 
sine mente ac ratione, semper magnam tabaci vei cigarrarum 
quantitatem secum portat” azaz balek legyen nálad mindig 
megfelelő számú cigaretta, hogy a firmádat mindig meg tudd 
kínálni. A „vizsgázót” elküldték a földmérési tanszékre 
alhidade- és limbus-tengelyekért. Sébor professzor sajnálattal 
tudatta, hogy a készlete kifogyott! A sikeresen kiállt 
balekvizsga után történhetett a beiratkozás és a rektornál a 
bejelentkezés, aki a balekot kézfogással vette fel a főiskola 
polgárai közé.

2. A főiskolai előadások

Már 1919-ben eldőlt, hogy a Selmecbányát elhagyni 
kényszerült főiskolának a Sopron város által felajánlott volt 
Károly laktanya (honvéd főreáliskola) épületeiben kell tovább 
működnie. 1922-re az egyetemi oktatás céljának megfelelően 
megtörtént az átalakítás.

A főiskola elvégzéséhez legkevesebb négy év (nyolc 
szemeszter), és még egy félév a „tervező” elkészítéséhez és a 
záró szigorlat letételéhez volt szükség. Az átlagos napi 
elfoglaltság a hétköznapok délelőttjein négy óra előadás, a hét 
öt napjának délutánjain ugyancsak négy óra gyakorlat.
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Szombat délutánján a harmadévesek részére vadászati 
gyakorlat, beleértve a lőgyakorlatot is.

A főiskola I. évfolyamára szeptember 15-ig írásban kellett 
jelentkezni a főiskolai tanácsnál. A 2 P-s okmánybélyeggel 
ellátott kérvényhez mellékelni kellett a születési anyakönyvi 
kivonatot, a gimnáziumi, reálgimnáziumi vagy reáliskolai 
érettségi bizonyítványt, az (alkalmassági) orvosi bizonyítványt 
a jól látó-, halló- és beszélőképességről, egészséges 
szervezetről, a hatósági bizonyítványt a szülők foglalkozásáról 
és vagyoni helyzetéről. A főiskolát magánúton végezni nem 
lehetett. A tanév október elejétől július végéig tartott. Február 
és július voltak a vizsgahónapok. A vizsgahónapot megelőzően 
június végén egyhetes, tíznapos tanulmányutak voltak az abban 
az évben hallgatott anyaghoz kapcsolódva. A félévenkénti 
tandíj 102 P volt. „Szegénységi Bizony ítvány”-nyal 
rendelkezők, ha az előírt vizsgákat sikerrel letették és legalább 
jeles eredményt értek el, teljes tandíjmentességet kaptak. A 
vizsgahónapokban a vizsgák napjait a professzorok állapították 
meg. A másodévet az is lehallgathatta, aki az első év egyetlen 
tárgyából sem szerzett érdemjegyet. De voltak bizonyos 
kötöttségek. így fizikából addig vizsgázni nem lehetett, amíg a 
matematika vizsga nem sikerült, továbbá a harmadik évfolyam 
előadásait csak az hallgathatta, aki az első két szemeszterben 
előadott tantárgyakból sikeresen levizsgázott. Sikertelen vizsga 
esetén azt csak egy hónap múlva, de csak a szemeszterek 
szorgalmi idejében lehetett letenni. Az utóvizsga díja 10 P volt, 
ennek befizetéséről „vizsgabárcát” kaptunk, amit a vizsga 
megkezdésekor a vizsgáztató részére át kellett adni.

Az első két év vizsgáinak sikeres letétele után kellett az 
első szigorlatot letenni. Ennek tárgyai a mennyiségtan, 
erdészeti foldméréstan, a növénytan és termőhelyismerettan. 
Ennek a legkorábbi határideje az ötödik szemeszter október 
hava volt. A sikertelen szigorlat két hónap múlva volt 
megismételhető. A szigorlat díja 45 P volt. A pótszigorlat díja 
tantárgyanként 9 P és az elnök díja volt. Az első szigorlat 
sikeres letétele volt a feltétele annak, hogy a harmadik
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évfolyam tantárgyaiból vizsgázni lehessen, továbbá, hogy a 
negyedik évfolyamra be lehessen iratkozni.

A negyedik évfolyam sikeresen letett vizsgái után 
következett az index záradékolása (absolutorium) és a II. 
szigorlatra a jelentkezés. A II. szigorlat ideje november volt, 
megismételhető a szemeszterek elején és a végén volt. Ennek 
tárgyai: erdőműveléstan, erdőhasználattan, erdőrendezéstan és 
az erdészeti szállítóberendezések voltak. Ennek a díja 59 P 
volt. A szigorlatra jelentkező ugyanakkor megkapta a 
„tervezőjét”, amely valamely szigorlati tárgyhoz kapcsolódott. 
A jelentkezéskor meg lehetett jelölni azt a tárgyat, amelyből a 
tervezőt készíteni óhajtotta. Minthogy a szállítóberende
zésekből kapott tervező adta a legtöbb munkát (nemcsak 
szöveget, hanem rajzot és részletes számítást is megkívánt), 
ebből a „tervezőt” az kapta, aki a kívánságát nem jelezte. 
Akinek a „tervezőjét” a professzor elfogadta, szigorlatozhatott.

Néhány szóval meg kell emlékezni a tankönyv
ellátottságról. Tankönyvünk akkor csak az erdészeti 
növénytanból, erdészeti talajtanból, éghajlat- és klímatanból, 
erdészeti szállítóberendezésekből, fakereskedelmi ismeretek
ből, fizikából és fűrésztelepek tervezéséből voltak. A többi 
tantárgynál az előadásokon készített jegyzeteinkből készültünk 
fel a vizsgákra és a szigorlatra.

Az erdőmérnök-hallgatóból záradékolás után szigorló 
erdőmérnök lett mindaddig, míg a második szigorlatot sikerrel 
le nem tette. Az eredményhirdetéssel egyidőben a rektor a 
szigorlatot sikerrel letetteket okleveles erdőmérnököknek 
nyilvánította.

Az újonnan végzettek a legjobb barátaiktól és Soprontól 
egy „nedves esten” vettek búcsút.

A gazdasági válság hullámai az 1934. év vége felé már 
elcsitulóban voltak. Az akkor végzett erdőmérnökök 
elhelyezkedése még problematikus volt. Azok, akik állami 
szolgálatra gondoltak, bemutatkozó látogatást tettek az FM 
Erdészeti Főosztályának a vezetőjénél, aki akkor még semmi 
biztatót nem tudott mondani. Reménysugarat az 1935-ös 
erdőtörvény (IV: te.) adott, amelynek hatására többek között az
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alföldfásítási munkák újra megindulhattak, ami a végzett 
erdőmérnököknek szerény munkaalkalmat jelentett.

3. A hallgatók soproni lakásproblémái

A harmincas években a hallgatóknak mintegy harmada 
albérletben lakott. Általában ketten, esetleg hárman vettek ki 
egy szobát, azaz „kamarát”, a lakótárs volt a „kamarás”, vagy 
röviden a „Kammer”. Kollégiuma akkor a főiskolának még 
nem volt. A szegénysorsú és jó előmenctelü hallgatók részére 
az akkori dékáni épület második emeletén 11 lakószoba állt a 
rendelkezésre, amely 33 fő részére biztosított szállást. A „Hotel 
lnter”-ben a bentlakás díja havonta 6,50 Pengő volt. A 
tandíjmentességet élvezők ennek a felét, illetve %-ét fizették. A 
szálláshoz ágynemű, fűtés, világítás, takarítás és 
ágyneműmosás is járt. A hallgatók nagyobb részének a 
kosztolását a menza, a városi népkonyha és a kifőzdék 
biztosították. Ezeken a kiszolgálást -  kosztolásért -  a 
legszegényebb főiskolások végezték.

A hallgatóság lakásproblémájának a megoldását segítette az 
1928-ra felépült Szent Imre Kollégium. Ennek a vezetője akkor 
dr. Koszterszitz József (Koszter Atya), prefektusa Közy 
Horváth József volt (aki 56 után a nyugati magyar 
emigránsoknak jelentős vezetője és lelki támasza lett). A 
kollégiumi felvételkor becsületszóval kötelességet vállaltunk 
az intézeti szabályok megtartására. A kollégium szállást, fűtést, 
világítást, teljes ellátást biztosított. A napi étkezés időhöz volt 
kötve. Az igazgató a nyári szemeszterek végén a szülők részére 
a fiuk évi munkájáról rövid jellemzést adott. Ebben az 
esetleges vizsgaelmaradásokra talált mentségekkel nyugtatta a 
szülőket. Vallási hovatartozás a kollégiumban soha sem került 
szóba. A kollégium tartásdíja havi 90 pengő volt. Indokolt 
esetben azt 70 pengőre a kollégium igazgatója lecsökkenthette. 
A kollégium évente két nagyon szegény diák ingyenes 
eltartásáról gondoskodott. A kollégium nagyon érzékeny volt a 
tisztaságra. A vécékben az ajtókon a következő szöveg volt

89



mindenki számára olvasható: „Ne feledd, hogy itt is úr vagy, 
óvd meg a tisztaságot!”

Főként a kollégiumban és a Hotel Interben fordult elő 
bányajárás. A bizonyos ok miatt „fegyelmezést kiérdemlő” 
hallgatónál akkor, amidőn nem volt otthon, bányajárást 
tartottak. Ez abban állt, hogy ágyát, szekrényét kipakolták, 
dolgait össze-vissza szórták úgy, hogy így teljes lett a 
rendetlenség. Hazaérkezéskor szobaajtajának nyitásakor 
meglátottak okozta rémült arckifejezése az „elkövetők” részére 
„megelégedést” okozott.

4. A Főiskolai Ifjúsági Kör

A Selmecbányán 1879-ben megalakult Ifjúsági Körnek 
valamennyi akadémiai polgár tagja volt. A teljesen független 
Ifjúsági Kört a hallgatók által választott elnök, a titkár és a 
választmány vezette. Fő feladata a selmeci diákhagyományok 
megőrzése, azok továbbadása és az ifjúság becsületének 
biztosítása volt. 1930-ban a soproni Rákóczi utca 13. számú 
emeletes épület tulajdonosa az Ifjúsági Kör lett, a köri vezetés 
és a köri élet itt folyt. A földszinten az elnöki, a titkári és a 
háznagyi szoba és kamara, az emeleten a rádiós szoba, büfé, 
könyvtár, olvasóterem és a nagyterem. Ugyancsak itt történt a 
balekoktatás. Szombat délutánonként a selmeci hagyományok 
ismertetése, a viselkedési szokások, a burschnóták gyakorlása, 
főként német, és csak néhány magyar nyelven. A balekok 
oktatása a Fuchsmajor feladata volt, ugyancsak ő választotta ki 
a balekok közül a „díszbalek”-ot. A balekok feladata volt a 
„szakestélyeken” a szomjas torkok sörrel történő állandó 
locsolását biztosítani.

4.1 A szakestély

Ez tulajdonképpen a bányász-, erdész- és kohászhallgatók, 
esetleg a professzorok közös szórakozását biztosító zártkörű 
összejövetele volt. A résztvevők által választott praeses az U 
alakú asztal fő helyén foglalt helyet, mögötte a Leibfuchs,
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akinek a feladata az elnök sörös poharának „táplálása” volt. A 
szakestély elnöke a „tisztségviselőket”: a „cantus-praeses”-t, 
aki „megadta az énekekhez az alaphangot” és kezdte el az 
énekeket; a „contra punct”-ot, aki az elnök szavait, utasításait -  
messze az elnöktől, az asztal végen elhelyezkedve -  
megismételte nevezte ki. Ha a kontrapunkt hibázott -  a 
szakestély kezdetekor inkább szándékosan -  a praeses egy 
„Eks”, vagy egy „Blume” (csak néhány korty sör) 
parancsszavának végrehajtásával kellett „levonnia a 
konzekvenciát”.

Miután a balekokon kívül az U alakú asztalnál mindenki 
helyet foglalt, a praeses „silentium” parancsára csend lett, a 
„cantus praeses” a bányász-, majd az erdészhimnuszokra „adta 
meg az alaphangot”. Ezek elhangzása után az elnök eks-et 
rendelt el a következő szavakkal: „drei Finger von dér Lippe, 
an die Lippe; Eks” A sörös poharak kiürülése után egyszerre 
hangzott el a „Hoch das Praesidium”, ezután az elnök a 
társaságot leültette: „Alles au f s Loch”-al. A balekok feladata 
most kezdődött: a kiürült poharakban az állandó utánpótlás 
biztosítása. A szakestélyen a rendet az elnök tartotta fenn. Aki 
meg akart szólalni, jelentkeznie kellett „Vocem praeco”-val. A 
„praeses” az engedélyt „habeas”-szal adta meg. Ugyancsak 
„vocem preco”-val történhetett a rossz gyomrúaknak a 
„Bierimpotentia” bejelentése is. (Ez természetesen nem 
mentesített a közös költség fizetése alól.) A szakestélyen a 
felszólalások és az énekek egymást váltogatták. A praeses 
tiszte volt, hogy a szakestély állandó mozgásban legyen. Ha a 
szakestélyen a „vitázó” felek egyike „megsértődött”, azért 
elégtételt kellett venni, a praeses „Bierscandal” lefolytatását 
engedélyezte. A „sértett” jelölte ki az „Unparteiisch”-t, aki a 
párviadalt levezette. Mindkét fél kapott egy-egy korsó sört, az 
Unparteiisch feladata volt a két korsó azonos 
sörmennyiségének a megállapítása. Ezután elhangzottak a 
parancsszavak: „drei Finger von dér Lippe, an die Lippe, Eks”. 
Aki előbb ürítette ki a korsót, az lett a győztes.
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4.2 Balekkeresztelés

A jóegynehány szakestélyen résztvett balekok lassan 
megértek arra, hogy őket „Bachus és a többi istenek 
nevében megkereszteljék”. Elsőnek a „díszbalekot” 
keresztelték meg. A praesessel szemben, de megfelelő 
távolságra, egy vödröt helyeztek a földre. A Fuchsmajor, 
akinek a feladata volt a balekok nevelése, a külön helyiségben 
tartózkodó balekok közül a fülénél fogva, méltóságteljesen 
behozta az első „Fuchsot”. Közben a szakestélyen felhangzott: 
„Was kommt dórt von dér Höh’ ..., Es kommt dér Fuchsmajor 
..., was bringt dér Fuchsmajor?, ... Er bringt ein Fuchs am Ohr 
...” A Fuchsmajor a Fuchsot a vödörhöz vezette, majd 
felszólította: „Válassz magadnak keresztszülőket”. Ennek 
megtörténte után azoktól „vulgó”-t kapott: pl. elnök úr, alias 
ganéj. Ugyanekkor a balek előrehajolt és sörrel nyakon 
öntötték, egyúttal az ülepébe egy rúgást kapott, aminek 
következtében egyensúlyát vesztve az elébe tartott fekete 
cipőkrémmel bemázolt „Arschleder”-be arccal belebukott, 
amely így az eleséstől megvédte, de az arca jól 
összemázolódott. A „megkeresztelt” balek a szakestélyen már a 
firmákkal együtt az asztalnál ülhetett. A szakestély végén a 
járni „elfelejtetteket” a „Fuhrwerkerek” vitték, illetve 
szállították haza.

4.3 Főiskolai Ifjúsági Köri bálok

A Főiskolai Ifjúsági Kör évente három bált rendezett: a 
balekbált, amelyen az elsőéveseket a soproni leányok 
megismerhették; a valétabált, amelyen az utolsó éves hallgatók 
Soprontól búcsúztak és a nagyon előkelő álarcos bált, amely 
szigorúan zártkörű volt. Felszabadultan lehetett szórakozni a 
Csiláfi (Csintalan lányok és fiúk bálja) bálon, ahol a 
megjelenés utcai ruhában történt. A harmincas évek erkölcsi 
normáit még itt is megtartották!

92



4.4 Steingrube nagyközség

Ekkor vidám volt az élet "Steingrube nagyközségiben. Az 
évente megválasztott vezetőség voltak a „Belső Tanács”, 
tagjai: a bíró úr, a feőpenna és anyakönyvvezető, a 
kántortanító, a rabbi, a kispenna, a pörvesztő és végrehajtó, a 
három esküdt. A „nagyközség” tagjai: a kisbíró, a feőbakter, az 
emberdoktor, a baromorvos és gyógykovács, a bojtár, a 
számadó, a tsizmadiamester, a kutyapeczér, a steingrubeni 
paraszt, a sejmeci paraszt, a polgárok, a czigány, a 
czigánybanda vezér, a bőgős, a vályogvető, a sehonnai 
jöttment. A község szabályzatát „Corpus Juris”-nak nevezték. 
Aki a község polgára kívánt lenni, a feőpennához 
„italilletékkel” ellátott kérvényt nyújtott be. A felvett új polgár 
részére a nagyközség életszabályait a tanító ismertette. A 
„kupaktanácsülés”-t a Schmauser nevű községházában -  
amelynek az is az előnye volt, hogy kocsmahivatalként is 
működött -  tartották.

A nagyközség az évente megrendezett „Desznótoros 
czéczó”-n csak belépésre jogosító „Invitáló Czédulá”-val és 
„Belépő Igasság”-gal (,,Paksus”-sal) lehetett részt venni. A 
„papírra karmolt Invitáló Czédula” tudomására hozta „Sopron 
m. kir. kisközség érdemes polgárainak ... a tánczos czéczót”. A 
czéczó napján a kupaktanács az őket megillető jelvénnyel: a 
feőpenna a pennával, a kántor a palajbásszal, a feőbakter a 
tülökkel, a többi tiszteletbeli ember az őket megillető 
szerszámmal a „községháza” előtt megjelent. „A tisztelt ártány 
lábára kócmadzagot, nyakára kék szallagot, az elmaradó farok 
végére piros pántlikából máslit kötöttek. A feőbakter a tülökbe 
fújva megadta a jelet az indulásra”, amely a kisközség utcáin át 
vezetett. Az ártány után a bíró a nagy bírói bottal, majd a 
cigánybanda -  amely a csűrdöngölőt húzta -  vonultak. Őket a 
nagyközség további tagjai és polgárai követték, akik a bírót és 
a disznót éltették.

A disznó tetemének elfogyasztására a bíró botjával hármat 
ütött az asztalra, elkurjantotta magát, mire a „fehémép” hozta a 
gyomomedvet szaporító illatú disznóságokat az éhség
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csillapítása céljából. A végén a bíró felszólította a kántor urat, 
adja meg az alaphangot a nagyközségi nótára. Ez pedig 
imigyen szólt:

Ha Steingrubéban óra vóna, De minek is vóna nékünk 
Már kilencet ütött vóna.
Csak azt látnók, hogy elkéstünk. Óra 
De mivel itt nincsen óra így magyarázható jóra,
Csak úgy mondom találomra; Óra, óra 
Hogy Steingrubéban nincsen óra.

Este 8 órakor volt a bálkezdés, „de vígé nincs” volt a báli 
meghívón 1929-ben.

4.5 Egyenruhák

A hallgatók fegyelmezett magatartását az egyenruha 
viselése segítette elő. Úgy a bányászok, mint az erdészek 
egyenruhája -  a Gruben és a Walden -  olyan tartós anyagból 
készült, ami azok állandó viselését éveken át lehetővé tette. A 
Gruben erős fekete posztóból készült, a katonatiszti 
egyenruhához hasonlóan, magas -  bársonnyal bevont -  
gallérral. A bányászoknál a bársony fekete, a vaskohászoknál 
zöld, a fémkohászoknál sötétvörös színű volt. A sapka fekete 
bársonyból készült, elöl-hátul 6-6 bányászkalapácsos arany 
színű gombokkal, arany zsinórral összekötve. A bányász
kohász hallgatók egyenruhája a hagyományos bányász 
egyenruha volt. A Walden anyaga barna színű düftin 
(ördögbőr), vagy vastag szövet, ugyancsak magas gallérral, a 
zubbony ujjvégei és a gallér zöld bársonnyal bevonva, elöl a 
gallérig begombolhatóan arany színű erdészgombokkal, a 
gallér jobb és bal részén egy-egy arany erdészcsillag. A 
kabát ujjak és a vállak találkozásánál, a vadászfegyver 
lecsúszását akadályozandó, düftinnel borított kidomborodás. A 
sapka barna bársonyból, a bányászokéhoz hasonló, de erdész 
gombokkal.
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Ünnepélyes alkalommal a bányászhallgatók bányainget, 
tiszti kardot és kardbojtot, a katonatiszteknél rendszeresített 
fekete Schirmleder-es sapkát és fekete pantallót viseltek. A 
tiszti felszerelés viselését a bányász akadémikusok részére 
Mária Terézia királynő az 1770-es években engedélyezte. Az 
erdészek pedig arany sújtásos zöld színű díszatillát, lapos 
Schirmleder-es erdész sapkát és díszkardot viseltek. 1930. 
október 19-én ilyen öltözékben voltak a főiskolát meglátogató 
Horthy Miklós kormányzó testőrei a főiskola területén, mert 
akkor semmiféle hatóság és fegyveres testület tagja a főiskola 
területére nem léphetett.

4.6 Bányász-erdésztemetés

Nagyon megrendítő a bányász-erdésztemetés. A waldenes, 
grubenes főiskolások, a bányászok bányászlámpával 
szalamanderezve, őket az erdészek két oldalt égő fáklyákkal 
kísérve vonultak ki a Szent Mihály temetőbe. Az egyházi 
szertartás szünetében a bányász-, illetve az erdészhimnusz 
éneke elhangozván, a szertartás végén a sírba leeresztett 
koporsóra a sírgödörhöz egymás után járuló hallgatók egy-egy 
göröngyöt dobtak be, a bányászlámpát a földhöz vágva, illetve 
a fáklya égő részét a földbe nyomva fokozatosan tűnt el a 
világosság. A hallgatóság ezután csendben az ifjúsági kör 
székházába ment, ahol hosszú asztalon a sörös poharak 
sorakoztak. Az elhelyezkedés és a poharak megtöltése után 
minden lámpát eloltottak, a praeses az asztalfőn silentium-ot 
rendelt, majd folytatta: Ad maestrum salamandrum parati estis? 
az asztalnál állók válaszoltak: Sumus. A praeses: Surgite! Ergo 
Salamander, Salamandri, Salamandrorum pro defuncto 
academico Ekkor kellett a söröspoharakat kézbe venni, mert 
a praeses kiadta a parancsot: drei Finger von dér Lippe, An die 
Lippe, Eks! A kiürült söröspohárral a praeses kezdte el a 
kopogtatást: két hosszabbal és három rövidebbel. Az asztalnál 
állók így egymás után átvették a kopogtatást, a végén a pohár 
fenekével néhányszor az asztalt megdörzsölték és a poharat az 
asztalhoz vágták úgy, hogy csak a pohár fiile, esetleg a pohár
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oldalából egy kis darab maradt a kézben. Ezt a pohárdarabot 
kamaradíszként a kamara falára akasztották, ráírva az elhunyt 
nevét. Ezután a praeses egy, vagy több napos gyászt rendelt el, 
ami azt jelentette, hogy szórakozóhelyen a főiskolás ezeken a 
napokon nem jelenhet meg. Amennyiben a gyászt megszegte 
Verschiss alá került. Ez idő alatt senki vele szóba nem állhatott.

4.7 A ballagás

1934-et írtunk. Ekkor jött el az ideje annak, hogy az 1930- 
ban (és korábban) iratkozott hallgatók búcsút vegyenek a most 
már József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karaitól és Soprontól. Akkor 
ballagott az Ifjúsági Kör akkori elnöke, Ruzsinszky László 
bányamérnök-hallgató (bmh.), és felmerült a gondolat, hogy a 
ballagó veteránokat maszkmenet kövesse. Ehhez a szükséges 
anyagiakat színházi előadással tervezték megszerezni. 
Ruzsinszky „Soproni diákok” címmel a főiskolások vidám 
diákéletéről, a szívügyekről sem feledkezve meg, verses 
színdarabot (operettet) írt. A versek legnagyobb részét Leitgeb 
(Lonkai) János zenésítette meg. A szereplők a főiskolásokból 
és azok leányismerőseiből verbúválódtak. A darab betanulása a 
nyolcadik szemeszterben történt. Az előadás a soproni városi 
színházban egy héten át csaknem mindig telt házzal ment. A 
„színházi rendeződnek problémát adott az, amikor a szereplők 
közül valaki a megadott időben nem jelent meg. Ekkor 
mozgósították a „népet” valamennyi „kocsmahivatalhoz”, ahol 
valamelyikben sikerült a delikvenst megtalálni, aki, nem 
figyelve az idő múlására, nyugodtan öblögette a torkát a jóféle 
soproni nedűvel. Szerepét remekül eljátszva, másnap az előző 
nap eseményeire egyáltalán nem emlékezett.

A szükséges pénz összegyűlve a ballagókat a maszkmenet 
követte, amely (most már) az egyetemtől indulva, a 
Várkerületen és a Hűségkapun át az Ifjúsági Kör házánál ért 
véget.

A ballagok utcai ruhában, kalapban rótták az utat. A 
kalapot vékony zöld szallag/ok/ körbefogtá/k/. Ahány szallag
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„díszítette” a kalapot, annyi évvel lépte túl a minimum négy 
évet. Volt, akinek a kalapját a zöld szalagok teljesen 
körülborították.

Négy és fél év az ember életének csak kis része, mégis az 
egész életére döntő hatással van. Ekkor kapja meg azokat az 
ismereteket, amelyek hivatásának ellátásához szükségesek. 
Ezért gondolunk hálásan nagytekintélyű és -tudású 
professzorainkra, akik szigorúan megkövetelték a tudást. 
(Tudomásom szerint teljes tandíjmentességet egyetlen hallgató 
sem élvezett, annyira magas volt az igény.)

Az azóta eltelt 67 év múltán is vissza-visszasiratom a 
soproni éveket. „Kár, hogy elmúlt, Jaj, de kár!”
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És újra walden 
(Visszatekintés a 30 évvel ezelőtti eseményekre)

Dr. Kárpáti László alias Kántor

„1970. szeptember végén szakestélyt tartottunk a régi Alm 
Bihari-képekkel díszített, füstös termében. A szakest nem volt 
nagy létszámú, az akkori III. éves évfolyam 2. tanulócsoportja, 
néhányan más csoportokból, és „kintlakó” firmák voltak a 
résztvevők. A tanárok közül Tamás László és Kerényi Ervin 
adjunktusok voltak velünk. Az elnök Tamás László a. Libella 
volt.

Szakestély után kötetlen nótázás és beszélgetés folyt. Az 
egykori Ifjúsági Kör volt a téma, s főleg a selmeci, később 
soproni diákélet. Itt merült fel lehetőségként, hogy mi lenne, ha 
újra megcsináltatnánk a waldent.

Az Ifjúsági Kör feloszlása, hagyományaink betiltása és 
üldöztetése után már két évtized telt el. Nekünk már 
balekoktatáson tanították a nótákat, és tanáraink is 
rendszeresen megjelentek szakestélyeinken. 1968 őszén, az 
első szakestélyünkön Igmándy Zoltán professzor úr, az egykori 
Ifjúsági Kör egyik utolsó elnöke, volt a praeses.

Színpompás felvonulásokat, karneválokat, valétálásokat, 
balek- és valétabálokat éltünk át. Az előttünk járó, s a hatvanas 
években végzett évfolyamok hagyományra törekvő diákélete 
során valahogy egyre jobban életre keltek a régi szokások, 
persze gyökerük, az Ifjúsági Kör nélkül, amelynek 
újraalakításáról abban az időben szó sem lehetett. Az ún. új 
gazdasági mechanizmus kissé enyhültebb légkörében élt az 
ország, két évvel Csehszlovákia megszállása után.

A walden a köri időkben az erdészifjúság mindennapi 
ruházatát jelentette. Számunkra már múzeumi tárgy volt. Az 
egyetem központi könyvtára őrzött néhányat. Innét Hiller 
István igazgató kölcsön adott néha egyet-egyet szakestélyekre 
a tisztségviselőknek. Ugyanígy a Központi Bányászati 
Múzeumban is őriztek régi foltos waldenokat, és Gyulai Zoltán 
professzor úr, a múzeum igazgatója, szintén adott kölcsönbe a
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diákságnak nevezetesebb alkalmakra. Azután volt régi 
waldenja néhány erdőmérnökcsaládból származó 
diáktársunknak és egyes tanárainknak is. Féltve őrizték a 
családok ezeket a régi ereklyéket, waldent, valétaszalagot, 
naplókat, valétabotot, fényképeket, báli meghívókat, 
táncrendeket stb.

Nemky Ernő professzor úrnak, a Növénytani Tanszék 
szigoráról híres vezetőjének pl. egész kis múzeuma volt 
ezekből, részben tanári szobájában, részben pedig Pázmány 
Péter utcai lakásán. Én, mint évfolyamunk cantus praesesze, 
szakestélyeinken rendszerint az ő waldenját viseltem.

A walden iránti igény persze már másokban is fölmerült, 
nem csak bennünk. Azt hiszem, az Ifjúsági Kör és 
hagyományaink ősi építményének lerombolása óta az 
újjáépítéshez minden évfolyam hozott egy-egy téglát. Persze 
még mindig voltak olyanok tanáraink között -  főleg azok, akik 
nem Sopronban végeztek, politikai ideológusok stb. -  akik nem 
nézték jó szemmel selmeci eredetű hagyományainkat. A 
Marxizmus-Leninizmus Tanszék két elvakult adjunktusa pl. 
ebben az időben kezdeményezte az ágfalvi csata botanikus 
kertbeli emlékművének lerombolását (szerencsére 
eredménytelenül, mert „magasabb pártkörökön keresztül” 
néhány tanárunk és szakmai vezetőnk ezt az újabb 
barbarizmust megakadályozta) -  de többségben voltak a 
szimpatizánsok és a támogatók.

Nem véletlen, hogy ebben a légkörben születhetett meg a 
valétakorsó is, amelyet a Miskolcra telepített bányászok és 
kohászok példája nyomán az 1971-ben valétáló erdő- és 
faiparimémök-hal Igátok hoztak létre, Az adományozás 
demokratikus jellege, amelyen keresztül a hallgatóság 
minősítette tanárait, teljesen újszerű volt a központi 
irányításhoz szoktatott és annak elfogadására kényszerített 
társadalmi légkörben.

És készült az ország a vadászati világkiállításra is, 
amelyhez hasonló nemzetközi esemény csak négy évtizeddel 
korábban volt Magyarországon: a gödöllői cserkész
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világtalálkozó, a Jamboree 1933-ban és az Eucharisztikus 
Kongresszus öt évvel később, 1938-ban.

Ebben a légkörben született meg a soproni egyetemi 
ifjúságban a gondolat: „csináltassuk meg újra a waldent”. A 
szakestélyt követő nap délutánján Iványi Gábor és Gerencsér 
Attila évfolyamtársaimmal fölkerestük Tamás László adjunktus 
urat az Ábrázoló Geometria Tanszéken lévő szobájában. 
Hosszú és bizalmas beszélgetés folyt itt a lehetőségekről, a 
fölmerülő akadályokról, a várható támogatókról és a biztos 
gáncsoskodókról. Arra a következésre jutottunk; el kell érni 
azt, hogy a jövőre rendezendő vadászati világkiállításon a mi 
egyetemünk hallgatói vehessenek részt szakinformátorként, ill. 
teremőrként. Ez vélhetően több száz hallgató alkalmazását 
jelenti, akik egységesen a waldenban jelenhetnének meg. Ezt a 
lehetőséget kell kihasználnunk, mert ebből az alkalomból 
tömegesen csináltathatjuk meg újra a waldent.

Tamás László javasolta, hogy ötletünkkel -  ami „alulról 
jövő”, a „diákság kezdeményezése” -  keressük meg Béldi 
Ferenc docens urat, a Fizika-Elektrotechnika Tanszék 
vezetőjét, oktatási rektorhelyettest. Ő szól majd Béldinek, hogy 
fogadjon bennünket.

Béldi docens úrról tudtuk, hogy szakestélyekre ugyan nem 
jár, de a hagyományaink támogatója. Évfolyamtablójukon még 
az ötvenes években is waldenban vannak a valétánsok, s így ő 
is azok közé tartozik, akiknek még sokat jelent a selmeci 
diákszellem.

A következő napok egyik délutánján Béldi docens úr 
fogadott is bennünket. Ide is hárman mentünk Iványi Gáborral 
és Gerencsér Attilával. Béldi végighallgatott bennünket, majd 
fölállt és karját csípőre téve sokáig föl-alá sétált szobájában. 
Amikor székébe visszaült, az információk és gyakorlati 
kérdések özönével árasztott el bennünket.

A világkiállításra nyilván a gödöllői agráregyetemről, a 
kertészetiről és az állatorvosiról akarnak toborozni majd 
hallgatói munkaerőt. El kell érni, hogy a rendezők a soproni 
erdészeket -  beleértve persze a fásokat is -  válasszák, s e 
mellett tényleg jó érv lehet az egységes megjelenés, a walden!
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Aztán az anyagiak! Mennyibe fog kerülni, megcsináltathatja-e 
a hallgatók többsége, hol fog készülni, milyen szabású lesz? A 
régi k. u. k. Waffenrock szabást ideológiailag ki fogják 
kezdeni, foltozzák-e majd a hallgatók, s hogy fog ez kinézni 
egyenruhaként, milyen lesz a faiparosoké, engedély kell-e, 
hogyan??? Stb. Végül kijelentette, hogy támogatja az 
elképzelést. A tanári kar is támogatni fogja, a politikai vezetés 
is, és a vadászati világkiállítás ürügyén, a KISZ hátszelével kell 
megcsináltatni, a MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium) anyagi segítségével. Az egész ügyben Földes 
László miniszterhelyettes, a vadászati világkiállítás miniszteri 
biztosa lesz a döntő politikus -  a kulcsember. Ha Földes igent 
mond, meglesz a walden. Végül elvállalta, hogy segít az egész 
lebonyolításában.

A prorektornál tett látogatás, s a beszélgetés nagyon 
felvillanyzott bennünket. Ekkor már évfolyamtársaink is tudtak 
a dologról, s egyre többen érdeklődtek más évfolyamokból is.

Kb. két hét múlva Béldi docens úr újra hívatott bennünket. 
Addigra Bányász Erzsébet faiparimémök-hal Igató kolleginánk 
több rajzot készített az új waldenról. A prorektor úr közölte 
velünk, hogy Földes és a politikai vezetés (az MSZMP 
egyetemi szervezete) támogatja a világkiállításon való 
részvételt és a walden újbóli létrehozását, de „hallgatói 
egyenruhának” kell hívni. Mi nagyon nem szerettük az 
„egyenruha” szót, nehezen vettük be, de végül is 
megalkudtunk... Nem csak ebben. A „hallgatói egyenruhát”, 
hangsúlyozta Béldi, úgy kell megcsinálnunk, hogy ne 
emlékeztessen a k. u. k. és a háború előtti idők waldenjére, de 
benne mégis valahogy újraszülethessen a „walden” Ő ezt csak 
így tudja „megvédeni” -  mondta.

A következő tárgyalásokra Bányász Erzsi külön rajzolt 
olyan waldent, ami nem volt derékra szabva, csak karcsúsítva, 
állógallérja lehajtható volt, walden is volt, meg nem is. Mi úgy 
gondoltuk, ha egyszer megengedik, majd úgyis olyat 
csináltatunk, amilyet akarunk, s ezzel Béldi prorektor úr is 
tisztában volt. Sok részletekbe menő vita és töprengés után 
megegyeztünk a manapság viselt walden formájában, a
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gombokban, a bársony színében erdészeknél, faiparosoknál, a 
jelvényekben, az évfolyamot jelző csíkozott pajzsban, s az 
egyenruha jelleget adó, fekete nadrág elkészíttetésében. A 
kocka el volt vetve, széltében-hosszában beszélték a 
waldenügyet, az egyetem s a város kíváncsi volt és várakozó. 
Végül Béldi még abba is belement, hogy az évfolyamjelzések -  
amelyek a régi waldenon nem voltak -  más alakúak legyenek 
ugyan, mint az amerikai hadsereg rangjelzései, mégis kissé 
ahhoz hasonlíthassanak. (Ebben különben semmi Amerika
imádat nem volt, egyszerűen úgy találtuk szépnek).

Időközben a „waldenszervezkedésbe” bekapcsolódtak 
mások is. Szabó Sándor évfolyamtársunk erdészkari KISZ 
titkárként állt az ügy mellé, Varga Szabolcs évfolyamtársunk 
pedig évfolyamtitkárként teljes energiájával segített.

Időközben elkezdődött a vadászati világkiállítás szervezése 
is. Ide mintegy 250 egyetemi hallgató jelentkezett különféle 
munkákra. Ők mindannyian elvállalták, hogy megcsináltatják 
az új waldent, ami a világkiállításon a szakinformátorok 
„egyenruhája” lesz -  ha elkészíttetését a kiállítás támogatja.

Mi pedig ezalatt elkezdtük földeríteni a szükséges dolgokat, 
ruhaanyagot, bársonyt, gombot, stb. -  mit hol lehet beszerezni 
a waldenhez. Hát semmit, sehonnan nem lehetett beszerezni. 
Az elkészítést a Soproni Lővér Ruházati KTSZ a székely 
Csorba úr vezetésével vállalta ugyan, de ennek az üzemnek 
sem volt megfelelő anyaga. Tehát nem volt őzbarna szövet, 
megfelelő zöld bársony, erdészcsillag a gallérra, rézgomb 
egyetemi jelvénnyel (ráadásul kétféle méretben), és nem csak a 
majorközi szabóságban, de úgy tűnt, az egész országban sem. 
Mindenre azt mondták az üzletekben: „Uraim, a Bécsi út végén 
biztosan kapható, de idehaza...” Manapság, 3 évtizeddel 
később, ezt el sem lehet képzelni, de 1970-71-ben kemény 
valóság volt a nincs, meg a nem lehet, a „Bécsi út vége” pedig 
a számunkra elérhető világ határán túl, megközelíthetetlenül 
távolra esett...

Januárban -  KISZ közbenjárással -  Varga Szabolccsal és 
Szabó Sándorral kiegészülve elmentünk Győrbe, a Richards 
Finomposztógyárba. Hosszas rábeszélés és diplomáciai jellegű
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tárgyalások után a vezetőkkel megegyeztünk, hogy legyártják a 
250 ruhára való barna és fekete, ún. fésűs szövetet. Mivel ez a 
mennyiség túl gazdaságtalan volt, időközben megegyeztünk a 
Ruházati KTSZ-szel, hogy több szövetet gyártatunk, s ők a fel 
nem használt anyagot megveszik és raktározzák a jövendő 
évfolyamok részére. (Persze a szövetkezet nem állt azonnal 
kötélnek. Sokat kellett győzködni a vezetőket, hogy az anyag a 
jövőben is folyamatosan kell és el fog fogyni, így végül 
megrendelték.) Mindemellett a gyárral még abban is meg 
kellett állapodnunk, hogy az általunk kiválasztott anyagot 
kizárólagosan csak a soproni szövetkezetnek adják el, s a 
szövetkezettől is garanciát kellett kapnunk arra, hogy a nála 
raktáron lévő anyagból csak a soproni egyetemistáknak készít 
ruhákat.

Mivel sehol az országban nem tudtunk zöld bársonyt 
szerezni, egy kis felderítő csapatot hoztunk létre. A társaságot 
Gerencsér Attila, Varga Szabolcs, Piroska Béla erdőmémök- 
hallgatók és jómagam alkottuk. Két napig jártuk Budapestet 
bársony után. Először az Ecclésia boltban kezdtük, hátha a 
katolikus papok miseruhájához használt anyagok között 
találunk megfelelőt. Nem volt. Rengeteg üzletet, üzemet, 
raktárt végigbolyongva végül Piroska Béla azt találta ki -  az 
Ádám sörözőben, hosszas koncentrálás után -, hogy menjünk 
el a színházi kellékeket előállító vállalathoz, hátha ott van zöld 
bársony raktáron. Édesapja segítségével bejutottunk oda, és 
csodák csodájára végre volt bársony, többféle zöld színben, 
egész nagy tekercsekben. Kiválasztottuk azt a színűt, ami máig 
is használatos.

Nagy lelkesedéssel érkeztünk vissza Sopronba, de a 
kollégiumban rossz hír fogadott bennünket. Néhány egyetemi 
vezető politikailag kockázatosnak tartja a régi walden 
elkészíttetését, úgyhogy a világkiállításra -  vélték -  a katonai 
erdészeteknél bevezetett egyenruhát csináltassuk meg. Erre a 
hírre általános felzúdulás lett. Waldent majdnem mindenki 
akart, de egyenruhát csak kevesen, ezért ügyködő kis csapatunk 
még aznap este azonnal irányt vett Tamás László lakására. 
Újabb hosszú beszélgetés következett, mérlegelve a
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lehetőségeket, és másnap már bizakodva, újabb ötletekkel 
jelentkeztünk Béldi rektorhelyettes úrnál kihallgatásra. 
Elképzelésünk lényege az volt, hogy intézze el valahogy egy 
választás lehetőségét a walden és a katonaerdész-egyenruha 
között. Béldi magáévá tette az ötletet, végül is az egyenruhába 
kényszerítés azokban az időkben már ideológiailag sem lett 
volna szerencsés... Természetesen a KISZ is a választás 
lehetőségét támogatta.

Pár nap múlva hívást kaptunk a rektorátusra. Megszületett a 
döntés: csináltassuk meg a waldent és a honvéderdész- 
egyenruhát két délceg társunknak, azok ezt a KISZ-házban 
mutassák be, és a hallgatóság szavazzon róla titkosan, 
cédulával, urnába dobva.

A ruhák március elejére elkészültek. Hogy megfelelő 
anyagot -  azt a keveset is -  hogyan tudtunk szerezni az első 
waldenhoz, az ma is rejtély előttem. Mindenesetre valahonnét 
lett egyszínű, barna anyag, kicsit sötétebb és más árnyalatú, 
mint ahogy azt elképzeltük, de lett. A waldent Varga Szabolcs, 
a honvéderdész-egyenruhát Marosi György évfolyamtársunk 
mutatta be.

A szavazás -  Sonnevend Imre erdőmémök-hallgató 
naplóbejegyzése szerint -  március 11-én délután volt. Olyan 
sokan vettek részt a KISZ-házbeli eseményen, a tanszemélyzet 
jelenlétében a hallgatóság olyan létszámban jelent meg, hogy a 
résztvevők kb. negyede be sem fért a terembe. (Szappanos 
András docens úr, egyetemi párttitkár, elképedve bolyongott 
közöttünk. „Fiúk, fiúk ! Hogy ennyien össze tudtatok jönni ! 
Sokkal többen vagytok, mint az ünnepségeken!”-  mondogatta.)

A szavazást, az egyetem és a karok vezetőinek és 
párttitkárainak jelenlétében, Szabó Sándor III. emh. vezette. 
Rajta kívül még Iványi Gábor és Kozma Péter 
évfolyamtársaink is a szavazatszedő bizottságban voltak. A 
visszaemlékezések szerint 362-en szavaztak, az akkori 
hallgatóság mintegy kétharmada. Hatalmasan győzött a 
walden! A honvéderdész-egyenruha 6 voksot kapott... 
(Egyesek szerint 2-őt, mások szerint 9-et. A jegyzőkönyv azóta 
elveszett, és eltűnt mindkét akkor bemutatott ruha is.) A
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jelenlévő diákság és az oktatók az eredménynek mindannyian 
örültek. Kezdődhetett a megvalósítás, a gyártás.

Kisebb akadályok ugyan még felmerültek; gombok és 
erdészcsillag -  végül a Pénzverde gyártotta le; pajzsok a 
csíkokkal -  hallgatói vállalkozásban készült; a tölgyfaleveles 
egyetemi jelvény -  a soproni Boros-féle műhímző cég 
készítette, de az Egyenruha Szabóságban Csorba és 
Baumgartner főszabász urak vezetésével megkezdődött a 
méretvétel, s még a tavaszi vizsgahónap során megtörténtek a 
próbák is.

Az első 18 erdészwalden már július elejére elkészült. 
Hallgatótársaink ugyanis a hagyományos Szovjetunió-beli 
tanulmányúton vettek részt, s fontosnak tartottuk, hogy ott már 
waldenban jelenjenek meg.

A vadászati világkiállítás augusztus végén nyílt meg, 
ekkorra készültek el a ruhák. Minden, a kiállításon dolgozó 
hallgató Budapesten, a kiállítás egyik pavilonjában vehette át a 
sajátját. Fizetni nem kellett érte, a kiállítás támogatta az 
elkészíttetését, de a bérünkből erre a célra bizonyos részt 
levontak.

Azon az őszön egy hónappal később, október 4-én 
kezdődött a szemeszter, s a balekoktatást is Budapestről pár 
napra Sopronba utazva végeztük el néhányan, akik e távollétre 
a kiállítás vezetőitől engedélyt kaptunk.

Szeptember végén, amikor visszatértünk Sopronba, egy új 
színfolttal, waldenos egyetemistákkal lett gazdagabb a város. 
Ettől kezdve a szabóság egyéni megrendelésre, sorozatban 
készítette a waldent, mindig jobb és jobb minőségben, s évek 
múlva más szabóságok is vállalták a megvarrását, bár a barna 
anyag beszerzése még később is gondot jelentett.

Az első waldenos szakestélyt a mi évfolyamunk rendezte 
még a kiállítás ideje alatt, a Normafa vendéglőben. Ezen más 
évfolyamokból való hallgatótársaink is sokan vettek részt 
Hosszú volt a budapesti tartózkodás, és nekünk idegen világ. A 
normafai szakestély viszont waldenban, az ősi selmeci 
hagyományok maradéktalan betartásával folyt. Hangulatával
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hazavitt bennünket Sopronba, az Alma Mater falai közé. Azon 
az estén otthon voltunk.

1971 őszétől az egyetemi, a városi és a szakmai 
rendezvények mindegyikén szerepeltek waldenos hallgatók. Ez 
a viselet később döntően hatott a Miskolcra, Kazincbarcikára, 
Dunaújvárosba került bányász és kohász testvérkarok 
hallgatóira, valamint a székesfehérvári geodéták kialakuló 
hagyományvilágára is.

Az október végi balekkeresztelő szakestélyünkre 
meghívtuk Miskolcról a Bányamérnöki és a Kohómérnöki 
Karok hallgatóinak képviselőit is. Olyan szakestélyt tartottunk, 
ahol a balekokon kívül mindhárom történelmi kar hallgatói ősi 
viseletűkben ültek, mert a miskolci fiúknak Gyulai professzor 
úrtól, a Bányászati Múzeumból kikölcsönöztük a bányász- és 
kohászgrubenokat és bányaingeket.

Ahogy grubenos miskolci barátainkat kísértük a 
Várkerületen (akkor még Lenin körúton), sorra megfordultak 
utánunk az emberek. Az idősebbek elérzékenyedve 
szorongatták kezünket. „Visszajöttek a főiskolások” -  
hallatszódott innét is, onnét is.

Hát igen... Visszajöttek... Akkor bennünk, később 
utódainkban reinkarnálódva... Remélem, nem is mennek már 
el soha többé Sopronból! De vajon a maiak, hagyományaink 
ágabogának tápláló gyökerére és fenntartó törzsére, az Ifjúsági 
Körre gondolnak-e?
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Koltay Györgyre emlékezem*

Dr. Tóth Béla

Én őt 1947 elején ismertem meg. Jómagam Szeghalmon 
voltam erdőgondnok, ő Bátaszéken; mindkét erdőgondnokság a 
szegedi Mállerd erdőigazgatósághoz tartozott. (Mekkora 
távolság, tegyük hozzá az akkori közlekedési lehetőségeket, 
telefonhelyzetet, mégis ment a verkli; nem is akármilyen, 
hiszen akkor kellett az államosított erdőkből modem állami 
erdőgazdálkodást kialakítani, tegyük hozzá, teljes sikerrel! Azt 
a sziszifuszi munkát, lelkesedést ma már sem kellően 
érzékeltetve leírni, sem kellően becsülni, értékelni nem lehet, 
legfeljebb az óriás törpék által becsmérelni ...) Egy-egy 
erdőgondnoki értekezletet nem is volt olyan egyszerű 
összehozni Szegeden, de mindig összejöttünk. Lelkesen, 
sohasem siránkozva, hanem valóban mindenki azon törte a 
fejét, hogy az egekig tornyosuló problémákat hogyan lehet és 
kell megoldani! Itt találkoztam össze Gyurka bácsival. Ő akkor 
már rutinos erdőgondnok volt, sok okos dolgot, jó tanácsot 
lehetett tőle hallani. Nem is fukarkodott ezekkel sem ekkor, 
sem később, ERTI-s kutató korában.

Ekkor hallottam először a fejtegetéseit arról, hogy gond van 
a nemesnyárak (akkor még ez a név sem volt általános) 
elnevezésével. Addig csak „kanadai” meg „óriás” nyárakat 
ismertünk. Nekem persze akkor még fel sem tűnt, hogy ami 
nem olyan, mint az óriásnyár, az még mindig nem egységes. 
Ők ott a Duna mentén persze akkor már régi, tapasztalt 
nyárfatermesztők voltak, és egy olyan jó szemű és búvárkodó 
ember, mint Gyurka bácsi, nyilván ráharapott ezekre a 
különbözőségekre. Egyik erdőgondnoki értekezleten hallottam 
először tőle fejtegetést arról, hogy a Duna menti, Gemenc 
környéki „kanadai” nyárasokban két változatot különböztetett

♦Készült a Koltay-életrajzhoz (Lásd: Szodfridt István: Koltay 
György /1899-1961/ élete és munkássága -  Sopron, 1999.)
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meg: az ún. „zöld levélnyelű, korán fakadó” kanadai nyárat és 
a „piros levélnyelű, későn fakadó” kanadai nyárat. 
Emlékezetem szerint az első a P. deltoides „missourensis”, az 
utóbbit a deltoides „monilifer” változatával mint szülővel hozta 
kapcsolatba. Annyira, hogy rövid ideig javaslatba is került 
(hogy kitől, azt nem tudom pontosan, de meglehet, hogy 
Gyurka bácsitól hallottam először, de hallottam az akkori idők 
kiváló cseh nyárfakutatójától, dr. Spalektől is, akivel Gyurka 
bácsi eléggé jó kapcsolatban volt), hogy a zöld levélnyelű 
kanadai nyárat missourensis-nek, a későn fakadó változatot 
pedig monilifera-nak nevezzék. De az 1954-ben kiadott, 
Gyurka bácsi által szerkesztett első magyar nyárfakönyvben 
már azt feltételezi, hogy a korainyár a késeinyár és a feketenyár 
hibridje. Érdekes ma már visszagondolni a mostani ismereteink 
birtokában ezekre az „őskori” próbálkozásokra! A korai, ill. 
kései elnevezés azonban meglehetősen hamar átment a 
köztudatba (az 1950-es évek elején), amikor a nagy hullámtéri 
fásítási program beindult, már ezek a nevek voltak 
használatban, vagyis bizonyos tisztulás a nomenklatúrában 
(ami egyúttal a származás, a szülők kérdését is eldöntötte) 
nagyon hamar, az ÉRTI megalakulását közvetlenül követően 
bekövetkezett. E két nyárfajta-elnevezés azóta is szilárdan 
tartja magát, hozzátehetjük, hogy Koltay György munkássága 
nyomán. Ő már bátaszéki erdőgondnokként is hosszabb időn át 
tudósa volt a nyárfatermesztésnek, és így nem véletlen, hogy az 
ÉRTI megalakulásakor mindjárt kutatóként oda is került. 
(„Hivatalosan” nyárfakutatással addig Bokor Rezső -  ő, 
szegény, mindennel foglalkozott -  és Kopeczki Ferenc 
foglalkozott, de Kopeczki Feri sohasem volt nyárfatermesztő 
kutató, kezdettől fogva nemesítéssel, valamint az őshonos 
nyárak magjával, csírázásával, csemetenevelésével 
foglalkozott.)

A Gyurka bácsi ERTI-s kezdete időben egybe esett az 
európai nyárfakutatás kibontakozásával (az IPC 1947-ben 
alakult meg). Gyurka bácsi közeli kapcsolatba került Muhle- 
Larsen-nel, aki akkor már a belgiumi (Geraardsbergen) 
nyárfakutató intézet európai nevű vezetője volt (mellette
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dolgozott Steenackers, aki utóda is lett Geraardsbergen-ben). 
Ez a kapcsolat egy jelentős klóngyűjteményt eredményezett 
(előbb Budakeszin, majd átkerült Sárvárra); ez lett az ÉRTI 
nyárklóngyűjtemény alapja; Kopeczki Feri ebből az anyagból 
merítette a keresztezéseihez a deltoides szülőket. Vagyis 
elmondható, hogy a magyarországi hibridizációs 
nyámemesítésnek is Koltay György a megalapozója ezzel a 
Mühle-Larsen-től kapott klóngyűjteménnyel!

Én magam kezdő ERTI-sként 1953-54-ben kerültem 
„hivatalosan” össze Gyurka bácsival. Ő akkoriban az óriásnyár 
dolgában igyekezett rendet teremteni. Akkor már nyilvánvaló 
volt (morfológiai jegyek és betegségérzékenység nyomán), 
hogy az óriásnyár nem homogén nyárfajta. Sipos Sándor (aki 
akkor a Békésmegyei Erdőgazdaság erdőművelője volt, de 
egyébként is -  tudomásom szerint -  nagykamarási származású 
volt) hívta fel a figyelmet a nagykamarási templomkertben levő 
csodálatos óriásnyárakra (a fényképe benne van az 1954-es 
nyárfakönyvben). Gyurka bácsi magával vitt Nagykamarásra 
(én akkor az ÉRTI egyetlen vidéki, éppen kelet-magyarországi 
munkatárs voltam) azzal a céllal, hogy ezekről a fákról 
kiindulási szaporítóanyagot gyűjtsünk; ez lett azután a 
Magyarországon hivatalosnak kijelentett óriásnyár kiindulása. 
Az idős fákról gyűjtött dugványok „megfakasztása” eléggé 
nehezen ment a nagykamarási csemetekertben, amelynek a 
kezelője akkor Danszky István édesapja volt.

Minthogy az ERTI-be kerülésem előtt Békés és Szolnok 
megyékben dolgoztam, és az 1951/52-es hullámtéri fásítási 
programban mint Tiszamenti erdész eléggé kiemelt szerepet 
kellett játszanom, Gyurka bácsi többször is felkeresett a 
szolnoki működésem idején is, de később a püspökladányi 
beosztásom idején is. A Tisza hullámterét igyekezett 
megismerni (az Alsó-Tisza árterét a szegedi kollégákkal, ahol 
neki a korábbi erdőigazgatósági időkből sok jó ismerőse volt, a 
Közép-Tisza árterében engem vett igénybe, a Felső-Tisza 
árterén a nyíregyháziakat vette igénybe, mindenekelőtt Kovács 
Józsefet és később Fuisz Józsefet). így többször is alkalmam 
volt vele a terepen járni; ő ott érezte magát igazában otthon,
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hiszen elsősorban gyakorlati nyárgazdálkodó volt, nem pedig 
íróasztal mellett spekuláló elméleti ember.

Ő nagyon közvetlen ember volt. Én a fia lehettem volna, de 
a fiatalokat is egyenrangú barátokként kezelte. Rengeteg 
gyakorlati tapasztalatot mondott el, aminek később is nagyon 
jó hasznát láttam. Persze ennyi idő után már konkrét dolgokra 
kevésbé emlékszik az ember. Az viszont nagyon élénken él 
máig is bennem, hogy tőle hallottam először a gátakon belüli 
területek „hullámtér”, a kívüli területek „ártér” elkülönítését, a 
megfelelő indokolásokkal és magyarázattal. Ahogy most 
leírom ezeket a dolgokat, rádöbbenek, hogy ezek a ma annyira 
maguktól értetődő értelmezések stb. akkor mennyire 
keveredtek, és akkoriban micsoda tömegben tisztázódtak is, 
időtállóan! Többször csatlakozott hozzánk Babos Imre bátyánk 
is, aki szintén minél többet igyekezett Koltay Györgytől 
ellesni! A későbbi nyárfatermesztési otthonosságát Imre 
bátyánk is részben Koltay Györgytől kapta! Elképzelheted, 
hogy micsoda élvezet volt számomra e két óriás társaságában 
napokat eltölteni! Hogy mit lehetett tőlük tanulni! Nem is csak 
és elsősorban elméletileg, hanem a dolgok meglátását illetően!

Magánemberként nagyon kedves, közvetlen volt. 
Hangulatos, jó humorú társalgó volt. Sokat tarokkoztunk 
együtt; nagyon szeretett -  és tudott is -  tarokkozni! Nem 
sokkal a Kossuth-díja elnyerését követően egyszer a lakásán 
tarokkoztunk. Eléggé rossz volt a lapjárása, nekem, a parti 
legfiatalabb tagjának viszont a legjobb. Amikor egy-egy 
nagyobb tételt elveszített, én -  eléggé pimasz módon -  mindig 
azzal vigasztaltam: futja a Kossuth-díj Minden további 
nélkül megengedhettem magamnak ezt a pimaszságot vele 
szemben, ő maga is jót mulatott rajta!

Még egy kedves emlékem van róla. Nagyon szerette az 
aludttejet. Egyik alkalommal Püspökladányból 
motorkerékpáron mentünk Abádszalókra és vissza. Elindulás 
előtt megkérdezte a feleségem „lehetek-e szemtelen” 
körítéssel, hogy számíthatna-e visszaérkezésünkkor aludttejre, 
természetesen behűtve (valamikor nyáron történt az eset).
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Visszafelé meglehetősen megkéstünk, de inkább lekéste a 
vonatot, de az aludttejet nem hagyta ott!

Summa-summárum: olyan ember volt, akire évtizedek 
múltán is sok-sok szeretettel, örömmel gondol vissza az ember, 
egyben hálával mindazért, amit kaphatott tőle ismeretben, 
szemléletformálódásban.
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Dr. Tóth Imre

1947 szeptemberében kerültem Bajára -  a műegyetem 
soproni karának Út- és Vasútépítéstani Tanszéke másfél éves 
tanársegédi beosztását felcserélve -  napszámbéres erdőmérnöki 
állásra. Ekkor a Szegedi Állami Erdőgazdasághoz tartozott a 
két bajai erdőgondnokság és még a bátaszéki és szekszárdi is. 
A Duna-ártér egyes erdőművelési problémáinak vizsgálatára 
pályáztam és kaptam állami ösztöndíjat. 1949 nyarán az akkori 
szegedi erdőigazgató, Boross György, tanulmányi céllal 2 hétre 
átrendelt Koltay György bátaszéki erdőgondnokhoz.

Ekkor ismertem meg Gyurka bácsit. Derűs nyugalommal, 
kollégiális segítőkészséggel fogadott, ugyanúgy, mint általában 
az idősebb kollégák, firmáink. Kérdésére elmondtam, hogy 
időmet ott, az ártér növényzetének, erdőtársulásainak botanikai 
felvételezésével és termőhelyi körülményeiben való 
ismeretgyűjtéssel szeretném tölteni.

Rövid beszélgetés után a házi telefonon felhívta a pörbölyi 
főerdészt, Erdész Lajost. Ezután engem hozzá irányított. Ő 
megismertetett beosztásával, feladatával, beosztottaival, a 
rakodókezelővel, a csemetekert-kezelővel. Az erdész
gyakornokokról is szólt. Ők egy évig voltak a keze alatt, és 
ezalatt vagy megtanulták a pontos, fegyelmezett munkát, vagy 
elköszöntek.

Közben Gyurka bácsi megbeszélte a gyöngyösoldali 
kerületvezetővel az ottani vendégszobában történő 
elhelyezésemet és étkeztetésemet. Másnap reggel Bajáról már 
oda mentem kerékpárral. Hátizsákomban az ösztöndíjamból 
vásárolt Jávorka-féle határozókönyvek és növénygyűjtési 
szerelékek is voltak. Egy hetet töltöttem Frey Józseféknál. 
Délelőtt növénytársulási felvételezést, az ismeretlen növények 
begyűjtését végeztem, délután ezeket szobámban
meghatároztam, esetleg még újabbakat is gyűjtöttem.______
* Készült a Koltay-életrajzhoz. (Lásd: Szodfridt István: Koltay 
György /1899-1961 / élete és munkássága -  Sopron, 1999.)

Emlékeim Koltay Györgyről*
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A következő hét néhány napján Gemencen, a vadászházat 
kezelő Tóth Istvánék látták el. Gemenc a szekszárdi 
gondnoksághoz, és az államosítás után Apt Ödön keze alá 
tartozott. A kommunista párt hatalomátvétele után a párt az 
erdőgondnokságokhoz munkáskáder erdőgondnok- 
helyetteseket tett. Ez is közrejátszott abban, hogy 1949 
márciusától Bajáról Bátaszékre helyeztek. Ekkor Koltay 
György már az ÉRTI állományába került, de még Bátaszéken 
lakott. A hadifogságból visszatért volt érsekuradalmi 
szekszárdi erdőgondnok, Mirk István lett az utóda, a bátaszéki 
erdőgondnok.

Gyurka bácsi akkor az ártéri talajok talajhibás sülékeny 
foltjainak problémájával foglalkozott. Dr. Magyar Pállal is 
többször bejárták ezeket a területeket. Ekkor mindig maguk 
mellé vettek engem is. Ezeken az utakon a növényhatározás 
már részben az én feladatom volt. Egyszer Pali bácsi próbára 
tett. Egy rizsbugát húzott elő az irattáskájából. Szerencsémre 
felismertem az Oryza staiva-t. Elismerően megdicsértek. így 
kerültünk közeli, mester-tanítvány kapcsolatba. Régi 
gondnoksága területén Gyurka bácsi elmondta egy-egy 
érdekesebb részlet történetét vagy a helyhez kapcsolódó 
emlékét, fanyar humorával kissé fűszerezve.

1950 márciusától az ideális csemetekerti lehetősége miatt 
nagyüzemi öntözött csemetekertté fejlesztett tolnai csemetekert 
kezelője lettem 14 hónapra. Gyurka bácsi ott is adott néhány 
különfeladatot. Itt és a hajósi felsővágási kerületben (H 112?) 
is egy-egy 10 m sor, 5 m tőtávolságú nyárfa összehasonlító 
ültetvényt létesíttetett még 1950 tavaszán. Ezek rezgő, szürke, 
fehér, fekete nyár, jegenye és tiszaháti nyár, korai, kései, 
virginiai nyár, óriásnyár, balzsamos nyárfélékből álltak. Az 
ültetési anyagot egyrészt a már Budakeszire gyűjtött anyagból, 
másrészt Tóth Jenő szanyi erdőgondnoktól küldötte, aki a 
nyárfagyűjtemény anyatelepéhez Tuzson Jánostól kapta a 
dugványokat. 1951 tavaszán a csemetekert déli szélén a 
pörbölyi anyatelepről kapott késeinyár sima-dugványokkal 
2x2, 4x4, 6x6 m hálózatú, 2 ismétléses hálózati kísérletet is 
beállítottam részére. A kert északi végétől korainyáras erdő
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húzódott, hamvasszeder uralkodó cserjeszinttel. Ebben 
gyérítési kísérlethez tűztem ki kísérleti területet.

így Tolnára is gyakran járt Gyurka bácsi. Szálláshelye is 
volt, mert apósa -  nyugalomba vonult ügyvédként -  Tolnán élt. 
Ide esténként meghívott, az egyik tolnai orvossal, engem is 
tarokkpartira.

A társaságban kedélyes volt, de nem komolytalan. Mind 
közelebbi kollegiális kapcsolatunk alakult ki. Tiszteltem nagy 
tapasztalati tudását, olvasottságát. Ez idő tájt erdészeti program 
volt a hullámtéri fásítás. Ebben Koltay a nyáraknak, füzeknek 
főszerepet szánt. Jó tanítványként ebben is követtem őt. A 
nyárfák iránti érdeklődésemet azonban már előtte felkeltette 
Tóth Jenő nagybátyám, a győri püspökség volt főerdőmérnöke, 
szanyi erdőgondnok. A Rába árterében gyönyörű, erős rudas 
óriásnyárasok voltak, miket ő erdősíttetett kb. 1930-tól.

Egyik bulekom, Sámuel György (Kalocsai gimnáziumban 
is alattam járt) 1943 őszén tartalékos tiszt kórházvonat- 
parancsnok édesapja segítségével tanulmányai folytatására 
Zürichbe került. Leibundgut professzortól diplomamunkaként a 
kanadai nyárak termesztését kapta. Ami kevés fogalmam akkor 
a témáról akadt, azt a bulekomnak megírtam. Jövedelmezőségi 
adatokat viszont édesapjától kaphatott, ki a kalocsai Érseki 
uradalom főszámvevője volt. Gyurka diplomamunkáját 
elküldte nekem átnézésre. Irodalomjegyzékében felkeltette 
figyelmemet Houtzagers: „Die Gattung Populus und ihre 
forstliche Bedeutung” című, eredetileg 1937-ben hollandul írt, 
majd a szerző közreműködésével és az eltelt 4 év 
tapasztalatának korszerűsítésével 1941-ben Kemper által 
németre fordított munka. írtam is a bulekomnak, hogy próbálja 
azt nekem megszerezni. Azt, hogy Leibundgut professzor is 
közbenjárt-e, nem tudom. Pár hónap múlva azonban 
megkaptam a könyv-küldeményt Houtzagerstől, könyvében 
„Mit freundlichen Grüssen vöm Verfasser” ajánlással, a 
könyvben exlibrisével, azzal a pár sorral, hogy a német kiadás 
már nem kapható, így a saját példányát ajándékozza nekem. Ez 
a könyv legértékesebb ereklyém. Ezt kölcsönöztem 1952-ben 
Gyurka bácsinak, ki Bokor Rezsőnek is átadta, és Roth
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Gyulához is eljutott A magyar erdőművelés különleges 
feladatai nyárfás részének kiegészítésére. (Mind A nyárfa, 
mind Az erdőművelés III. 1953 márciusában kerültek 
nyomdába.)

Azt hiszem, Houtzagers könyvéről, de valószínűen a 
holland kiadásról hazánkban csak Tuzson János tudhatott. Roth 
Gyula említett könyve írását régen, még Tuzson életében 
megkezdte. Mikor olvasta az Erdészeti Lapok 1920. p. 167. 
írását, melyben Bund Károly a kalocsai érsekség 
erdőmesterének, Mattanovich Károlynak az ártéri erdőkről 
tartott előadását ismertette, az őáltala 1905-ben honosított és 
1920-ban a mai gemenci erdőben javában termesztett nyárat 
simoni nyárnak nevezte, Tuzsonhoz fordult, hogy mi lehet a 
simoni nyár hivatalos neve? Tuzson Populus balsamifera var. 
Simonii nevet írt. E név a német kiadásban mint szinonim, 
zárójelben szereplő név megtalálható (p. 44.). Feltételezem, 
hogy mikor Tuzson válaszolt Roth Gyulának, e név még az 
általa írt módon szerepelt. A simoni nyár tehát 1920 óta volt 
már kanadai nyár, korán fakadó kanadai nyár, és 1952 nyara 
óta -  Houtsagers könyve nyomán -  Populus marilandica. 
Mattanovich e nyárat a híres franciaországi plantieresi (Metz 
mellett, Elszászban), a Simon család sok generációs nyárfa- 
csemetekertjéből szerezte vagy kapta. Ezért nevezte simoni 
nyárnak.

Gyurka bácsi 1952-ben elkezdte kiválogatni és 
törzskönyvezni a szép nyárfákat, fűzeket. Az Erdőközpont 
megbízásából 1952 nyarán helyszínelnie és néven neveznie 
kellett az ország nyárfa-anyatelepeit. E munkához ő engem vett 
maga mellé. A megyei erdőgazdasági egyesülésekhez (ES) 
utaztunk. Ha kellett, az ES rendezte a szállásunkat. Ottani 
kísérőnkkel és az ES gépkocsijával mentünk a 
csemetekertekbe, és terület, életkor, állapot, fajtisztaság, ottani 
elnevezés és Houtsagers nevezéktana szerint általunk 
meghatározott név jegyzőkönyvezése történt. E munka közel 3 
hétre kötött össze Gyurka bácsival. A csemetekertekben a 
leggyakoribb anyatelep az óriásnyáré volt. De érdekes, szép 
feketenyár-szerű fajta volt a móri csemetekertben kanadai nyár
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elnevezéssel. Hasonlóan értékes volt az osli feketenyár. Gyulán 
fehérnyár-anyatelepet is találtunk. Érdekes volt Beleg 
határában egy papírgyár nyárfakísérleti ültetvénye. Itt volt egy 
másutt nem látott robusta típusú porzós fa is, mit akkor belegi 
vagy sárga robusztának neveztünk el. Ennek levélnyele 
sárgászöld, csemetehajtása sem bíbor futtatású fent, hanem 
zöld. Minthogy a későbbi összehasonlításokban ez lassabban 
nőtt a közismert alaknál, és a kérge is simább, vékonyabb volt, 
tehát a szarvas erősebben károsította, ez a fajta feledésbe ment.

Az 1952-ben nagyrészt megíródott, 1953-ban kiadott „A 
nyárfa” könyv termőhelyjellemző növénytársulási részének 
megírásával is megbízott Gyurka bácsi. A Tisza árterének 
növénytársulási felvételezésében a nyár elején két hetet 
töltöttem Szolnokon -  Jeanplong József (gödöllői egyetem), 
Précsényi J. (debreceni ny. egyetemi professzor) és a Tisza- 
meder növényszövetkezeteiből akkor már doktorált neves 
Tisza-ártéri botanikus, a korán elhunyt Tímár Lajos szegedi 
tanár társaságában. Gyurka bácsi a magyar nyárfakönyv 
nemzetközi kritikájáról nekem megírta, hogy e fejezetét 
emelték ki újdonságként az egyébként is elismert könyvének 
bírálói.

Az 1952. évi nyári anyatelepellenőrző körutunkat Gyurka 
bácsi már kihasználta a nyár- és fűzfák szelektálásának 
propagálására, és ha mód adódott, útközben egy-egy ilyen fát 
meg is néztünk.

Ezen a körúton ismerhettem meg a megyék neves idősebb 
erdőművelőit, és elleshettem tanulságos beszélgetésüket a 
gépkocsiban, a helyszínen és a vacsoráknál. Gyurka bácsi 
akkor még dohányzott, a borból is iszogatott, de csak keveset. 
Szívbetegsége jelentkezésekor a dohányzást elhagyta, borból 
csak ujjnyit ivott meg egy koccintás lehetőségéért. Feketekávét 
pedig az orvos által előírt napi 2 adagnyit fogyasztott. 
Mondandójába kedves humorával szőtte a fakereskedők 
zsargon szavait is.

Gyurka bácsi 1952 őszére az alsó Duna-ártér nyár- és 
fűzfáinak szelektálásával, kiválasztásával bízott meg. A 
sorszámokat 150 törzskönyvi számtól felfelé adhattam. Volt
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kerületvezető erdészei közül a kiváló megfigyelő Hódi István 
hagyott meg az 1952. évi füzes vágásában néhány értékes fát. 
Ezek a malomtelelői 153, 154, 155, 156 számot kapták. A 
legszebb a 153-as volt. Az anyatelepek frissítésére kései, korai 
nyár, a feketenyárak szelektálására jó néhány szép, vagy száraz 
termőhelyű törzsfát szelektáltam. 1952-ben sok időm akadt 
Gyurka bácsi megbízásainak teljesítésére, mert akkor a Tolna 
megyei ES birtokrendezői munkakörében ezekre bőven akadt 
időm, nem úgy, mint 1951-ben, mikor csemetekert-vezető, 
majd fahasználati előadó, tervelőadó, építésvezető (tsz szerfás 
épületek) voltam a szekszárdi kis erdőgazdaságnál, majd 
körzeti építésvezető az ES-nél, és december 1-jétől kaptam 
1952-es munkakörömet, mit biztosan azért kaptam, hogy 
Gyurka bácsi számíthasson segítségemre az OEE nyárfa 
munkabizottságában kitűzött feladataihoz. (Az erdőgazdaságok 
megyei egyesüléseit 1953 márciusában megszüntették. Az 
általában az erdőgondnokságokból alakított, de már nem 
erdőmérnökök, hanem asztalosok, sztahanovista ládagyári 
munkások, elvétve kerületvezető erdészek által vezetett kis 
gazdaságokból 2-4 összevonásával nagyobbakat alakítottak.)

AZ ES várható megszűnése következtében 1953. február 1- 
jétől az ÉRTI állományába kerültem. Feladatom volt a 
törzsfákról csúcsdugványok szedetése és Tőserdőn 
melegágyban való meggyökereztetése. Én ugyan Tolnán 
készítettem ezt elő, de hullámtér-fásítási kutatóállomás 
Tőserdőn létesült. A tolnai csemetekertben dolgozott egy 
cigány fiú, aki rendkívül jó famászó volt. Ő napi 3 db 25-30 
méteres fa csúcságát tudta lefűrészelni. A fűz és a nemesnyár 
törzsfa csúcsdugványok gyökereztetése sikeres volt Tőserdőn, 
a feketenyáraké nem.

A csúcsdugványok elit anyatelepek célját szolgálták. 
Azonnali jó tömeganyagot adott azonban fűzből az, hogy Hódi 
István 1953 márciusában Szomfován (Asszonyfalván) 2 általa 
kiválasztott fát döntetett, gallyaikat elkülönítve dugványoknak 
feldolgoztatta és a pörbölyi csemetekertben anyatelepnek ezt 
eldugványozták. Ebbe kerülhetett egy másik fáról letört gally, 
aminek 2 anyatöve teljesen egyenes növésű volt. Nagy
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valószínűséggel ezeket szelektáltuk később a bédai 
csemetekertben a pörbölyi anyatelepből ott létesített 
anyatelepről nevelt csemetékből bédai egyenes fehérfuzként.

Ugyancsak 1953 tavaszán kidöntött fákról névrokonom, a 
„kutyás” Tóth Imre firmám, izabellaföldi erdőgondnok az 1952 
nyarán Rongyos erdőrészben az anyatelep-ellenőrző körutunk 
alkalmával megszemlélt és szaporításra alkalmasnak elismert 
keskeny koronájú feketenyárakból gyökereztetett 
csúcsdugványokat. Ebből lett a rongyosi feketenyár-anyatelep 
Bédán.

Tőserdőn március végéig szolgáltam az ERTI-nél. E két 
hónap száműzetésszerű szolgálatom azonban az ÉRTI 
munkaközösség tagjává tett. Évekig voltam még külső 
munkatársa az ERTI-nek. Fenológiai megfigyelést kb. 25 évig, 
nemzetközi magcseréhez feketegalagonya-maggyűjtést több 
mint 10 éven át végeztem.

Koltay Gyurka bácsit bántotta, hogy Tőserdőn nem találtam 
a helyemet. Az éhínséggel küzdő országban vadidegenben nem 
volt könnyű.

1953. április 1-jével kezdődött második bajai szolgálatom 
alatt ritkultak találkozásaink. Kialakultak az ÉRTI vidéki 
állomásai. A sárvári nyárfakutató állomást gyakran látogatta. 
Tőserdei anyagom is oda került 1953 őszén. Gyurka bácsi 
ebben az időben arra kért meg, hogy szerezzek fényképet 
Bucsányi Józsefről, kinek rokonsága Baján élt. Az ERTI-ben 
lévő szobájában függesztette ki a nagy tudású ártéri 
erdőművelő elődje képét. Jelentkező szívbetegsége miatt 
területbejárásait az elkerülhetetlenekre korlátozta. Én azonban 
többször felkerestem irodájában. Ekkor már inkább csak 
írogatott. Egyik nagy munkája volt Magyar Pál „Alföldfásítás” 
c. kétkötetes kiváló munkájához az ártéri rész megírása. Ez 
alatt került az „Erdészeti Kutatásokéban megjelentetésre, 
annak szerkesztőségébe, az ERTI-be ártéri termőhely- és 
erdőtipológiai tanulmányom (Érd. Kút. 1958. 1-2. p. 77-160), 
minek kivonatát és táblázatos összefoglalását már az 1956. 
szeptember 23-29-i nemzetközi nyárfakonferencia bajai 
tanulmányútján ismertettem (in: Nyárkonferencia MTA-OEF
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1957. p. 10-15.). Gyurka bácsi tanulmányom tartalmáért 1957 
végén gratulált nekem. Ez egyik legkedvesebb emlékem.

Eztán már csak én látogattam meg Gyurka bácsit Kruspér 
utcai lakásán, ha időm engedte. Úgy rémlik azonban, hogy 
1960. vagy 61. október elején még búcsúlátogatást tett régi 
gondnoksága területén. Ekkor találkoztunk itt, Pörbölyön.

1961-ben két szeretett nesztoromat vesztettem el. Jávorka 
Sándor bácsit és Koltay Gyurka bácsit.

Gyurka bácsi az Agrárirodalmi Szemlének -  fordítóként 
dolgozva -  összegyűjtötte az ártéri irodalom kivonatait. 
Ezeket,megbízásából, özvegye nekem adta.

Kedves emlékét, munkásságát Bátaszéken megörökítő 
emléktábla készítésével próbáltam másokban is maradandóbbá 
tenni. A várossá vált Bátaszék úgy 6 éve Koltay Györgyöt 
díszpolgárává választotta.
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„Disznó” nagy szerencse 
(A jó tett helyébe jót várhatsz)*

Forgó László

Még valamikor a nyáron történt. A Dóc község melletti 
percsorai major körül akartam körülnézni, mert ha vadászik az 
ember, ha nem, „körülnézni” a legtöbbször érdemes. Amint 
Dócból az új, a majorba vezető kövesúton a major felé 
autóztam, pár száz méterre előttem állt egy lovasszekér, 
elfogva előlem a jó betonutat. Odaérve látom, hogy a „nyári 
fagy” összetörte az egyik kereket. Szóval defekt! Megálltam és 
amennyire bírtam, segítettem. Felraktuk a zsákokat és közben 
megismertük egymást. L. I. volt a gazda, aki a percsorai 
főcsatorna mellett lakik a rétben, Kis-Percsorán, az ányási 
sarokban.

Azután aznap nem történt semmi különös, én sem kaptam 
defektet, csak jó érzést, hogy emberek voltunk egymással 
szemben. Azóta nem találkoztunk, csak jóval később, múlt év 
(1974.) december 17-én, amikor hazafelé tartva Dóc felől, pár 
száz méterre a szegedi út előtt, szembe jött velem egy 
társzekér, kazalszerűen megrakva gyökeres akácfatuskóval. A 
kocsis integetett, hogy álljak meg. Megálltam s megvártam. 
Akkor ismertem fel, hogy ő L. I., akinek azt a kis segítséget 
adtam, amikor „defektje” volt. Sietett. Alig üdvözöltük 
egymást, máris mondja, hogy már nincs maradásuk a tanyában, 
mert odajár „vőlegénykedni” egy nagy, búgódó vaddisznó. 
Szétveri az ólat, befekszik a hízók közé is, és nap mint nap 
odajár. Már „mindenkinek” szólt róla, még a tanácselnöktől is 
kérte a védelmet. Az ismerős vadászok nem jöhetnek, mert 
azok a szomszéd terület gazdái, de telefonon még a mi 
elnökünknek is hírrel volt. Eddig semmi eredmény, pedig a 
disznó (vadkan?) minden reggel és este pontos időben érkezik, 
csak meg kellene lőni.

* Fáczányi Ödön által közlésre átadott visszaemlékezés.
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A minap a fia legeltette a borjúkat s a disznókat is, vele voltak 
a kutyák (három), s azok addig macerálták a kant, hogy az neki 
ugrott az egyik kilencven kilós borjúnak és egy mozdulattal 
felvágta, hogy csak úgy nyekkent! Szerencsére az ijedtségen 
kívül nem történt baj.

Még egy másik alkalommal neki is menekülnie kellett. 
Herét húzott a kazalból, közvetlenül a tanyakerítés mellett, s 
egyszercsak valami csattog a háta mögött. Odanéz, látja, hogy 
néhány méterre tőle a vadkan csattogtatja a pofáját. Villa ide, 
villa oda, amilyen gyorsan csak lehetett, fel a kazalra! 
Kisiskolás leányka is van a háznál, a felesége is sokat van 
egyedül otthon. Hiába bátor asszony, egyszer csak megtörténik 
a baj! Igen örül, hogy találkoztunk, mert reméli, hogy 
kimegyek és én meglövöm a vadkant.

Tovább tartott leírni, mint elmondani, s már a kocsin volt 
ismét, amikor mondtam, hogy mennék, de iszonyú nagy a sár, s 
míg fagy nincs, nem tudok oda bejutni. A percsorai majorban 
kocsi vár holnap reggel ötkor, ha megyek. (Le ne késsük a 
„csatlakozást”!) Utána kiáltottam, hogy ott leszek!

Hazáig volt időm gondolkodni, de ahhoz nem elég, hogy 
mindent végigvigyek. Korán kell felkelni! Előkészíteni a 
puskát, lőszert, felszerelést, meleg teát a termoszba. Egyszóval 
a szokásosakat, a megszokott módon. A különbség csak annyi, 
hogy most nem őzre, hanem disznóra megyek. (Ami azt illeti, a 
különbséget kilóban is mérhetjük, úgy is elég tekintélyes lehet.) 
Mikor mindent végiggondoltam, előkészítettem a másnapi 
felszerelést, végrendelkezés helyett az 5,6 mm-es FÉG puska 
mellé elkészítettem az öreg Lampartot, brenekke golyós 
töltényekkel. Ez a készülődés persze elvitt ahhoz a gondolathoz 
is, hogy nem is olyan nagy az a disznó, nem is biztos, hogy 
holnap is betartja a menetidőket, meg meg szerencse is
kell a vadászathoz.

Valami vadászkisördög még arra is figyelmeztetett, hogy 
én lövöm meg a nagy kant a mi területünkön, nem más, és más 
lesz az irigy, nem pedig én! Ház bizony, ilyenek vagyunk. Én 
már 62 éve.
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Az előző esti felkészülés jó volt, hajnalban minden rendben 
volt, pontosan indultam, pontosan érkeztem. A kocsis éppen 
akkor érkezett. Átpakoltam s egymásnak vetve hátunkat ifj. L. 
I-vel, elindultunk. Beszélgetésre volt idő, s nem is fogytunk ki 
a szóból. „Legényke” barátom elmondta, hogy már végzett 
szakmunkás és mennyire szereti a vadászatot. Hozott magával 
egy erős fényű rúdelemlámpát is. Ismertem a területet, azonban 
a sötétben -  támpont híján -  bizony nem tudtam, hogy hol 
vagyunk, amikor a „Legényke” felvillantotta a lámpát s előre 
mutatva mondja, hogy ott a disznó!

A puska készenlétben volt, a kocsi mozgott, s ketten is 
csináltunk akkora izgalmat, hogy még ennél nyugodtabb 
vaddisznó is azonnal elugrik, ha nem „szerelmes”. A gaz felett 
csak egy hosszú, fekete csíkot láttam, amely tőlem jobbra 
mozgott és legalább araszos szélességgel bírt, de se eleje, se 
vége nem volt, illetve azok a részei nem látszottak. Az unszolás 
ellenére se lőttem, mert az a csík akármekkora volt, más is 
lehetett. Mondanom sem kell, hogy ez az első 
„közszereplésem” ott a tanyán bizonyára csalódást okozott. 
(Két puska is, egy lövés se!) Hát bizony ez az ütközet, úgy fél 
hat táján, lezajlott. Ismerkedtünk?!

A kocsiról a konyhába léptünk, mert az udvarban 
féllábszárig ért a sár. A konyhaajtó a kútra nyílik, s távolabb, 
úgy 40-50 m-re onnan van a tanyaudvar kerítése, karófából 
drót közé rakva, kötve. Ott van a kerítéskapu is. Illetve ott, 
olyan 5-6 m-es darabon hiányzik a kerítés. Mindezt csak akkor 
láttam, amikor megvirradt.

A tanya, a családi közösség minden tagja a konyhában 
fogadott. Lepakoltunk. A puskák a fogasra kerültek, a töltény a 
zsebbe. Megindult a beszélgetés, melynek során sok minden 
szóba került, de a refrén mindig az volt, hogy visszajön-e? 
Mármint a vaddisznó! Folyt a találgatás. Háromnegyed hétig 
biztosan megjelenik. A „Legényke” ült látótávolban a 
konyhaajtónál, s egyszerre már mutatja is, hogy a kerítésen 
kívül az a fekete tömb a gazban, túl az úton, az a vadkan. Már 
nyitotta is az ajtót, s mielőtt megakadályozhattuk volna, rohant 
a kerítés nyíláshoz, a herekazalhoz. Én utána, a kutyák
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köztünk. A kazalhoz érve úgy tűnt, hogy a kan jól beállt, tehát 
nincs okom tovább rendezni a sorokat, lőni kell. Az is eldőlt, 
mert jól láttam, hogy nem a szomszéd elvadult disznaja állt be. 
A mellső láb könyöke tájára céloztam, s lőttem. Nagyszerűen 
hallottam a becsapódást, s mielőtt tölthettem volna, a disznó 
megfordult, kikocogott az útra, s azon, tőlünk el, szaladt a híd 
felé. Ekkor lőttem irányára a másodikat, melynek becsapódását 
már nem hallottam.

Izgalom a tetőfokon. Eltaláltam, nem találtam? Hamarosan 
megtudtam, hogy mi volt a puffanás. A rálövés helyén semmi, 
ellenben a disznó hasa alatt a csatornából kihányt föld puffant. 
Elindultunk nyomozni. A nyomokat elég hamar összekevertük 
a régiekkel, az elszabadult kutyák meg mindent elzavartak a 
környékről. De mindenki, még a pici lány is hajtotta volna a 
vadkant. Alig bírtam őket lebeszélni.

Lógó orral visszaköltöztünk a konyhába s megreggeliztünk. 
Azon a nézeten voltam, hogy ez a kan ide már nem jön vissza, 
tehát legjobb lesz, ha (szégyenemmel együtt) továbbállok, s 
legközelebb majd ismét megpróbáljuk. Hát ami a szégyent 
illeti, megvolt ez az érzésem. A természetes gondolkodás úgy 
mondaná, hogy idejött ez a kopott vénember, s eltolja a 
disznót, a lehetőséggel együtt. De a háziak nem így tettek, 
hanem mondták, van erre sok őz is, amíg este ismét megjön, 
addig vadásszak sutára. Erre ráálltam, hátha az jobban megy, és 
az idő is eltelik. A legnagyobb lázban a „Legényke” volt. 
Elmentünk gyalog, elmentünk kocsin, míg végre nehezen 
sikerült a selejtezés során három sutát lőnöm. Ezeket 
kizsigereltem, s el is telt az idő rajtunk. L. I. közben kocsin 
szárat vitt Dócba, s vártuk, hogy a kislánnyal hazaérjen. 
Annyira eltelt az őzvadászat közben az idő, hogy lekéstük az 
ebédet, amiért külön is kikaptunk a „Legénykével”. Az ilyen 
bűntettekéit, úgy látszik, mindenhol egyforma a fizetség!

Közben telt az idő, fogyott a nap, bármilyen szépen sütött is 
az öreg Nap. A gazda sehol, a jószágokat el kell látni, s végezni 
kell a napi munkát a tanya körül, akár jön a disznó, akár nem. 
Én azon a ponton voltam, hogy amint múlik az idő, úgy látszik 
rajtam nőni a szégyenbélyeg, mert ide az a disznó már ma
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vissza nem jön. A háziak fél ötig határozottan ellenem 
szavaztak. Késik, mondták ezután. De az addigi bizonyosságuk 
elhalványult. A „Legényke” kiment s ellátta a jószágot, de 
szerencsére nem fogott az itatáshoz. Várt, mert hitt! 
Mindinkább elszürkült a fény, romlott a lövés eredményessége. 
A puskák kézügyben, mert „az ördög nem alszik”.

Öt előtt tíz perccel felugrik L.-né, kivágja a konyhaajtót, ki 
is ugrik rajta, és mutat a kerítésnyílásra: „Ott a vadkan!” Én a 
konyhaajtóból éppen szemben láttam, s abban a pillanatban, a 
disznóval szemben, tőle mintegy 10 m-re a hazatérő szekeret 
láttam meg. Azzal szemben állt a disznó. Semmi idő sem volt, 
ezért az 5,6 mm-es FÉG puskával a konyhaajtónak 
támaszkodtam és a távcsövön még jól látva a célt váll-lapra 
irányozva lőttem. A becsapódás tisztán hallatszott. A 
vélemények természetesen most is megoszlottak. L. I. a 
kocsiról jól látta, hogy a disznó a lövés pillanatában fordult és 
berohant az út másik oldalán lévő talpon álló, gazos 
kukoricába. Nem ilyen jól, de a „Legényke” is ugyanazt 
láthatta. Mi, többiek, semmit. Csak azt, hogy a nagy fekete 
tömeg a kerítésnyílásból eltűnt.

A kocsi, mint reggel, a konyhaajtó elé kanyarodott, s az 
egész család nagy izgalommal készült az üldözésre, mert az 
csak természetes, hogy most már a biztosan meglőtt vadkant 
ennyien megfogjuk! Természetesen a pici lány is.

Idő kellett hozzá és családfői szó is, erély is, míg az 
izgalom kissé lanyhult, és a teendőket megbeszélhettük. 
Közben besötétedett. Bennem valahogyan kezdett a 
szégyenérzet feloldódni. Lám, ilyen könnyen vigasztalódik az 
ember!

Eltelt jó negyedóra, mikorra mi, ketten L. I.-vel, 
megvizsgáltuk, lámpafény mellett a rálövés helyét, s 
elindultunk abba az irányba, amerre a disznó eltűnt. Alighogy 
átértünk az út másik oldalára, olyan nyögés, hörgésszerű 
gyenge hangot véltünk hallani. Az vigasztalt, hogy nem csak az 
én érzékeim vibráltak. A kutyák, köztük a kis „Gömböc”, 
amely kapott volt a kantól, visszatarthatatlanul előrerohantak és 
tőlünk nem messzire hatalmas lármába kezdtek. L. I. azt
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mondta, hogy már fogják a kant, és így kiabált nekik: „Fogd, 
fogd!” Erre a kutyák, mintegy varázsszóra, elhallgattak. Mi 
vártunk és hallgatóztunk. Semmi zaj, semmi lárma. Csend. 
Most az volt a vélemény, hogy „már tépik”.

Mit tehettem? Ha most hagyom és a reggeli visszatérést 
választom, az általam okozott veszély csak nő, ha csak sebzett 
a disznó, mert valaki még az este folyamán -  minden tilalom 
ellenére -  csak tovább nyomoz. Ha már kimúlt, akkor meg a 
kadáver károsodhat reggelig. Öreg Lamparttal a kézben, 
mellettem, mögöttem a fényt adó gazdával, elindultam a még 
mindig csaholó „Gömböchang” irányába. A fény hirtelen 
mozgást és sötét tömeget jelzett. A kutyák morogtak, tényleg 
„tépték”, a sötét tömeg pedig ő maga volt a „szerelmetes 
vőlegény”. Lőni már nem kellett. Gyönyörű volt. Akkor két 
mázsára becsültem. A helyszínen azonnal kizsigereltem s 
hárman alig bírtuk a leeresztett saroglyán felhúzni a szekérre.

Egyik igen kedves vadászbarátom azt a címet adta volna 
elbeszélésemnek, hogy „a vak tyúk is talál szemet”. Ugye 
mondtam, hogy ilyenek vagyunk mi, vadászok!
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Az agyarak méretei és az általam meghatározott pontszámok

Sor
szám

Az elejtő neve 
és

pontos lakcíme

Az ele tés A nagyagyar A kisagyar Szépség
pontok

0-5

Levonás
0-10

A bírálat 
időpontja és 
a pontszám

helye és a 
vadásztató 
szerv neve

Időpontja hossza
jobb
bal

átlag

szélessége
jobb
bal

átlag

körmérete
jobb bal

cm mm cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Forgó László 
Szeged,
Szűcs u. 19/b.

DOC.
Kispercsora 
Vízügyi VT. 
Ópusztaszer

1974. 
XII. 18.

15,6
14.8
15,2

24
24
24
72

7,4 7,3 3 1 103,9

Jegyzet: A 9.-hez: Szép, hibátlan görbület
A 10.-hez: A bal nagy agyar hegye sérült.

Szeged, 1975. január hó 24.



Fekete István levelezéséből

Közzéteszi: Nagy Domokos Imre

Ha az ember a történeti tudományok valamelyikével 
hosszabb időn keresztül foglalkozik, ráébred, hogy a 
köztörténelem nem más, mint sok-sok magántörténelem 
egyesülése. A látszólag magánügyek közül idővel 
kikristályosodnak azok, amelyek korjellemzőek, és még akkor 
is érdeklődésre tartanak számot, ha egyébként átélője 
“közönséges átlagember” volt. Sokszorosan igaz ez akkor, ha 
az illető -  jelen esetben a levelek írója és/vagy címzettje -  
ismert ember, mert ekkor már -  tetszik, nem tetszik -  az 
életének legalábbis egy része közügy is. Ezért döntöttem a 
levelek közzététele mellett.

Az első öt levél még közvetlenül Pista bácsi (a 
megnevezésre lásd az utolsó leveleket) halála után került 
hozzám, amikor özvegye a Rózsakunyhó előmunkálatai során 
félig találomra a kezembe nyomott néhány dossziét.

A hetedik és nyolcadik levelet 1995-ben találtam meg a 
Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjtemé
nyében őrzött töredékes Kittenberger-anyagban. Akkoriban 
Horváth Csaba, a gyűjtemény kezelője azt tervezte, hogy a 
Kittenberger-hagyatékot és Papp József kertészmérnöknek, a 
neves botanikusnak természetvédelem-történeti szempontból 
felbecsülhetetlen értékű hatalmas irathagyatékát tapasztalt 
levéltárosi segítségemmel rendezi. (Papp József mérte föl 
1945-1955 között az ország összes arborétumát többek között.) 
Azonban ebből nem lett semmi, mert Horváth Csaba nem 
tudván ellenállni szülővárosa álláskínálatának, hazaköltözött 
Sopronba. Illetve annyi, hogy megtaláltam Kittenberger 
harmadik könyvének cenzúrázatlan kéziratait és a kötetet sajtó 
alá rendeztem. Ez 1996-ban volt, de a kötet csak 2003 tavaszán 
jelent meg... Fekete István levelei azonban szóbeli és levélbeli 
közléseim nyomán más kutatóknak is tudomására jutottak.

A Kittenberger-féle levelezés azért is érdekes, mert 
Kittenberger egész levelezéséből alig maradt meg valami.
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Négy pusztulási fázison esett át. Először 1944 decemberében, 
amikor egy bomba telibe találta a Franklin Társulat épületét, 
melynek felső emeletén a Nimród szerkesztősége is volt. 
Másodszor 1944/45 fordulóján, amikor a front a 
Dunakanyarban akadt el hónapokra, és a szovjet katonák 
felszabadúlták Kittenberger ingóságait. (Ennek jellemző 
példája néhány kettészakított levél. A fele megmaradt, a felével 
talán alágyújtottak.) Harmadszor a “Kittenberger Kálmán 
élete” megírása után maga Fekete István semmisített meg a 
levelezésből nem keveset, elsősorban saját leveleit, mondván, 
„magánügyek, érdektelenek”. És negyedszer, amikor Lívia 
asszony halála után az egész hagyaték ebek harmincadjára 
került. Csoda, hogy annyi megmaradt belőle.

Az utolsó négy levél az, amelynek kapcsán saját bőrömön 
éltem át, amit a bevezetőben leírtam. Az általam írott első két 
levél fénymásolatát Sánta Gábor irodalomtörténész jóvoltából 
kaptam meg. Pista bácsi válaszlevele érthetően nálam van. Az 
1970 júniusában írott levelem az egyik legelső, melyet 
másolattal írtam, így az megvan nálam. Szembenézve saját 
magammal, döntenem kellett abban, amit már vagy másfél 
évtizede sejtek: az én levelezésem egy része is mindenképpen 
túllép a magánügyeimen. A Vadászirodalom könyvem 
kéziratával kapcsolatos levélváltással összefüggésben fel sem 
merült bennem a kérdés, hiszen Pista bácsi válaszát már 
közöltem a könyvben 1996-ban.

Más volt a helyzet az egyetemista koromban írott levéllel. 
Ezen sokat gondolkoztam, hiszen zöme valóban érdektelennek 
tűnik. Ám van benne egy-két olyan mondat, mely a csak 
általam tudott kiegészítő részekkel együtt fontos cenzúra- és 
diktatúratörténeti adalék. És mivel Fekete István levelezését 
úgyis közzéteszik (bár minden porcikája viszolygott ennek a 
gondolatától is), akkor már engedtessék meg a levél írójának, 
hogy saját maga döntsön annak sorsáról, és ne más 
kontárkodjék bele -  kellő felkészültség, képzettség és 
háttérismeretek nélkül -  a levelezésembe.

Egyébként maguk Feketéék nem sokat törődtek a levelezés 
sorsával. Az 1960-as évek közepén megdöbbenve vettem
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tudomásul, hogy a levelek zöme a pincében van kosarakban, és 
jó részük szépen rohad és penészedik.

Agyoncsapott csodálkozással hallgattam, mert mit 
mondhattam volna. Ha saját maguk nem érezték a levelezés 
értékét, akkor minek szóljon egy huszonéves fiatalember? Ma 
már az a véleményem, hogy ez szándékos volt, része a „Fekete 
István-mítosz” kialakításának, mely esetben nagyon zavaróak 
lettek volna egyes levelek... (Lásd az 1957-es leveleket!)

Mindenesetre az itt közlésre kerülő levelekből többek 
között kiderül, hogy az Öreg utakon sorsa nem is volt olyan 
egyszerű, és hogy a budapesti állás megszerzésében jelentős 
szerepe volt Zsindely Ferencnek (ezt Zsindely Ferencék 
utalásaiból korábban is tudtam); továbbá, hogy Széchenyi 
Zsigmond (aki meglehetősen kényes ízlésű volt, ezt 
rokonságom több néhai tagjától is tudom) viszonylag hamar 
felfigyelt Fekete Istvánra, az íróra. Végül, hogy Fekete István 
nagyon későn, gyakorlatilag a befejezés után adta meg nem egy 
könyvének a végleges címet. Egy kivétel van: a Magasles. Azt 
viszont közel másfél évtizeddel a halála után én fejeztem be...

Én magam alig néhány levelet írtam Feketééknek. Az itt 
közölteken kívül egyet Pista bácsinak, és egyet vagy kettőt Edit 
néninek, még Pista bácsi életében. Érthetően komolyabban 
csak a hetvenes évek elején leveleztem vele, csak amikor én a 
Rózsakunyhó szerkesztésén dolgoztam, és vidéki munkahelyem 
(Veszprém) miatt csak hétvégeken voltam Budapesten. Ezek 
azonban nem tartoznak ide.

A közlés során természetesen figyelembe vettem 
mindazokat az előírásokat, amelyek az okmánypublikációkra 
vonatkoznak. (Sajnos e téren a Fekete István-dokumentumokot 
tartalmazó ilyen kiadványok feltűnően sok kívánnivalót 
hagynak maguk után.) A levelek formáját (bekezdések, 
behúzások) igyekeztem megtartani. A helyesírást és a 
központozást egy kivételével a maihoz igazítottam, ám az 
1957. január 5-it betűhíven közlöm, mert Fekete István 
szándékosan hagyta benne az összes hibát...

A dokumentumok után közlöm először az irattani 
ismertetést, utána pedig az összes rendelkezésemre álló
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háttérinformációt. Az anyagot az Erdészettörténeti Szakosztály 
2003. március 18-án tartott előadásomhoz használtam.

Budapest-Sasad, 2003 nyarán.

Dr. Nagy Domokos Imre

1.
[Ajka, 1935. december]

Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz

Kedves Kálmán Bátyám!

Ha van december, ugye van január is. Ezek az ölyvek már 
nagyon a bögyömben voltak, különösen, mióta ismét akadnak 
“tanárok”, akik túlságosan sokat tudnak. Fogadd szívesen.

Hogy vagy? Megjöttek a disznók? Sajnos hozzánk nem. Az 
Esterházinál [!-NDI] vész ütött közibük, és nagyon 
elpusztultak. Egy-két nyúl a konyhára, pár fácán, egy suta volt 
eddig minden. Több körvadászatra hívtak meg, de hát elmenni 
nem tudok. Ami nálunk lesz, ott meg nem szokott nekem babér 
teremni. Karácsonyra vendégeim lesznek, s akkor nem igen 
lenne időm cikket írni. Azért gondoltam jóelőre a Nimródra 
ezzel a kis írással.

szeretettel köszönt igaz barátsággal:

[aláírás nélkül]
*

A Nimródban (1936/1: 5-6) megjelent Január [I] 
kísérőlevele folytatólagosan írva a cikk után. Gépelt tisztázat 
másolati példánya, nálam. Az eredeti elpusztult. Az elbeszélés 
kötetben: Barangolások.
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2.
[Ajka, 1936. február]

Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz

Kedves Kálmán bátyám!

Tizenötödikén kelt kedves leveled megkaptam. Köszönöm 
szíves készséged a Vezényi rajzzal, nagyon hálás vagyok érte, 
és kérlek tartsd magadnál, amíg fel nem megyek, mely 
felmenetelem többrendbeli dolgokból kifolyólag március eleje 
táján lesz esedékes. Úgy 10-e körül. Remélem akkor 
találkozunk.

Újságot bizony én sem igen írhatok. Nagyon nyavalyás tél 
volt! Semmi, semmi! Egyik erdőőrünk most jelentett az egyik 
feketefenyvesben nyusztokat, de a fene se tudja kibogozni őket, 
mert a cca. 50 holdas fenyves olyan, mint a kefe, és lépésre 
sem látni benne. Ismétlem, nem nyestről van szó. Valószínű 
valami kifosztott mókusfészekben tanyáznak. Ha Isten éltet, 
jövőre nagy gondot fordítok rájuk.

A szalonkákra én is kíváncsi vagyok. Erre már évek óta 
nem volt tisztességes húzás. Talán az idén megemberelik 
magukat.

Hogy vagy egyebekben? Hogy viseli magát a reumád? 
Remélem nélkülözhető vagy a számára? Amit különben 
szívből kívánok.

Fenti kis eszmefuttatást kérlek fogadd szívesen.
Szeretettel köszönt és igaz barátsággal:

[aláírás nélkül]

*
A Nimródban (1936/25: 236-237.) megjelent A nyíl 

kísérőlevele, folytatólagosan írva a szöveg után. Gépelt 
tisztázat másolati példánya nálam. Az eredeti elpusztult. A cikk 
kötetben: Rózsakunyhó.
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3.
[Ajka, 1938. ősz]

Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz

Kedves Kálmán bátyám!

Véletlenül kezembe került az 1935/36-os vadászati 
statisztika, és megdöbbenve állapítottam meg annak a 
kifogásolt részekben egészen tarthatatlan házszámait. Légy 
szíves adataimnak és érveimnek utánanézni, mert Te vagy 
ebben a korifeus. Szerény véleményem szerint nem árt a 
magyar vadászoknak egy kicsit a “körme alá nézni”, mert szent 
meggyőződésem az, hogy elmaradottságunknak éppen maguk a 
vadászok az okai.

Eddig a közügy!
Most pedig a piszkos magánügy!
A Franklintól még nem kaptam semmit, de reménykedem, 

hogy kapok, s ez egyúttal, ha jövőben is, de bizonyos 
mértékben anyagi hajnalodást jelent. Mégegyszer köszönöm 
szíves utánjárásod, és kérlek, hogy könyvem küldesd le, mert 
magam szeretném összeállítani, előszót írni, és hiányokat még 
pótolni. Biztosíthatod a Franklint, hogy nekem “is” szívügyem 
ez a könyv, és minden képességem szolgálataiba állítom, hogy 
az teljesen korrekt legyen.

Ha felkerülök Pestre -  ami kb. 3-4 hét múlva esedékes -  
bemegyek a Trunkhahnhoz, és légy meggyőződve, hogy 
megmondom a véleményem, akármiképpen lesz is az. Ezt csak 
bízd rám. A magam ügyeiben én nagyon lágy vagyok, de ebben 
az ügyben kiszedem a szemüket. Meg fogok náluk rendelni egy 
öltözet ruhát, és ha kitérnek a hirdetés elöl, azonnal 
visszamondom.

Kedves Kálmán Bátyám, a karácsonyi és újévi számokban 
lesz Fekete cikk!

Ezekután pedig
szeretettel köszönt: 

[aláírás nélkül]
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*

A Vadászati statisztikáról szóló cikk kísérőlevele, 
folytatólagosan írva a szöveg után. Gépelt tisztázat másolati 
példánya nálam. Az eredeti elpusztult. A cikket Kittenberger 
nem közölte, én jelentettem meg posztumusz. (A vadászati 
statisztikák hitelessége. In: Erdészettörténeti Közlemények II. 
/1991/ 74-79.) Az elemzett pár lapos kiadvány a kéziratokkal 
együtt nálam van.

A levélben emlegetett könyv, melyet néhány elbeszélés 
kéziratán olvasható rájegyzése szerint ekkor még “Nimród 
könyv” néven emlegetett, a későbbi Öreg utakon. Mint ismert, 
végül is a Singer és Wolfner (Új Idők) kiadásában jelent meg 
1941-ben. Hogy a Franklinnal miért szakított, nem tudom, csak 
sejtem, hogy a S&W a nála már befutóban lévő írónak 
előnyösebb feltételeket kínált. Ugyanis a Franklin kiadványai 
szépen (fényképekkel) illusztráltak, de drágák voltak, míg a 
S&W eltekintett a fényképektől, így sokkal olcsóbban tudta 
piacra dobni, és jóval több olvasóhoz eljuthatott. Fekete 
Istvánnak úgysem volt a könyvhöz elég megfelelő minőségű 
képe. Nem volt érzéke a “művész fotókhoz” szemben Zsindely 
Endrével vagy Nadler Herberttel. Ugyanakkor így egyéb, nem 
vadász elbeszéléseket is bele tudott tenni a kötetbe (Alkony; 
Czudar).

Az emlegetett szabócég hirdetési ügyéről nem tudok 
semmit.

4.
[Ajka, 1939. január]

Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz

Kedves Kálmán Bátyám!

Köszönöm szívességed az Egyetemi Nyomda felhívásával. 
Az Ajkára való telefonálásod díját kérlek vond le legközelebbi 
honoráriumomból. Úgy látszik, tényleg sok regény érkezett be, 
és nagyon megnyugtattál, hogy ott protekció aligha fog
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érvényesülni. Ha protekció nem érvényesül, úgy több 
reményem lehet. Mindenesetre nagyon várom a végleges 
döntést. Akkor -  pláne, ha sikerül a dolog -  mindenképpen 
felutazom Pestre, felkereslek, és elmegyünk, vagy elmegyek 
Sz.[échenyi] Zs.[igmond]hoz, hogy megismerhessen, bár nem 
tudom, mi öröme lehet ebben.

Remélem, levelem egészségben talál -  amit szívből 
kívánok is — és kilábaltál már az influenzából is, amiben 
különben itt is a fél falu fekszik.

Cikkemet fogadd szívesen.

Szeretettel köszönt:

[aláírás nélkül]
*

A Nimródban (1939/5: 69-72) megjelent Böngészés 
kísérőlevele, folyamatosan írva a szöveg után. Gépelt tisztázat 
másolati példánya nálam. Az eredeti elpusztult. Az elbeszélés 
kötetben: Rózsakunyhó.

A levélben emlegetett regény a Zsellérek.

5.
[Ajka, 1939. február vagy március]

Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz

Kedves Kálmán Bátyám!

Itt küldöm az átformált hozzászólást a magyar vadásznyelv 
kérdéséhez. Előbbi formájában már nem tudtad volna 
használni. Nem tudom azonban: Te, mint szerkesztő szívesen 
adsz-e helyet a valószínűleg hosszúra nyúló nyelvészkedésnek, 
ezért kérlek, írd meg őszintén, hogy helyenként -  
foglalkozzam-e ezzel a kérdéssel, vagy ne. A téma engem 
mindenesetre érdekel, de a Te szempontjaidat is figyelembe 
kell vennem.
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Tegnapi levelem, illetve cikkem már megkaptad. Amint 
kértelek is egyelőre, ne szólj senkinek legfeljebb gondolkodj az 
összeköttetéseken, mert ezt az állást másnak kikaparni tragédia 
lenne.

Tegnap írtam Zsindelynek is. Ő a múltkor azt ígérte, hogy 
ha bármely konkrétummal megyek hozzá, igaz örömmel lesz 
segítségemre. Remélem, ezt a mondását állja is. Precedens van, 
mert az említett igazgató éppen így ugrott be a VI. fizetési 
osztályba, holott azelőtt ő sem volt állami alkalmazott.

Ha Zsindely felrendel, akkor elmegyek hozzád is, amiről, 
ha nagyon hirtelen jönne, telefonon értesítelek.

Az ismert vadászati tárgyú könyvem Csathó Kálmántól 
vissza kértem, mert azóta ismét sok írásom megállja a helyét 
abban a könyvben.

Szeretettel köszönt: 

[aláírás nélkíil]
*

Az 1939 elején a Nimródban lezajlott vadásznyelv-vitához 
készített hozzászólás kísérőlevele, folytatólagosan írva a 
szöveg után. Gépelt tisztázat másolati példánya, nálam. Az 
eredeti elpusztult.

A cikket Kittenberger nem közölte. Én adtam ki 
posztumusz (Nimród, 1995/12: 30-31.), bevezetővel ellátva. 
(Nagy Domokos Imre: Adósság. Nimród, uott.) A szövegben 
említett írás feltehetően a Lelkiismeret (Nimród, 1939/8: 116- 
120.) Könyvben: Csí (bővített kiadás); Köd.

A Csathó Kálmántól visszakért kézirat megint csak az Öreg 
utakon.

Ez az írásbeli bizonyítéka annak, hogy Fekete István 
Budapestre kerüléséhez Zsindely Ferenc hathatós segítséget 
nyújtott. Ezt Zsindely Ferenctől még 1962-ben hallottam. Erről 
Fekete István nem szólt nekem -  mint ahogy általában kerülte 
Budapestre való felkerülésének történetét.

Ugyanakkor érdekes, hogy bár a magyar vadásznyelvről 
írott szakdolgozatom készítéséhez minden segítséget megadott,
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ezt a kéziratot meg sem említette. Hogy akarattal történt-e, 
avagy egyszerűen nem tudta, hogy ez túlélte a 
megpróbáltatásokat -  fogalmam sincs. De az utóbbi a 
valószínű, mert saját bevallása szerint is elkészült írásaival 
„trehányul” bánt. Felesége próbálta rendbe tenni a dolgokat, -  
amikor kellő késéssel rájött, hogy milyen értéket jelent élete 
párja anyagi értelemben is... (A „trehányságról” lásd az 1957- 
es leveleket...)

6.
Budapest, 1947. október 31.

Nadler Herbert levele Fekete Istvánhoz

A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT 
IGAZGATÓJA

Kedves Pistám!

Jobb hüvelykujjam megsérült, nehezen tartom a tollszárat, 
feleségem meg beteg, nem diktálhatok neki, ezért késik 
levelem.

Igen, igen nagy örömet szereztél nekem és hölgyeimnek 
legújabb könyved megküldésével, nemcsak azért, mert annyira 
szívemhez szól minden írásod, hanem főképen azért, mert 
megint jelét adtad “öreg barátságodénak, ami nekem 
mindennél nagyobb érték. Hát ölellek, csókollak érte 
gondolatban. Már megindult a veszekedés köztünk, ki olvassa 
el előbb.

Fájlalom, hogy mostanában nem találkozunk, és régen 
láttalak. Nem tudni, merre jársz most. Vadászol-e sokat? 
Voltál-e már szarvasbőgésen? Hallottál-e bikát bőgni? Én 
rengeteg sokat vadászom! 1947-ben eddig összesen 3 
szalonkát, 2 nyulat és 1 fácánkakast lőttem. Tehát van mit 
ennem!

Kittit mát többször megkértem, értesítsen, ha valami 
kocsmában találkoztok, én is elmennék örömmel; eddig 
azonban nem értesített.
Kézcsókomat jelentve, a régi meleg szeretettel ölel Herbert
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Eredeti kézírás javítás nélkül a Fővárosi Állat- és 
Növénykert hivatalos levélpapírján. Sérült, penészfoltos, ez 
bizonyosan a pincei kosárból került elő. A dűltbetűs szavakat 
inkább csak következtettem, mint el tudtam olvasni. Lelőhely: 
Ajka Városi Múzeum Kézirattára, Fekete István gyűjtemény. 
Fénymásolata nálam (is).

Nadler a Gyeplő nélkül tiszteletpéldányát köszöni meg 
benne. A levelet több szempontból is figyelemreméltónak 
tartom. Először is: bár Fekete Istvántól (aki irtózott a 
nyomorékká lőtt róka esete után a távlövésektől) tudom, hogy 
nem túlzottan szívelte a hazárd távlövésekre hajlamos Nádiért, 
mégis küldött neki tiszteletpéldányt. Ez egyrészt a “Nimród- 
szolidaritást” jele, másrészt kevéssé ismert, hogy a XX. század 
elején Nadler is uradalmi gazdatiszt volt, és így különösen 
érdekelhette a könyv.

Másodszor: utal arra is, hogy ebben az időben Fekete István 
lehetőség szerint -  leszámítva az Új Idők vagy a Nimród 
szerkesztőségében történt véletlen összefutásokat -  került 
minden ismerőst, akinek árthatott a találkozással. így mi is 
csak 1957-ben beszéltünk újra vele. (Mivel apám 1941-44 
között vidéken dolgozott, engem először másfél évesen látott 
az 1941-es Könyvnapon, aztán 1957-ben...) Ez azt erősíti, 
hogy Fekete István szemének elvesztése és később műtéttel 
végződő veseproblémáinak eredete az Andrássy út 60-ban 
történt kényszerű, és bár rövid, de maradandó nyomokat hagyó 
tartózkodására vezethető vissza.

Nadler utalása saját vadászeredményére igen erős öngúny, 
hiszen 1945-ig vagy 150 szarvasbikát, 300 őzbakot és több ezer 
apróvadat ejtett el.

A “hölgyeim” kifejezés Nadler feleségét és lányát jelenti.

*
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Budapest, 1957. január 4.
Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz 

BETŰHÍV KÖZLÉS EREDETI TAGOLÁSSAL ÉS
k ö z p o n t o z á s s a l !!

Kálmánkám!

Ne mondd, hogy smucig a magyar... azonnal válaszolok, 
azt azonban vedd tudomásul, hogy semmiféle rangomról le 
nem mondok, így a Trehany rangomról és címemről sem. Ezt 
ugyanis nem csak Te adtad, de nagy és vidám idők, amelyek el 
nem múlnak soha és múlhatatlanná tették eme kinevezésem is.

Tehát:
“Trehany vagyok Trehanynak születtem,
Trehany nótát dalolt egy trehany felettem” stb.
Nem is beszélve a
“Szárnya szárnya, kaszárnya teteje...” cimü himnuszról.
Sólyonak is most ment el a levél, aki szüzi tisztaságában 

soha részt nem vett volna erkölcstanilag aggályos 
kirándulásainkon, mégis iga és nemes barátunk marad in 
saecula saeculorum, Ámen!

Igen, Öcsinek eddig meg kellett érkeznie sőt talán már meg 
is esküdtek. Gondolhatod, hogy várom levelüket. Mit tagadjam
-  nagyon hiányzik de távol léte nagy megnyugvás is és 
végeredményben nem a mi bánatunk a fontos hanem a 
gyerekek boldogulása. A keserű csak az, hogy mindig én iszom 
meg a levét gyermekeim eltávozásának, szerencse, hogy nincs 
több, mert nehezen bimám ki. Szegény Bibócs hiába 
meaculpázott, hogy fiát sokszor a pokolba kívánta 
rendetlenségével együtt, bár megjósoltam neki, hogy (nagyon 
mérges volt akkor) “Most megint nem tudod mit beszélsz s ha 
ez is elmegy vonitani fogsz utána, mint a másik után...” És 
most amikor Öcsi búcsút intett az utcáról szegény Bibócs 
átölelt és azt mondta: “Megjósoltad, hogy vonitani fogok, hát 
én nem bánom, de én igenis vonitok...”

7.
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És megint vigasztalhattam napokon át, amikor magamnak 
is nagy szükségem lett volna vigasztalásra.

Okos dolog -  ha fürdeni is akarsz -  hogy a Gellértbe mégy, 
de hidd el, kijöveteleddel igaz örömet szereztél volna. Csináldd 
valahogy úgy, hogy az utolsó napodra mégis ki gyere s innét 
mennél másnap az állomásra. Majd megbeszéljük. Hogy B. 
bejön-e a Gellértbe nem tudom, de miért ne jönne? Nincs most 
itthon, de biztosan örül a meghívásnak és el is jön. Csak arra 
kérlek, hogy ne hivj mást, hogy egyszer végre együtt és 
egyedül lehessünk.

Szalonkák? Úgy látszik én már öregebb vagyok, mint Te, 
mert annira agyonhajszoltam magam, hogy csak szemlélődő 
ténfergésre vágyom. Egy kis pecázásra, viznézésre, és 
gondolatokra melyeket hoz és visz a víz és nincs velük semmi 
unalom. Ha Visegrádból nem lenne semmi feltétlen elmegyek 
hozzátok 1-2 napra, az a helyzet ugyanis, hogy mégkevésbbé 
birom az embereket, főleg azokat az embereket és miért 
idegesítsem magam? Ez persze még csak feltevés, mert a 
kormányon egyelőre (és mindig) Bibócs ül akitől még náluk is 
jobban és alakalomadtán jobban tud idegesíteni, mint egy egész 
zsinagóga.

Nyugodj meg, csonttolu madarat egyet sem láttam és nem 
is hallottam. Etetőim szorgalmasan működnek és napi 
kosztosom: kb. 30 széncinke, 2 kékcinke, 2 rendes pinty, 4 
északi pinty, 6 magtörő pinty 2 zöldike és egy csomó veréb, 
mint kültag. Ja! Van még egy nőstény pirók is. A 30 széncinkét 
csak úgy találomra mondtam, lehet 60 is mert hidegebb időben 
átlag egy perc alatt 27 madár érkezik az etetőkre. Ezt pontosan 
kiszámítottam és ellenőriztem. Ebből is láthatod, hogy minden 
alkalmat megragadok csak irni ne kelljen, annyira utálom jelen 
munkámat.

Líviának jobbulást kívánunk!!! Felajánlom, hogy jöjjön 
vele orvosomhoz Dr Molnár István egyet.tanát a Gellért 
mellett. Ő most az én orgosom és mondhatom jó orvos. Bel és 
idegspecialista. Én már jobban érzem magam és tudom, hogy 
az ő kezelésétől. Livia nálunk is megszállhatna, de -  ha nem 
akar a Gellértben is s én előre bekonferálnám Molnárnak aki -
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ez az érzésem feltétlenül segítene rajta. Egy napjába kerülne, el 
is mennék vele, vagy szívesen menne Bibócs is. Drága Liviaü 
Ne halogassa ezt!!! Boldfok lennénk (és ez nem frázis!) ha 
egyszer eljönne hozzánk. Csujzligumit biztisan kap Bécsben.

Más tárgy nem lévén az ülést bezárom s ajánlva magam és 
társulatom nevében kézcsókjaim jelentése mellett

szeretettel ölel a 
Főtrehány

Bp. 57.1.4.-

A sajtó, gép és helyesírási hibákat
nem javítom ki, mert unom!

*

Gépelt első példány, a dűltbetűs részek kézírással. A 
hibákat az utóirat szellemében nem javítottam ki. Fekete István 
általában kézzel írt mindent, nem szeretett gépelni. Hogy ekkor 
miért tett különbséget -  nem tudom. Eredetije: Magyar 
Természettudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjte
mény, Kittenberger Kálmán irathagyatéka. Fénymásolata 
nálam (is).

Bibócs Fekete Istvánná beceneve, én mint látható a 
következőkben, a Bibos alakot használtam eleinte, de sohasem 
javítottak ki. Később áttértem az Edit néni megszólításra.

A B. nevű ismerőst nem tudtam azonosítani.
A levél is bizonyítéka annak, hogy Feketéné a család 

zsarnoka volt. Amikor néhány hónappal később elmentem 
hozzájuk, megdöbbenve tapasztaltam, hogy szóhoz sem 
hagyott jutni senkit. Pista bácsi csak a bicskámmal 
kapcsolatban tudott véleményt nyilvánítani, mely nagyjából 
azonos volt azzal, amit a Tüskevárban Matula mondott 
Tutajosnak. Egyébként a könyvről elsősorban Edit néni beszélt, 
Pista bácsi ki nem mondta volna a címét, csak ő, de azt 
jónéhányszor, olyan hangsúllyal, mintha legalább is az ő 
alkotása lenne.
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Egyébként Zsindely Ferenc (1962-ben) és felesége, illetve 
akkor már özvegye (1974/76-ban) egybehangzóan állították, 
hogy a gyerekek (a politikai okok mellett) az anyjuk elől 
menekültek világgá.

A két idézett nóta közül az első Dankó Pista Cigány 
vagyok, cigánynak születtem című hallgatójának a parafrázisa, 
a második az 1900-as évszázad első felének ismert bakanótája.

8.
Budapest, 1957. január 10.

Fekete István levele Kittenberger Kálmánhoz

Kálmánkám, leveled meglepő gyorsan ért ide, szinte nem is 
hittem, hogy ez már válasz levelemre, amíg fel nem bontottam.

A szédülést kegyeskedjél beszüntetni, és a körtáncot 
legfeljebb mint privát snapszlikát vendégül látni.

Vadas Rezskén nagyon csodálkozom, hogy az É. és T. 
című marhasággal “kedveskedik” az Afrika-dioráma romjaival. 
Természetes, hogy végül úgy is megtudtad volna, de ez 
olyasmi, mint amikor a “jóbarát” siet közölni a gyanútlan 
hitvessel, hogy férjét elgázolta a vonat. Megjegyzem, az is 
marhaság, “hogy életed munkája oda van...” A Te életed 
munkája nem törékeny panoptikum, hanem a szellem 
időtlensége, amit nem lehet elpusztítani.

Légy szíves dr. Bumbus Alcapone de Popovics címét 
megírni, bár úgy tudom, Ő Torontóban van. Hogy a Gyerek 
most hol van -  nem tudom. Levelei 10-15 napig jönnek, és 
messze az események után kullognak. Lehet, hogy már a hajón 
vannak, és szorgalmasan etetik a halakat, de az is lehet, hogy 
még Münchenben vannak. Hermann Jánosra aligha lesz 
szüksége, mert -  sajnos -  nem vadász, sőt még csak nem is 
horgász, ha csak későbben ki nem tör rajta az öröklött vér.

Az “I. N.” -  öreg Pogány -  annyit jelent, hogy “Isten 
Nevében” ... Rémes !!

Nem iszom előre a medve bőrére, így nem tudom azt sem 
megírni, hogy mikor lesz a visegrádi kirándulásból valami. 
Előttem van az arborétum 80 %-a, Bibócs előtt pedig az
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operáció. Mind a kettő nehéz szülés. Én js megérzek minden 
időváltozást a szívemmel, sokat ülök, alig mozgok, s utálok az 
utcára menni. Ma azonban rendes sétát tettem, mert jó nagy 
köd volt, akár a havason...

Hajaj!
Bandi táviratozott, hogy hogy vagyunk. 

Visszatáviratoztam, hogy küldjön egy kiló kávét, s akkor 
egészen jól leszünk. Amilyen bolond, még küld. -

A könyv kiadását illetőleg ne félj, lesz itt papír, lehet hogy 
Csu miniszter úr direkt ezért jön Pék-ingből. Hogy azután pénz 
lesz-e a vásárlásra, azt nem tudom. De ezt más sem tudja.

Szakálladat levágatni könnyelműség volt. Kicsit sántítva, 
daliás melledre hulló szakállal sokkal jobb szerződést kínáltak 
volna az érzékeny szívű vachabiták.

Págerrel nem tudtam beszélni. A szobakérdést rendszeresen 
csak rendesen csak itt tudod elintézni, orvosilag és 
személyesen. Természetesen örömmel hívnálak meg Öcsi 
szobájába, de olyan kifűthetetlen jégverem, hogy a Gyerek is 
csak kucsmában, félig felöltözve és két dunyha alatt bírta ki. Te 
agyon hűtenéd magad, nem is beszélve ízületeidről.

Úgy érzem, mindenre válaszoltam. Legszívesebben oda 
mennék, és három napig egyfolytában diskurálnánk.

Lívia kezét csókolva szeretettel ölel
Pista

Bp. 57.1.10.

*
Végig egyenletes kézírás, javítás nélkül. Kiemelések az 

eredetiben. Eredetije: Magyar Természettudományi Múzeum, 
Tudománytörténeti Gyűjtemény, Kittenberger Kálmán 
irathagyatéka. Fénymásolata nálam (is).

Az említett személyek közül kettőt tudtam azonosítani 
(Páger Antalon kívül): Vadas Rezső volt szobi főszolgabírót, 
aki annak idején rendszeresen küldött kisebb tudósításokat a 
Nimródnak. Ő Mihályi Ferenc "Mi égett el a Nemzeti 
Múzeumban?” c. beszámolójával (Élet és Tudomány, 1957/1.) 
„örvendeztette meg” Kittenbergert. Hermann János a két
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világháború között -  Liedl Károly mellett -  a régi Nimród 
állandó észak-amerikai levelezője volt. Ezek szerint még 
tartotta a kapcsolatot Kittenbergerrel.

“Csu miniszter úr” Csou En-laj kínai politikus, aki 
akkortájt látogatott Magyarországra, megerősítendő Kádárt. A 
„Pék-ing” szójáték eléggé merész, ugyanis akkoriban járta az a 
politikai vicc, hogy „Mikor lesz Magyarországon szabadság?”
-  „Ha Csang Kai-sek Pekingben, Marosán György pedig 
pékingben lesz.” Marosán György eredeti foglalkozása ugyanis 
pék volt.

A szakáll levágatása Kittenberger részéről politikai 
óvatosság volt, mert a karhatalmisták (pufajkások) 
előszeretettel „állították elő” a szakállviselőket, mint gyanús, 
ellenforradalmi elemeket... Érdekes, hogy erre Fekete István 
nem gondolt.

Fekete István vigasztalása nem sokat ért, az Afrika-kiállítás 
pusztulása nagyon megviselte Kittenbergert.

Hangúlyozandónak tartam, hogy milyen kedvetlenül (és 
cím nélkül!) ír a későbbi Pepi- kert készüléséről. Nekem is 
csak egyszer említette ezt a könyvét, amikor már készen volt a 
kézirattal, de akkor is cím nélkül és méla undorral.

9.
Bükkszentkereszt, 1962. július 21.

Nagy Domokos Imre és Kosáryné Réz Lola levele 
Fekete Istvánhoz

Kedves Pista bácsi és Bibos néni!

Holnap lesz három hete, hogy megérkeztünk, de a betűiszo
nyom csak most kezd múlni. Az első két hétben még olvasni 
sem volt kedvem. A hideg idő miatt pedig sétálni sem lehetett, 
csak kevésszer. Most második napja van újra jó idő. Egy isme
rősünknek “segítek” egy antológia lektorálásban -  de vicc nél
kül, időnként hasznos ötleteim is vannak, sőt -  talán -  a javas
latom alapján egy új író is belekerül (azaz olyan, akit eredetileg 
nem vettek be). [Gulyás Pál lenne.] Hát, majd meglátjuk.
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A rossz idő miatt sétálni sem lehetett nagyon, mindössze 
1 '/2  őzet láttam. (Egyet láttam, és egy elugrott előlem a bokrok 
között.)

Betűiszonyom elmúlogatván, irkálok is. írtam egy 
(egyelőre befejezetlen) esszét párbeszéd formában, meg 
néhány verset, illetve vers-darabokat.

Voilá:
Most nyílik a vadrózsa virága, 
ringatja a bokor minden ága.
Részeg dongó jő ki a virágból, 
muzsikálva elröppen tétován, 
mint cigány, ki jő a lányosháztól 
hegedűvel a szerenád után.

vagy:
Süpped a léptem a tűlevelekbe, 
hallgatag állanak őrt a fenyők, 
járja a szúnyogi nép haditáncát -  
őrizik ím az őrhegyi erdőt.

A Könyvnapon megvettem Illyés Gyula új könyvét (Ebéd a 
kastélyban). Nekem tetszik. Egyrészt, mert jól van megírva, 
másrészt meg érdekes, amit ír.

(Kormos a kezem a befűtéstől, s csak most vettem észre, 
hogy nem sikerült rendesen lemosni.)

Búcsúzom is -  nincs többet mit írni egyelőre ha lesz mit, 
majd jelentkezem újra. Nagymama egy ifjúsági regénye 
kéziratát hozta el, azt dolgozgatja át a Mórának, hátha 
elfogadják, mert az eredeti kézirat tetszett is nekik, meg nem is. 
Bíztatom, hogy írjon a Vigíliába, de nem akar -  mit tetszik 
szólni az ötlethez?

Sok üdvözlet és kézcsók, 
és teljes gyógyulást kívánok

Domokos
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Kedves Fekete István, -  mindnyájan aggodalommal és 
szeretettel kísérjük távolról a történteket, örülök, hogy jobban 
van, s kívánok mielőbb teljes egészséget. Sokszor üdvözlöm, 
feleségét csókolom

Kosáryné

*
Eredeti kézírásunk. A szögletes zárójel ezúttal nem 

utólagos beszúrásaom, hanem eredetileg is így írtam. Lelőhely: 
Ajka Városi Múzeum Kézirattára, Fekete István gyűjtemény. 
Fénymásolata: nálam.

Mielőtt a közérdekűbb dolgokról írnék, kénytelen vagyok 
néhány szót ejteni saját ügyeimről, nehogy (esetleg majd 
halálom után) valaki félremagyarázza a dolgokat.

Először is a „betűundor”. Az 1961/62. tanévet nagyon jól 
kezdtem, az első félévben kitűnő rendű voltam, s minden 
esélyem meg volt rá a második félévben is, ám épp a záró 
szigorlatom -  hogy rövidzárlatból-e, avagy szellemi 
elfáradásból, nem tudom máig sem -  “csak” erős négyes 
átlagra sikerült. Pedig ez volt az egyetlen tanévem első 
diplomámnál, amikor egyik vizsgámnál sem éreztem, hogy 
valójában az osztályzat nem is nekem szól, hanem az előző 
generációk valamelyik tagja iránti ellenszenv kifejezése. 
(Utóvizsgám ugyan nem volt, de a helyzet végig nyomasztott. 
Ám ennek részletei nem tartoznak ide.)

Ami írásaimat illeti: kellő rendszertelenséggel, de főleg 
nyaranta valami naplószerűséget vezettem, mely nem annyira 
napló volt, hanem afféle lelki tükör, mely hitelesen rögzíti 
akkori lelkiállapotomat. Van ezekben (zömük megmaradt) az 
élménybeszámolótól a versig, a filozófiai jellegű fejtegetéstől 
az éppen elolvasott könyvre vonatkozó véleményemig minden. 
Ezt váltotta fel 1978-tól a szabályos vadásznapló, melyet több
kevesebb részletességgel vezettem mindaddig, amíg 
vadásztam. A benne rögzítettek egy része a kívülálló számára 
érthetetlen, ám néhány természetélményt rögzítő elbeszélést, 
karcolatot (Búcsúzik a nyár, Vadetető, Favágók, Hóvarázs) és
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verset (Magaslesen, Nyár, Nyárutó, Fiatal őzbak a bükkösben) 
változatlan szöveggel közöltem -  jóval később. A levélben 
említett esszé mindmáig befejezetlen, sőt befejezhetetlen. 
Témája az átlagos magyar ember és a természet érthetetlen 
ellentéte.

Illyés Gyula könyve akkor szenzáció volt, részben a címadó 
írásnak a korhoz viszonyítva szokatlan tárgyilagossága, 
részben a szintén e kötetben olvasható Marika hazát választ 
öntudatos magyarságvállalása miatt.

Nagyanyám Fekete Istvánt írásban ilyen szertartásosan 
szólította meg, ám élőbeszédben a Pista és Lola megszólítást 
használták, természetesen magázódva. (Nem önözve!)

És most jön a korjellemző adalék. Néhány nappal később 
újra megkérdeztem Nagymamát a Vigília-lehetőségről. 
Szomorúan rám nézett, és megrázta a fejét. Aztán kifejtette, 
hogy Fekete Istvánnak könnyű, nincs olyan rokona, akit 
megtorlás érhetne miatta. De nagybátyám, aki ’56 miatt le volt 
csukva csak nemrég kapott normális állást, anyám történelem 
szakos vezetőtanár, négy unokája közül három (én, Márta 
húgom -  jelenleg ny. középiskolai tanár - , és Judit 
unokatestvérem -  jelenleg vegyész egyetemi tanár) 
egyetemisták. “Ha tőlem ott megjelenne valami, hamarosan 
valamelyikőtök, ha ugyan nem mind az öten, a kerítésen kívül 
találnátok magatokat” -  fejezte be határozottan. Én pedig 
szégyelltem magam a naivitásom miatt. 2002 tavaszán 
elmondtam ezt a beszélgetést a húgomnak, aki rábólintott, hogy 
“alighanem igaza volt” És most, jelen kézirat végleges 
formába öntése közben kapcsoltam, hogy nagybátyám 
letartóztatáskor az elkobzott kéziratok között szerepelt 
Kosáryné Réz Lola vallásos elmélkedése unokái számára. Most 
már nyilvánvaló számomra, hogy -  nem egyes, hanem hármas 
helyeken, hogy mai fejemmel szójátékot faragjak -  figyelték a 
családot.

Elsősorban emiatt vettem be ezt a levelet.
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10.
Budapest, 1966. augusztus 16.

Nagy Domokos Imre levele Fekete Istvánhoz

Bp. aug. 16, 1966
Kedves Pista Bácsi!

Itt küldöm a magyar vadászirodalomról szóló tanulmányom 
első részét szíves megbírálás céljából. Nem tartom ugyan a 
jelenlegi változatot véglegesnek (ez a harmadik változat!), de 
mindenesetre egészen épkézláb dolgozatot sikeredett írnom 
ahhoz, hogy néhány jóindulatú szakértői véleményt kéijek, 
egyúttal biztatásként munkám további folytatásához. Zsámbor 
Ernő bácsi biztosan mondta, hogy ő is kapott egy példányt. 
Rajta kívül én csak Szederjei Ákost ismerem személyesen, 
Csathó Kálmán és Zsindely Ferenc meghaltak. így -  ha Pista 
bácsi is úgy gondolja -  nincs ellenemre, hogy más is átnézze és 
véleményezze.

Jelenleg az I. korszakom dolgozom, abból is éppen 
Damaszkin van terítéken, mivel sikerült a Központi Szabó 
Ervin könyvtárból kikölcsönöznöm. Ugyanakkor a 
könyvtárban benn a Vadász és Versenylap 1850-es évek végi 
évfolyamait tanulmányozom. Jelenlegi véleményem az, hogy a 
múlt századi vadászírókból is egész tisztességes antológiát 
lehetne összeállítani. Ha lenne rá kiadó...

A II. korszak megírásakor (Nimród!) szeretném majd Pista 
Bácsi segítségét kérni anyaggyűjtéskor, no meg -  gondolom 
van egy-két külföldi kritikája műveinek ottani kiadásáról. 
(Hiszen lévén Pista bácsi a legjelentősebb magyar vadász- és 
természet-író, ehhez mérten fog szerepelni a tanulmányban is.)

Remélem, sikerül a tanulmányt úgy felépíteni, ahogyan 
szeretném, és valahol megjelentetni is.

Ami munkamódszeremet illeti: mozaikokból állítom össze 
a egészet. Amikor nagyjából áttekintettem egy témakört, akkor 
megírom a véleményem, sokszor csak egyes részletekről. 
Ezekből állítom össze az első fogalmazványt, most már kiírva
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az előzőekben csak jelzett lábjegyzeteket is. Ez peresze csak 
gerinc, a jegyzetek átvizsgálása, a vázlatos gondolatok 
kifejtése, esetleg új anyag előkerülése folytán rendszerint 
bővül. Példaként megjegyzem, hogy az itt elküldött 
tizenegyoldalas anyag eleinte öt, majd hét oldal volt.

Különben füzetbe jegyzetelek, cédulára itthon, géppel 
dobom ki az anyagot. Külön füzetet kapott mindegyik 
magyarnyelvű vadászati lap, és külön bibliográfiát vezetek a 
vadászírókról és könyvekről írt cikkek-kritikák- 
könyvismertetések-stbik-ről. Csak így lehet eligazodni az 
anyagban, mely olyan, mint a példabeszéd óriáskígyója: fejétől 
a farkáig tíz méter, farkától a fejéig tizenöt, újra lemérve 
húsz... Ahányszor átnézem az anyagot, mindig nagyobb...

Különben, mint látható, új írógépem van. Mégpedig a 
sajátom, mivel a feleségem megsajnált, és megszavazott nekem 
a takarékbatett pénzből egy írógépet...

Remélve, hogy idővel sikerül újra személyesen is 
találkozni, Bibos néninek addig is kézcsókjaimat küldöm és 
jobbulást kívánunk, Pista bácsit üdvözöljük:

Domokos

*
Gépelt első példány sajátkezű aláírással, minimális 

javításokkal. Lelőhely: Ajka Városi Múzeum Kézirattára, 
Fekete István gyűjtemény. Fénymásolata: nálam. (Leveleim 
csak 1970 óta írom másolattal, így saját másolati példányom 
nem volt róla.)

A személyes találkozás nem jött létre, Feketéné mindent 
megtett, hogy ne sikerüljön. Különösen az után, hogy október 
elején apa lettem. Már akkor is éreztem, hogy féltékeny volt a 
fiam létére, hiszen nekik még nem volt unokájuk. (Pista bácsi 
meg sem érte...) Személyes találkozásaink csak a temetés után 
újultak fel. Pista bácsival telefonon és esetenként írásban 
tartottam a kapcsolatot.

Az írógép megvételéhez azért kellett családi konzultáció, 
mert 2300 forintos ára nagyjából annyi volt, mint kettőnk egy
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havi jövedelme... Egyébként jó írógép, szinte véletlenül 
tudtam megvenni, mert annyira kiváló volt, hogy a többi 
sorozata nyugati exportra került, s bár később nem egy 
ismerősöm kereste, nem tudott ilyet találni. Első rajta írott 
munkám a Vadászirodalom első megformázása volt, az utolsó 
harminc évvel később a Vadászirodalom 1996 őszén megjelent 
könyvbeli változata. Ezen idő alatt mindössze háromszor volt 
szervizben. 1997 elején váltottam át számítógépre, mert egyre 
kevésbé akadt szerkesztőség vagy kiadó, amely szóba állt 
volna velem e nélkül. Az írógép máig is működőképes, és ha 
baj van a számítógépemmel, időnként még használom. 1966 
őszéig nagyanyám akkor már vagy negyvenöt éve használt 
Remington Portable táskaírógépét nyúztam én is, melyet a 
húszas évek elején a Filoména honoráriumából vett. Ma is meg 
van, a Műszaki Múzeum szerint az egyetlen példány az 
országban.

Zsámbor Ernő erdőmémök, nagyanyám fiútestvéreinek 
gyerekkori barátja (szintén régi selmeci család sarja). 1945-től 
az éppen illetékes főhatóság (Földművelésügyi Minisztérium, 
MÁLLERD, Országos Erdészeti Főigazgatóság) Vadászati 
Osztályán dolgozott, Fekete István innen ismerte. 1946-tól 
Kittenberger szűkebb társaságába is tartozott. (Vö.: Nagy 
Domokos Imre: Kittenberger barátai. Nimród, 1997/11: 3-4).

Damaszkin Arzénról szóló tanulmányom elkészült, de 
abban a változatában túllépett rajta az idő, mert az Országos 
Levéltárban igen érdekes levéltári anyagot találtam hozzá. 
Azonban eddig valahogy mindig úgy alakult, hogy nem fogtam 
hozzá az átdolgozáshoz.

11.
[Budapest, 1966. december]

Fekete István levele Nagy Domokos Imréhez

Kedves Domokos, amit eddig írtál (összeállítás, 
rendszerezés, keret és kiválogatott anyag): kitűnő. Most már
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csak az a fontos, hogy a fejezeteket megfelelő terjedelemben és 
hangvételben építsd rá ezekre a nagyon világos és jónak látszó 
alapokra. A szerencse persze szükséges, de alig kétlem, hogy a 
kész anyagra ne találnál kiadót.

Mindannyiótokat üdvözölve kellemes ünnepeket kíván
Fekete István

*

Eredeti kézírás, egy A/6 (levelezőlap) nagyságú fotokarton. 
Hátoldalán Vertse Albert egy madáretetőt ábrázoló 
festményének egy fekete-fehér reprodukciója van. Saját 
írásommal Fekete István szövege fölött: Érk. 66.XII. Lényegi 
részét közöltem: Nagy Domokos Imre: A vadászirodalom. Bp. 
Terraprint, 1996. 5. old.

Fekete István ezt az egy levelet írta nekem. (Ha postán 
küldte el valamelyik könyve tiszteletpédányát, az kísérőlevél 
nélkül történt.) A hatvanas években (ahogy múlt az idő, egyre 
inkább) nehezére esett -  akárcsak egy levél erejéig is -  kilépnie 
az éppen munkában lévő műből; s csak akkor írt levelet, ha 
nagyon fontosnak érezte a közlendőket.

Telefonon is szívesebben beszélt. Utólag nyilvánvaló a 
számomra, hogy érezte: kifut az időből, és még sok 
mondanivalója lett volna. A Vég közeledtének megérzésére 
utalt utolsó telefonbeszélgetése nagyanyámmal néhány nappal 
a halála előtt. Engem keresett, mert személyesen akarta 
közölni, hogy A vadászat a festészetben című könyvemről igen 
jó véleménnyel van, lektori véleményét akkor postázta. Én 
akkor éppen vidéken dolgoztam, így Nagymamával beszélt, s 
azzal búcsúzott:

“Úgy érzem, nemsokára elmegyek...”
Mire Nagymama:
“Ne legyen olyan udvariatlan Pista, én vagyok az idősebb!” 
Pista bácsi válasza:
“Igen, de Maga körül ott vannak az unokák, sőt dédunokák. 

És vannak...”
Ezzel letette a kagylót választ sem várva.
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12.
Veszprém, 1970. június 21.

Nagy Domokos Imre levele Fekete Istvánhoz

Kedves Pista bácsi!

Amikor fent voltam, kerestem telefonon, de nem sikerült 
beszélnem, így -  legalább egy részét mondanivalómnak -  
levélben írom meg.

Először is nagyon köszönöm a lektorálást, s most már 
megmondhatom, hogy bár kamaszkori álmaim közé tartozott, 
azért nem gondoltam volna, hogy valaha is valóra válik, hogy 
az én első könyvem lektora Fekete István legyen. S most -  nem 
most, hanem jövőre -  megvalósul, hogy én küldjék egy 
dedikált tiszteletpéldányt.

Édesanyám röviden átadta Pista bácsi telefonüzenetét a 
kéziratomról, s elismerő véleménye -  nem tudok mást mondani
-  meghatott.

Remélem, hogy még találkozunk ilyen minőségben, mint 
szerző és lektor, ugyanis a megyei levéltárban kötelességem 
bizonyos fokig a helytörténeti kutatás, s én Veszprém megye 
vadászat- és természetvédelem-történetét fogom választani.

Persze, addig még egy adag idő eltelik, mert nekem először 
is bele kell tanulnom a levéltári munkába a hiteles másolat 
elkészítéstől kezdve az anyakönyvi másodpéldányok 
kezeléséig, másodszor pedig a vonatkozó iratanyagunk 
rendkívül hiányos. A főispáni és alispáni iratok 1945-ben 
elégtek, az ugodi uradalom hét láda anyagából kettő az ÉRTI 
lelkén szárad, a többi eltüntetője ismeretlen, az egyházi 
erdőbirtokok közül a püspökségi iratanyag állítólag elpusztult -  
azóta megtudtam, hogy egy részét valaki őrizgeti, a tihanyi 
apátságé meg ugyan nálunk van, de hiányos, olyannyira, hogy 
inkább csak töredéknek nevezhető.

A nagyvázsonyi uradalom iratainak maradványa -  hiszen 
egy részével alágyújtottak -  részben egy másik levéltárban, -  
soroljam tovább?

155



Szerencsére hadműveleti terveimben találkoztam egy 
erdőmérnökkel, aki épp a tihanyi természetvédelmi terv 
felülvizsgálatán dolgozik, s épp a levéltárunkban lévő adatok 
segítségével bizonyítja be annak elhibázott voltát (pl. 
megtalálta valamennyi tihanyi erdő telepítési adatait, s konkrét 
adatokat arra, hogy Tihanyban a XVI. és XIX. század között 
gyakorlatilag erdő nem volt.) Ő mentett meg különben egy 
csomagoló-papírnak használt ugodi térképet is az enyészettől, s 
a múlt héten hozta be boldogan a levéltárba.

Tehát lassú munka lesz, de annál izgalmasabb. Persze nem 
gondolok úgysem az egész feldolgozására, majd még 
meglátom, hogy melyik kis részletnek van a viszonylag legtöbb 
adata, s ott kezdem.

Sok üdvözletei küldök, Bibos néninek kézcsókom, s 
mégegyszer nagyon köszönöm a lektorálást.

Domokos
U.i.
A címem:

Nagy Domokos levéltáros
Veszprém megyei Levéltár
Veszprém, Lenin tér 5.

Sok üdvözlettel:
Domokos

*

Gépelt másolati példány saját tulajdonomban. Az elütéseket 
még akkor kijavítottam. A dűlíbetűs aláírások sajátkezűek. (A 
másolatokat is aláírtam.)

Az eltelt 33 év után kell ehhez is némi magyarázat.
Először is sajnálatos elírás: nem édesanyám, hanem 

nagyanyám, Kosáryné Réz Lola beszélt telefonon Pista 
bácsival, mint az előzőekből kiderült. Az elírás abból eredt, 
hogy velem először édesanyám közölte a telefonhívás tényét.

Ami a veszprémi levéltári anyagot illeti: A püspökségi és
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Ami a veszprémi levéltári anyagot illeti: A püspökségi és 
káptalani levéltár -  hála (most már néhai) dr. Körmendy József 
esperes-plébános, mb. püspöki levéltárosnak -  várakozáson 
felül jó állapotban megmaradt, néhány év múlva kutattam 
benne. Az ugodi uradalom iratainak egy jó része végül is az 
Országos Levéltárba került, a nyolcvanas években ebben is 
kutattam. Viszont igen szép mennyiségű iratanyag maradt a 
zirci Cisztercita Apátságból, (főleg 1914 előtti, a későbbieket 
1975-ig nem adta vissza az államvédelem...). Ebből tanulmányt 
is írtam.

A levéltári kutatásokat végző erdőmérnök Mészáros Gyula 
lehetett, aki azóta is az Erdészettörténeti Szakosztály oszlopos 
tagja, és szintén ekkortájt kezdte el szakírói munkásságát.

Végül névhasználatom. 1958-ig csak első keresztnevem 
használtam; az érettségi bizonyítványomban szerepelt először a 
kettő együtt. Ekkor kevés nyilvános szereplésemkor kettős 
keresztnevet használtam, magánéletben egyeset. 1970 
júniusától, amióta érdemben elkezdtem szakírói 
tevékenységem, használom véglegesen együtt a két 
keresztnevet. Nem utolsósorban azért, mert Nagy Domokos és 
Nagy Imre nevű történészek már voltak korábban, és egyébként 
is megtörtént volt káromra néhány összetévesztés. De ha 
röviden írok alá levelet, csak a Domokos (újabban érthetően 
egyre többször a Domokos bácsi...) szerepel.

157



Beszéd Fekete István síkövének felavatásán 
1971. május 22-én

Nagy Domokos Imre

Mint ahogy én voltam az, aki a távollévő gyerekek helyett a 
temetéskor a rögöt a koporsóra dobta, úgy most is az én 
szomorú kötelességem a szólás.

A Pista bácsi halála okozta vesztességet közel egy év 
távlatából sokkal jobban érzem, mint a temetéskor. Tavaly 
váratlanul ért a gyászhír. Egyik nap még levelet írtam neki, 
másnap pedig már szabadságot kellett kémem, hogy a 
temetésére utazhassak. Az első -  igaz, hogy nyomtatásban is 
megjelent -  gondolatokat csak hetek múlva tudtam 
megfogalmazni.

Most más a helyzet. Lélekben napról-napra együtt vagyok 
vele, míg végakaratát teljesítve utolsó vadászkönyvét sajtó alá 
rendezem. Gépem billentyűin újra életre kelnek a gondolatok, 
szinte hallom hangját, s ha egy-egy nyilvánvaló elírás 
kijavításán tűnődöm, mintha vele beszélgetnék.

S közben egyre jobban látom, hogy halála milyen 
pótolhatatlan csapás. Páratlan természettudományos 
ismeretanyag ötvöződött benne eggyé a legmagasabbfokú írói 
tehetséggel, s öltött mindenki számára érthető testet írásaiban. 
Mindenki számára, mert négyéves kisfiam vagy unokahúgom 
éppúgy élvezi és érti, mint hetvenkilencéves nagyanyám, 
négyelemis erdei munkás vagy falusi háziasszony ismerősöm 
éppúgy, mint tudós irodalmár barátom.

Egy beszélgetés során valaki a nagy polihisztorok utódának 
nevezte előttem, bár ez a hasonlat szerintem sántít, hiszen ő 
“csak” a természetről írt. Utolsó -  és egyben legnagyobb élő 
képviselője volt annak az írónemzedéknek, amely a magyar 
vadászirodalmat arra a színvonalra emelte, melyet a hazai 
vadászat színvonala megkívánt. S amelynek nincs folytatása, 
de még epigonja sem.

A szó legnemesebb értelmében atyai barátom volt. Soha 
nem felejtem el, hogy kamasz koromban, ha néha rászántam 
magam az őszinteségre, -  milyen világosan és biztosan ítélte 
meg problémáimat. És mindig neki lett igaza. Sajnos életem



legsorsdöntőbb lépése előtt nem tudtam vele beszélni, s mire 
évek vergődése után egyenesbe jutottam, már csak a sírjához 
jöhettünk ki.

Példa számomra, nem lemásolandó, hanem mértékadó és 
szintmutató példakép. Ahogy temetése után hazautazva 
versben próbáltam megfogalmazni:

Hogyha tavaszodon egyszer túljutottál, 
és kalászát bontja körülötted a nyár: 
az ősz is felsejlik kéklő horizonton, 
s reádöbbensz arra: lesz, mikor csak voltál...

Vagy, mert ez a sorsod, és éled életed.
Nem is tehetnél mást, hiszen ezért lettél; 
de érzed már azt is: sírod elborítja 
új havával egyszer egy eljövendő tél.

Állsz, mint fa az erdőn. S dőlnek öreg tölgyek: 
hullnak ki előled atyai barátok; -  
s tudod, eljön a perc, amikor magad is 
a nagy tarvágásnak a szélén találod.

De míg élsz, úgy éljél: hogyha jő a fejsze, 
szállánőtt újulat mögötted ott álljon; 
s hogyha eldőltél, a múl elődök sora 
maguk közé venni méltónak találjon!

Pista bácsi az egész természet írója volt. Az egész 
természeté, melybe a halál éppúgy beletartozik, mint a születés. 
Talán nincs is író, aki ilyen szépen egybe tudta foglalni a 
kettőt.

“Elindult a virágos keresztelőpárna, és elindult az avarszínű 
szemfödő. Az öreg halott leszállt a sírba, mely meleg volt és 
áldott, mint a földdévált bölcső; az újszülöttet pedig 
megkeresztelték vízzel, mely tisztán buggyant elő a földből, 
mint az élet.”
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Természetesnek vette, hogy ez rá is vonatkozik. Huszonöt 
évvel ezelőtt írta meg A király című elbeszélését, mely így 
végződik:

“Járom az utamat, mert nincs más, és elveszem a rókától a 
bundáját, mert valaki nekem adta. Cserkészek a nagy erdőn, 
aminek élet a neve, és tudom, hogy rám is cserkésznek. S 
elsurran valahol egy nyíl, sötétség csordul a szememre -  
aminek a másvilágon talán világosság a neve -, s eldőlök a 
hóban vagy a májusi réten.

S engem se sajnál senki.
Miért is sajnálna?
Ami érték volt belőlem az megmarad, a többit pedig 

megeszik a cinkék, s én eltűnök, mintha soha nem álmodtam, 
parancsoltam, uralkodtam volna.

Én: a király!”
És a mi feladatunk az, hogy ennek a gyönyörűen 

megfogalmazott gondolatnak a vége ne legyen igaz, hanem 
mindig megőrizzük szívünkben, hogy volt valaki, akit úgy 
hívtak, hogy Fekete István, s akinél szebben senki sem tudott 
írni a magyar természetről, s akkor őrizzük legjobban emlékét, 
ha megpróbáljuk továbbéltetni és továbbadni azt a szeretetet, 
amelyet írásai sugároznak a természet és az emberek iránt.

Viszontlátásra, Pista bácsi!

*
Gépelt fogalmazvány saját kezű javításaimmal. Ez az 

egyetlen közszereplőként elmondott beszédem, melyet leírtam. 
(Ezt sem olvastam fel, fejből mondtam.) A többihez csak 
skiccet készítettem, illetve készítek ma is.

A sírkőavatás menetrendje a következő volt. (Feketéné 
eredeti feljegyzése szerint. Gépelt példány, a dőlt betűs részek 
saját kézírásos betoldásai.)

“1. Dr. Szabó Imre püspök úr szentelése, Bárány Anzelm és 
Dr. Petheő Károly urak asszisztálásával.

2. Magyar Ferenc főszerkesztő
3. Rónay György főszerkesztő
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4. Jászay László
5. Szavalat: Telley Zoltán.
6. Padányi Gulyás Gyula.
7. Nagy Domokos.
8. Pánczél Károly diák.”

Utána még záró püspöki áldásban részesítette az 
emlékezőket dr. Szabó Imre.

Magyar Ferenc és Rónay György a Vigília illetve az Új 
Ember neyében beszéltek. Jászay László dunántúli falusi tanító 
volt, Jászay Mari egykori neves színésznőnk unokaöccse. 
Padányi Gulyás Gyula, régi családi ismerősük, a tágabb 
ismeretség nevében beszélt. Telley Zoltánról és Pánczél 
Károlyról fogalmam sincs, hogy ki voltak, úgy emlékszem, 
hogy (egyikük?) a Fekete István Úttörőcsapatot képviselte.

A tisztázatokból Edit néni, Csermely Ottóné és Kemény G. 
Gábor kapott néhány más, irodalomtörténeti szempontból nem 
jelentős személyen kívül. Kemény G. Gábor el akarta helyezni 
saját példányát az OSZK kézirattárában, ám ott néhány hónapja 
hiába kerestem. Úgy látszik, halála megakadályozta e tervében. 
Feketéné hozzám küldött levelében azt írta, hogy “a beszéd 
intelligens és szép.” (Akkoriban Veszprémben dolgoztam.)

A versem évtizedekkel később jelent meg: Harmincadik 
nyár derekán. In: Nagy Domokos Imre -  Nagyné Lendvay 
Gabriella: Vadászatok és vadételek Bp. Terraprint, 2002. 8. 
old.
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Az Erdészettörténeti Közlemények LI-LX. számában 
megjelent tanulmányok bibliográfiája

Bartha Dénes -  Oroszi Sándor: Szép kis város Selmecbánya...
Kalauz a régi és új Selmecbányához. LV. 
Teljes szám.

Bartha Dénes -  Oroszi Sándor: Az alföldfásítási programok 
története, különös tekintettel a 
természetvédelem kérdéseire. LX. 34-63.

Barthos Gyula: Erdészüdv, vadászüdv! LIV. Teljes szám.
Csőre Pál: Erdőtörvény az abszolutizmus korában. LX. 19-33.
Forgó László: „Disznó” nagy szerencse (A jó tett 

helyébe jót várhatsz). LX. 123-130.
Fuchs Frigyes: Magyarország őserdei. Ll. Teljes szám.
Halász Aladár: Albániai expedíciónk története, 1956. Lili. 

Teljes szám.
Halász Aladár: Faárrendszerünk és az erdőművelés finanszí

rozási rendszerének történeti áttekintése. 
1945-1990. LIX. Teljes szám.

Kárpáti László a. Kántor: És újra walden. (Visszatekintés
a 30 évvel ezelőtti eseményekre). LX. 99-107.

Kollwentz Ödön: A kisebb erdőgazdaságok kezelésére 
alkalmas szakemberek iránti igény 
kielégítése. A középfokú erdészeti 
oktatás kialakulása LX. 65-84.

Kollwentz Ödön: Diákélet a m. kir. Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskolán tíz évvel a 
trianoni békediktátum aláírása 
után. (Visszaemlékezés) LX. 85-97.

Magyar Eszter: A Festetics-hitbizomány erdő- 
gazdálkodása a Georgicon 
megalakításának az idején. LX. 5-18.

Nadler Herbert Vadásznapló, 1935. LII. Teljes szám.
Nagy Domokos Imre (közzéteszi): Fekete István 

levelezéséből. LX. 131-157.
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Nagy Domokos Imre: Beszéd Fekete István sírkövének 
felavatásán 1971. május 22-én.
LX. 158-161.

Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés. LVI. Teljes szám.
Oroszi Sándor: Erdőgazdálkodás Naszód vidékén. LVII.

Teljes szám.
Oroszi Sándor: A bánsági volt határőrvidéki közösségek

(Krassó-Szörény vármegye) erdőgazdálkodása. 
LVIII. Teljes szám.

Tóth Béla: Koltay Györgyre emlékezem. LX. 109-113.
Tóth Imre: Emlékeim Koltay Györgyről. LX. 115-122.
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