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„Néz Veszprém vármegye Balaton tavára,
’S a Bakony erdőnek sok makkú fájára,

Itt Palota, Veszprém, Pápa, Csesznek-vára, 
Nagy Vázsonykő, s Somlyó büszke jó borára ”

A mottóként idézett versike Losontzy István „Hármas kistükré”-ből való, amelyből nem
zedékek tanulták Magyarország földrajzát és történelmét. A Veszprém vármegyét bemutató 
rigmus próbálja a vidék nevezetességeit összefoglalni, köztük a „Bakony erdőnek sok mak
ká” fáit is.

A Bakony a magyar történelemben a „rengeteggel”, a végeláthatatlan erdőségekkel azo
nosítva jelenik meg. Innen ered azután a „Bakonyerdő” kifejezés is, amely nyelvünkben 
időnként tájnévként, többször pedig akár hasonlatként, jelzőként is felbukkan. S a renge
teghez, az erdőséghez a XIX. század romantikája betyárokat, útonállókat, szegénylegényeket 
kapcsolt. Ennek valóságalapját a tényelegesen itt garázdálkodó rablók adták, de a „bakonyi 
betyár” kifejezés nem csak a bakonyi zsiványok neveként él ma is a köztudatban.

A Bakony földrajzi kísérője a Balaton, s a tapasztalatok szerint a „magyar tenger” is tud 
igazi betyárként viselkedni. Mindenesetre a Balaton volt az, amely a nagyközönséget von
zotta. A kirándulók pedig már a XIX. században döbbenve látták: a Bakony nem is olyan 
áthatolhatatlan rengeteg, nem is olyan háborítatlan vadon, ahogyan az a magyar nép képze
letében, a tankönyvekben, netalán a dunántúli költők verseiben él.

A jobbágyfelszabadítás után megindult erdőirtás, majd a tagosítás alakította ki a maihoz 
hasonló művelésiág-struktúrát a Bakonyban. A magyar erdészet „hajnalán”, a XIX. század 
közepén a Bakonyhoz már nemcsak az erdőkitermelés, a mezőgazdasági célú irtás, hanem az 
ellenkező irány, az erdőfelújítás, az erdő(vissza)telepítés is kapcsolódott. Nem véletlen, hogy 
az Ungarischer Forstverein (Magyar Erdészegylet) 1863. évi veszprémi vándorgyűlésén ez a 
téma már központi helyen szerepelt. A kérdést ugyan nem sikerült maradéktalanul megol
dani, maga a felvetés mégis óriási jelentőségű. Mutatja az igényt, hogy a Balaton északnyu
gati részén nemcsak a kirándulók, hanem maguk az erre hivatott szakemberek, az erdészek 
is hiányolták az erdőt.

A Bakony és a Balaton-felvidék szűkebben vett erdészeti problémáihoz a XX. században 
a bazaltkő-kitermelés, a bányászat is járult. A hazai természetvédelmi mozgalom kialakulá
sával egyidőben már nemcsak a bakonyi erdők eltűnése, hanem az egész tájat megváltoztató 
külszíni bányászat okozta a legnagyobb gondot. S ezen nem segített sem az intézményes ter
mészetvédelem megteremtése, sem a XX. század közepén végbemenő társadalmi-gazdasági 
átalakulás.

A Bakonyhoz érdekes módon még egy további, az erdészettel némileg összefüggő, de 
attól el is vezető kérdés kapcsolódott. Száz éve alapították Hajmáskéren az Osztrák-Magyar 
Monarchia legnagyobb tüzérségi lőterét, majd 1913-ban a Honvéd Kincstári Erdőgondnok
ságot Királyszálláson. A terület katonai igénybevételre alkalmas jellegéből következően zaj
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lanak mindmáig a „Bakony-hadm űvelet” különböző fedőnevek alatt folyó katonai gyakorla
tai. Bizonyára több százezer ember őriz emlékképeket (netalán tárgyakat, sőt kitüntetéseket) 
a bakonyi gyakorlatokról, amelyeken nemcsak az embereket, a hadi technikát, hanem az 
erdőket, a tájat sem kímélték.

Mégis ennél idillibb, kedvesebb megnyilvánulással, a Bakony állatvilágával zárhatjuk le a 
XX. századot. Ki ne hallott volna a bakonyi szarvasokról, vaddisznókról? A „rengeteg erdő” 
egykori királyi vadászterületei a Bakonyt Magyarország határain kívül is ismertté tették, s a 
betyárromantika helyébe egyre inkább a vadparadicsom képzete lépett. Mi tudjuk: ahogyan 
az egyik, úgy a másik sem „tiszta” képzet, de talán most nem is ez a legfontosabb.

A Bakony és a Balaton. Veszprém és Tihany, Gizella királyné és az Alapítólevél. A táj szá
zadai a magyar történelem, kultúra legbensőbb századai is. Volna-e Veszprém a Bakonyerdő 
nélkül, vagy lenne-e Tihany a Balaton nélkül? Bizonyára nem.

Mindezek ismeretében válogattunk az elmúlt századokat bemutató írásokból. A könyv 
értékét növeli a két magyar nyelvű első közlés, az osztrák Anton Kerner botanikaprofesszor 
cikke a Bakonyerdőről és az Ungarische Forstverein, az Országos Erdészeti Egyesület előd
jének veszprémi vándorgyűléséről szóló tudósításrészlet. Az írások jelentős része az egyesü
let lapjából, az Erdészeti Lapokból való, mutatván, hogy az egyesület mindenkor betöltötte 
fontos tájékoztató, ismeretterjesztő funkcióját. A szemelvényeket csoportosítottuk, hogy az 
átutazóktól, a táj, a nép iránt érdeklődőktől kezdve a legrészletesebb szakmai problémákat 
fejtegetőkig mindenki a rokon területen működőkkel együtt szerepelhessen. Ugyanakkor az 
írásmódot, a tagolást csak a lehető legkisebb mértékben változtattuk meg. Ezzel mintegy a 
kort is szeretnénk felidézni. A mai könyvszerkesztési gyakorlat, főleg pedig az olvasói igény 
alapján kötetünkbe illusztrációk, fényképek is kerültek, melyek részben a tárgyalt időszakot, 
részben a mai erdőket mutatják be.

Az anyag válogatói, összeállítói köszönetét mondanak a Nyugat-magyarországi Egye
tem Központi Könyvtára és az OEE Wagner Károly Műemlék Könyvtára munkatársainak az 
anyaggyűjtésben nyújtott segítségükért. Köszönet illeti Mészáros Gyula és dr. Szikra Dezső 
Bedő-díjas erdőmérnököket, akik régi Erdészeti Lapok és Az Erdő évfolyamok felajánlásával 
nemcsak az OEE Veszprémi FVM Helyi Csoport könyvtárának alapjait teremtették meg, 
de lehetővé tették az e könyvben megjelentetett közlések egy részéhez a könnyű hozzáfé
rést. Köszönet illeti a kollégákat, akik egy-egy fényképpel, esemény elbeszélésével, gépeléssel 
vagy csak figyelemmel, türelemmel bábáskodva segítgették szűkebb hazánk múltjának egy 
vonulatát feltáró könyv elkészültét.

Kiemelt tisztelet illeti azokat a leszármazottakat, akik több nemzedéken keresztül őrizték 
erdész őseik tárgyait, emlékeit, s szívesen megosztják azt a hozzánk hasonló alkalmi gyűj- 
tögetőkkel.

Budapest, 2006. május 3. Dr. Oroszi Sándor


