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Amikor a magyar a Bakony szót hallja, nem a Nyugat-Magyarországon, a Balaton ta
vával párhuzamosan húzódó körülbelül százötven kilométeres erdős hegyláncra gondol. A 
hegységek általában földrajzi helynevek. A Bakony nem az. A Bakony a magyar számára és 
elsősorban mítosz. Mikor Szent István az országot krisztianizálta, ennek a hegységnek ren
geteg erdőségeiben rejtőztek el azok a pogányok, akik a királynak nem engedelmeskedtek. 
S azóta ebből a szóból a magyar függetlenségvágyat érez ki: az uralommal való szembeszál
lást, forradalmi szellemet és lázadást. A hegységet sűrű és sötét erdővel benőttnek gondol
ja, amely tele van rejtélyes szakadékokkal, barlangokkal, hozzáférhetetlen völgyekkel. Ez a 
magyar dzsungel, ahová csak azok rejtőznek el, akik a világgal nem tudtak megegyezni. A 
vad és elementáris őstermészet mítosza jut benne kifejezésre. Tele van misztikummal és még 
ma, ezer évvel Szent István uralkodása után is, tele van pogánysággal. A mítoszból azt érezni, 
hogy a bakonyi ember keményebb, civilizálatlanabb, elemibb, mint az ország más helyén 
lakó. Oly fák nőnek itt, amelyek mintha ma is kényszerítenék az embereket arra, hogy őket 
mint természetfölötti lényeket tiszteljék, és áldozatokat mutassanak be nekik. Semmi sem 
könnyebb, mint a Bakonyban eltévedni - nem azért, mert úttalan, és kevés ember lakja, 
hanem azért, mert a hely maga félelmetesen eltévelyítő. Oly erők laknak itt, amelyek ellen 
az ember hiába fegyverkezik fel térképpel és iránytűvel. A Bakony a mítosz szerint őserdő, 
inhumánus, pogány, sötét, rejtélyes rengeteg, leselkedő veszélyekkel, váratlan vadságokkal, 
megtévesztő bozótos sűrűséggel.

Az első benyomás, amit a hegységről nyertem, ennek a mítosznak tökéletesen megfe
lelt. Ezerkilencszázhúsz júliusának közepén indultam neki az erdőnek, és este a Kab-hegyre, 
egy kialudt vulkán tetejére értem. Az éjszakát ott akartam tölteni. Meleg volt, derűs idő és 
szélcsend. Hátizsákomból megvacsoráztam, aztán szénát hordtam egy fa alá, lefeküdtem, 
betakaróztam, és mivel még világos volt, könyvet vettem elő. Rousseau Confessions-jának ti
zenegyedik fejezetét olvastam. Éppen besötétedett, mikor elálmosodtam, letettem a könyvet, 
és akkor a völgyből csaholást, rekedt, sajátságos vonítást, hallottam. A hangot régebbről már 
ismertem. Ilyesmit az ember egyszer hall, és sohasem felejti el. Farkas volt. Egy keveset vár
tam. Az álom azonnal kiment a szememből. A csaholás közelebbről hallatszott. Nemsokára 
csörtetés. Nem volt nálam fegyver. A legközelebbi falu másfél óra, vagy még több. Felkaptam 
a holmimat és felmásztam a tölgyfára. Két perc múlva ott voltak a farkasok. Nem tudom 
hány, de több. Ott morogtak, szuszogtak, settenkedtek hajnalig. Zöld szemük félelmetesen 
foszforeszkált a sötétben. Hangosan ásítoztak, vinnyogtak, és ágyamat szaglászták. Mikor a 
nap fölkelt, eltűntek.

Kalandomban sokan kételkedtek. Lehetetlen, mondták, hogy Magyarország területén még 
van ilyen veszélyes vad. De utóbb egy erdész rehabilitált. Elbeszélte, hogy a háború alatt a Ba
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konyban valóban, nem tudni hogyan, volt farkas, és el is szaporodott. Állami erdész egyet el 
is ejtett. A többit valószínűleg orvvadászok lőtték le, vagy parasztok ütötték agyon. Azóta az 
egész hegységben nincs farkas. Más ragadozó, persze, van elég, különösen róka és vadmacska.

Ez volt a Bakonyról az első és legmélyebb benyomásom. Abban az időben a falvakban 
még gyanakodva fogadtak. Senki sem tudta, mi a turista, s amikor hátiszákkal megjelentem, 
adtak ugyan ételt, de éjjeli szállást már nem. Hiába magyaráztam, hogy a vidéket akarom 
bejárni, és azért jöttem, hogy megismerjem a falvakat és gyönyörködjem a hegyekben és 
erdőkben. Nem hitték el. Ugyan mi nézni való van az erdőn? Egy öregasszony szívesen látott 
vacsorára, de aztán, mikor már úgy érezte, hogy lekötelezett és jogot formálhat a teljes őszin
teségre, egyenest a szemembe nézett, és felszólított, hogy most aztán már mondjam meg, mi 
eladni valóm van. Ügynöknek nézett.

A TÁJ FANTÁZIÁJA
Az első látogatás veszélyes kalandja nem vette el a kedvemet, sőt vonzott. Ízelítőt kaptam 

abból a fajta vadságból, amelyet az ember másutt már nem talál. S valahányszor a hegyek 
között voltam, az ősi, elementáris „bakonyival” mindig újra és újra találkoztam. A mai világ 
mindent elkövet, hogy az őselemeket kiirtsa. Az erdő rohamosan pusztul. A fákat óriási 
területeken irtják, és egyes helyeken feltör a hegység alapanyaga: a karsztos mészkő. A vidék 
vízben amúgy is rendkívül szegény, s az erdőirtás a klímát egyre szárazabbá teszi. De ha a 
vadságot az egyik oldalon elpusztítják, megjelenik a másikon. Kivágják a nagy erdőket s 
helyébe egyfajta sivatag lép. Télen a hegyeket olyan ködök lepik el, hogy aki az útról letéved, 
jobban teszi, ha megáll és megvárja, míg a köd felszáll, mert nem talál vissza. Beszélnek olyan 
zúzmaráról, amely olyan tömegben rakódott a villamosvezetékekre, hogy nyolcmilliméteres 
huzalokat eltépett; olyan szélviharokról, amelyek a vas állványokat a betonból kicsavarta. Hó
fúvások méteres hóval hordják tele az országutakat. A bakonyi zivatarok rendkívül hevesek. 
Mesélnek egy grófról, akit a vihar vadászat közben lepett meg, a villámok sűrűségétől és a 
mennydörgések irtózatos zúgásától néhány óra alatt megőszült. Félelmetessége ellenére a táj 
mégis vonzó, mert még legzordabb vidékein is van báj. Ez teszi olyan alkalmassá arra, hogy 
az ember jól érezze magát benne. Nagyszerű és mégis enyhe. Végül pedig Magyarország mai 
területén az egyedüli hely, ahol napokig tartó magányos vándorlásokat lehet tenni.

A legutóbb egyhetes vándorlásra indultam. Már egészen megszoktam azt, hogy ha né
hány szabad napom van, azt itt töltsem. Eszembe sem jut más hegységbe menni. Itt minden 
együtt van: szépség, erő, nyugalom, fenség és változatosság. Minden évszakban van valami 
új látnivaló. A legszebb idő minden bizonnyal május vége. Vannak mélyen fekvő nedves völ
gyek, amelyekben a szem káprázik a virágok színes pompáján, az orr beleszédül a fűszeres 
illatok áradatába, és a fül megtelik a sok száz erdei madár harsogó zenéjével. A bő harmattól 
a fű ezüstösen csillog, és az ég lángolóan kék. A virágzó rétek fölött rovarok, legyek, méhek, 
lepkék nyüzsögnek, s az erdő szélen a patak még medre széléig megtelve lassan oson a bok
rok alatt. Ugyanez a kép az első őszi esők után, szeptember elején még egyszer, valamivel 
sápadtabban és szegényesebben néhány napra visszatér. A nyár egyébként forró és száraz, 
és még a nagy patakokat is kiapasztja. Az ősz szeles. A tavasz hideg. A tél pedig csaknem 
elviselhetetlenül kegyetlen.
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Ilyen májusvégi időben Várpalotán szállottam ki a vonatból. Várpalota nevét állítólag 
onnan nyerte, hogy Szent István király ide kővárat építtetett. Az a palotaszerű épület, amely 
a mai város középpontja és egyedüli látnivalója, valószínűleg a tizenötödik század közepé
ről való. Többszörösen átépítették és eredeti formájából csaknem teljesen kivetkőzött. A vá
ros maga semmitmondó. Mégis van valami történeti hangulata. Magyarországon az ember 
nagyon ritkán találkozik számbavehető múlttal. Hiszen a mai látnivalók közül a legrégibb 
majdnem mind a török felszabadultság utáni korból származik, és a tizennyolcadik század
ban épült. A régibb épületeknek csak az alapja maradt meg, de a legtöbbször azt sem tudják 
hol. A magyar építészet a föld alatt van. Csak valami különös atmoszféra maradt meg itt, 
Várpalotán is. Egy-két feltevés, talán monda, találgatás. De ez is valami. A főváros úgyszól
ván teljesen múlttalan és történettelen. Jólesik olyan helyre lépni, ahol az ősöknek mégis van 
egy kevés nyoma.

A városból az út karsztos völgyön át vezet a hegység mélyébe. S itt a vándor mindjárt ta
pasztalhatja a Bakony leglényegesebb vonását, a változatosságot. Ennek a tájnak van fantázi
ája. Egy fél óráig olyan szakadékban jár, amely nyugodtan lehetne Boszniában, vagy másutt, 
valahol a Balkánon. Akkor egyszerre mind nagyobb és nagyobb fák közé ér, nagyszerű bükk, 
tölgy, éger, hárs és kőrisek között halad, mindig sötétebb mohosabb, szálasabb törzsek alatt. 
A hűvös félhomálynak egészen új karaktere van. Az előbb az ember a mészköves karszton 
barangolt, most Niebelung-erdőben jár. Nagy zöld zuzmókkal bevont szürke kősziklák az út 
mellett, és párás, ködös, szürke levegő. Olyan, mint a thüringiai erdők legmélye. A völgy szű
kül, egyre sziklásabb lesz. Ahol a fák közül kilátni, észrevehető a merész kőszakadék jobbról 
és balról. És egyszerre vakmerő orom tűnik elő, rajta egy torony romja. Ez Bátorkő, állítólag 
a tizennegyedik században épült, később Mátyás király vadászkastélya lett. Királyi hely: nyu
godtan, fölényesen és előkelően néz el a környező erdők fölött.

Egy félóra múlva a fák ismét ritkulni kezdenek. Az ember lassan meghitt kis ligetben 
találja magát. Elszórva alacsony és görbe fák állanak. Önkéntelenül arra gondolok, hogy 
olajfák. Keresni kezdem a tengert, amely úgy idetartozna. Egyszerre víz csillan meg a fák 
között. Kis tavacska. Körülötte bárányok és kecskék legelésznek. Egészen délies, görög vidék. 
Íme, két óra alatt láttam a Balkánt, a thüringiai erdőket és Görögországot. Ez a Bakony vál
tozatossága, ez ennek a tájnak csodálatos fantáziája.

Rövid idő múlva hegyre érek. A hegy neve: Márkus szekrénye. Mátyás király bolondjának 
egy története fűződik hozzá, azóta hívják így. Egyáltalán Mátyás király az egész Bakonyban 
jelen van. Sok kastélya volt itt, szeretett erre vadászni. Az ember lépten-nyomon találkozik 
emlékével. Forrást, barlangot neveztek el róla. Ha másutt nem, itt az ember közel léphet, a 
tájon keresztül, ehhez a nagyszerű királyhoz. Mátyás! Ilyen uralkodója egyetlen nemzetnek 
sem volt. Egyesült benne egy fáraó uralomra születettsége, egy modern diplomata okossá
ga és előrelátása, egy filozófus igazságérzete és egy nagy művész ízlése. Nagyvonalú, mint 
II. Frigyes szicíliai király, erőszakos, mint Nagy Péter cár, olyan finom és művelt, mint X. 
Leó pápa, és autokrata, mint XIV. Lajos, szerette a kalandot, mint Oroszlánszívű Richárd, 
úgy tudott uralkodni, mint V. Károly, igazságos volt, mint Salamon, és olyan előkelő, mint 
Augustus.

Ahogy a hegyről lefelé tartok és Tés falut igyekszem elérni, nem tudok szabadulni attól
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a gondolattól, hogy az egész Bakonynak van valami kétségbevonhatatlan és evidens Mátyás 
királyszerűsége. Hogy ez micsoda, közelebbről nem tudnám megmondani. Talán az, amit 
az előbb úgy neveztem el, hogy a fenség és báj, a nagyszerűség és változatosság harmóniája, 
valami, ami zord és kemény, vad és elementáris ugyanakkor, amikor finom és kedves, vonzó 
és derült.

Tést kellemetlen léghuzatával és szélmalmaival, amelyek már romokban hevernek, el
hagyom. Mondják, hogy itt egész évben fúj a szél, és mindig északról. Lefelé megyek, fiatal 
erdőn át a völgybe. Azt a rétet akarom elérni, amely egyike céljaimnak. Ez lebegett a szemem 
előtt otthon, amikor elhatároztam, hogy eljövök. Az erdő kinyílik, és ott vagyok. Emlék
szem rá, amikor először voltam ott. Lélegzetem elállt, mikor kiléptem a fák közül, s azonnal 
Böcklinnek az a képe jutott az eszembe, amelynek címe: Gefilde dér Seligen - Az üdvözültek 
ligete. Tulajdonképpen semmi sem hasonlít Böcklin képéhez. Mégis ugyanannak éreztem 
hangulatban, természetben. Akkor is, most is. Ez a táj virágos nyugalmával, sugárzó üdesé- 
gével, friss harmóniájával olyan édes és mosolygó derűt áraszt, mintha nem a földön volna, 
hanem a boldogok szigetén. íme, gondolom: a mátyási királyszerűség! A fensőbbrendű táj, 
valami, ami szépségben természetfölötti, mint ahogy ő, a király, emberfölötti volt. Leülök 
és bámulom a virágokat és beszívom a zsálya illatát. Ide egyszer el kell jönnöm, több napra, 
sátorral, itt kell laknom, hogy e szépséggel és földöntúli nyugalommal torkig jóllakjak.

A Boldogok ligetéből nincs félóra az a hely, amelyet Római fürdőnek hívnak. Állítólag a 
rómaiaknak tényleg volt itt fürdőjük. Az előbbi helyet nem tudtam elhelyezni sehol a földön, 
se Svájcba, se Olaszországba, se Norvégiába. Nem földi hely. A Római fürdőben van valami 
groteszk fantasztikum, mintha az amerikai Yellowstone parkból vágták volna ki és hozták 
volna ide. Hóbortos formájú sziklák, vadul zuhogó patak, vízesések, függő, háznagyságú fák 
és a hegyoldalban csupasz gyökerek. Az egész inkább érdekes és megragadó, mint szép. Az
tán egy hosszú és szűk völgyön át halad az út, mintegy másfél óra, s az ember Bakonynánára 
érkezik.

Bakony, 1942. MEDIO Kiadói Kft. 
A magyar Hüperion című kötetből 

177-201. oldal

A szentgáli néhai Hegyi L ászló  fa ra g á sa
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Richard Bright utazásai a Dunántúlon, 1815

/.../Olvasóm bizonyára csodálkozik azon, mit keresnek /.../a tanárok Keszthelyen, ebben 
a kis városban. Megnyugtatására, vázolnom kell előtte Festetics gróf munkásságát. Ez a főúr 
állandóan Keszthelyen lakik, ahol főképp atyja gyűjtéséből származó közel 15 000 kötetes 
gyönyörű könyvtára van. A szórakozásnak és a tudásnak ezen forrásából a gróf bőségesen és 
nagy haszonnal merített azon órák alatt, amelyeket nem foglalt le újszerű gazdálkodásának 
munkája, vagy az általa itt alapított nagyszerű Gazdasági Iskola ellenőrzése. Erre az intézetre 
nagy gondot és hatalmas pénzösszeget fordított és méltán büszke is rá. Tehát itt rejlik az az 
erő, amely annyi tanult embert vonzott ide. Ezeknek működésére, amennyiben az iskolá
val kapcsolatos, részletesen is kitérek. Egy-két oldalt nem lehetne üdvösebben felhasznál
ni, mint ha elmondom, hogy abban az országban, amelyet leírok, egy befolyásos egyéniség 
minő erőfeszítést tesz hazájának felvirágoztatására. /.../

IV. Az erdészeti intézet tananyaga. Az első évben: 1. írás-olvasás magyar és német nyel
ven. 2. A számtan és a mértan elemei. 3. Általános, népszerű természetrajz. 4. A vadásza
ti eszközök kezelése, a lövés, úgyszintén a vadászkürtfúvás. 5. Rajz. A második évben: 1. 
írás-olvasás, magyar és német fogalmazás. 2. Erdészeti és vadászati szakkifejezések, tüzetes 
természetrajz, a fizika és kémia elemei, amennyiben az erdész számára szükségesek. 3. Föld
rajz, gyakorlati mértan, és rajz. 4. Vadászebidomítás, a lövés, vadászat, kürtfúvás és lovaglás 
gyakorlata. A harmadik évben: 1. Fogalmazás, számtan, rajz. 2. Az erdőkezelés elmélete és 
gyakorlata, erdővédelem, az erdő kitermelése, a gépek. 3. Nyílt és zárt vadaskertek létesítése, 
a vadászat módjai, a vadászati törvény. 4. Könyvvitel és erdészeti számvitel. 5. A vadászat, 
kürtfúvás és lovaglás gyakorlata. A negyedik évben a hallgatók az erdőmester vagy az egyik 
főerdész felügyelete alatt részt vesznek a vadászaton, amellett az elméleti tanítás iránya: 1. 
az erdészet és vadászat elméletének ismétlése, 2. az erdők leírása, osztályozása és becslése, 3. 
számvitel, rajz és térképkészítés, 4. az egész anyagból tüzetes vizsgálat. /.../

Mivel ennek az egész iskolának erdészek képzése a célja, azért vele párhuzamosan er
dészeti oktatásban részesülhetnek azok a parasztfiúk is, akik erdőőrök vagy egyszerű erdő
sök akarnak lenni. Ezeket részben a Georgicon parasztgyerekeiből, részben más fiúk közül 
válogatják ki. Először a Georgiconban, azután az erdészek oldalán (akiknek gondjaira és 
felügyeletére vannak bízva) a következő tárgyakat tanulják: magyar és német írás-olvasás, 
számtan, erdei és vadászati naptár, az erdei fák és bokrok ismerete, a fegyverrel és kutyával 
való bánásmód, a lövésnél és vadászatnál tanúsítandó óvatosság; az erdőben szükséges mun
kálatok, mint magszedés és vetés, erdőültetés, favédelem, favágás és fűrészelés, hálófonás stb. 
és méhtenyésztés. /.../

Csobánc után Badacsonyba mentünk. Ez a hegy híres a boráról, amely nem sokban kü
lönbözik a tokajitól.

Itt megálltunk és kocsinkat a túlsó oldalra küldtük. A hegytetőre gyalog mentünk fel, 
nem törődve a szőlőjükben foglalkozó parasztok kifakadásával. Nemesemberek voltunk, 
legalábbis úri módon voltunk öltözve, és az ilyenekkel szemben a paraszt alázatosan szokott 
viselkedni. Egy nagyon likacsos salak-törmelékkel borított ösvényt találtunk. Az elvezet az
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oszlopos sziklafal érdekes nyílásához, az ún. Vaskapuhoz. Ennek a tekintélyes magasságú, 
a síkság felett talán 500 lábnyira emelkedő hegynek a tetején egész erdőt találtunk, óriási 
tölgyfákkal. Az erdőben, bár gyengén, észre lehet venni egy mélyedést, amelyben a kráter 
maradványát sejthetni. Nem akarom határozottan állítani, hogy csakugyan ez az eset áll 
fenn, de ritkán láttam külsőleg vulkanikusabb anyagokat, mint ennek a hegynek ásványi 
termékei. /.../

Másnap reggel hat órakor a négylovas vadászkocsi újra előállt. A főerdész feljött értem 
és elindultunk az erdőbe a vaddisznókonda és néhány más látnivaló megtekintésére. Vé
gigmentünk egy völgyön, amely a tüzelőfának szánt erdőrészt elválasztja az épületfának és 
egyéb célra alkalmas szálas erdőtől. Az előbbi harminckét részre van felosztva, évenkint egy- 
egy rész kerül vágásra, amellett vigyáznak arra, hogy utánpótlásul elegendő fiatalost hagy
janak. A másik erdőrész százötven részre van felosztva, szintén évenkint történő vágásra. A 
meghagyott fiatal fáknak így bőséges idejük van a teljes megérésre. Ezen részben a legfőbb 
fafajok a Quercus robur, cerris és pubescens, sok más fával együtt. Az erdőmester házában 
levő maggyűjtemény száznál több fajt tartalmaz ugyan, de az inkább bokrok és apróbb fák 
magja.

Az erdő egész kiterjedése, azt hiszem 36.000 hold. Olyan vidéken, ahol sok az épületfa, 
az erdőt nem lehet rendszeresen vágni. Itt azonban a keresletnek megfelelően történik a 
vágás. A parasztoknak joguk van a tüzelőanyaghoz. Azért minden paraszt a téli hónapokban 
hetenként két kis szekérrel (megfelel 1 klafter* fának) vihet s azt kisszekercével ő vágja, nyá
ron azonban csak olyan fát vihet, amelyet szekerce nélkül letörhet. De senki sem vihet fát a 
keszthelyi jószágfelügyelőség írásbeli engedélye nélkül. Az erdőmester, aki az erdőben lakik, 
olyankor emberével kijelölteti a részt, ahol a fát vághatják.

Az erdőnek egy sűrű részén kellett átmennünk, mielőtt megérkeztünk az erdőmester 
lakásához, amely a leggyönyörűbb helyen fekszik. Egy magaslaton van egy kis erdő szélén. 
Szarvasok sétálnak körülötte, mert a kis erdő semmi más, mint megritkított hegyoldal a 
rengeteg közepén. A nagy erdő minden oldalról körülveszi az erdőmester tanyáját és bebo
rítja a szomszédos hegyek oldalait és csúcsait. A hegycsúcsokat Rezi és Tátika várai díszítik, 
amelyek történelmi emlékeket ébresztenek a magyar lélekben.

Itt felvettük az erdőmestert és mélyen behatoltunk az erdőbe, míg körülbelül egy órai út 
után megláttuk a vaddisznókondát, amint a fák között legelt. Meg kell vallani, hogy ezek az 
állatok valami keveset veszítettek természetes vadságukból, mert megszokták, hogy etetésre 
éjjelenkint egy helyre járnak és malacaik ott felügyelet alatt maradnak. Azonkívül két ember 
állandóan velük van, akármerre kóborolnak az erdőben. De ha idegen közeledik, megugra
nak. Alakjukban, színükben, sőt életmódjukban teljesen megtartották a vaddisznó jellegét, 
amelytől közvetlenül és minden keresztezés nélkül származnak. Azt mondják, hogy húsuk
nak teljesen megvan az a különleges íze, mint az egészen vadon élőkének. Az igazi vadsertés 
most már nagyon ritka az országban. Csak a legjáratlanabb erdőkben és a Kárpátok szaka- 
dékaiban található.

Ezen kirándulásom alatt, mint számos más alkalommal, mindenáron meg akartam 
győződni sok magyar tudós azon állításának igazságáról, hogy a fagyöngy (Viscum album)

*  klafter=öl
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tölgyfán élősködik. Az igaz, hogy gyakran azt gondoltam, hogy úgy van, de tüzetesebb meg
figyelésnél kiderült, hogy más élősdi növénnyel van dolgom: a Loranthus Europaeus neve
zetűvel, amely külsőleg a megtévesztésig hasonlít a Viscum album-hoz, de nem örökzöld. 
Éppen bontakoztak is zöld levelei. Meglepett a növény gyakorisága, mert Magyarország 
minden tölgyesében látható. Valószínűleg a másik is előfordul itt-ott, de semmi esetre sem 
mindenütt; én nem voltam oly szerencsés, hogy találkozhattam volna vele. /.../

Hat óra körül elhagytam Palotát. A vidék megszépült, fák és dombok emelkedtek jobb- 
ról-balról. Egy romantikus fekvésű falun mentünk keresztül s azután terjedelmes legelők 
egymásutánja - melyeken a mészkő egészen kinn van a föld felszínén - elkísért Veszprémig. 
/.../

Most a bakonyi erdőben vagyunk. Bár a telepesek szorgalma számos helyen termékeny 
szántófölddé változtatta az erdőséget, a vidék előbbi állapotának határozott jelei még látha
tók. Sűrűn bukkannak fel itt falvak. A német telepesek nagyobb iparkodása mindenütt nyil
vánvaló, ha összehasonlítjuk a bennszülött magyarok és szlávok munkájával. Majd minden 
háznál készítenek gazdasági eszközöket: gereblyét, lapátot, villát. Amikor aztán egy gyönyö
rű vidéken keresztül, hegy, völgy, erdő, mező között megérkeztünk Városlődre, megkértem 
a postamestert, hogy vezessen el egy ilyen műhelybe. Egy gyümölcsös közepén állott a szín, 
benne kemence és katlan. Itt dolgozott a paraszt a társával és egy vagy két napszámossal. A 
fát olcsón megveszik az erdőben, azután megfelelő darabokra vágják. Amikor meglátogat
tam őket, szénahányó villát készítettek, mégpedig bámulatos ügyességgel. A kellő nagyság
ra vágott fát félig a katlanba merítették. Negyedóra múlva kivették, a kívánatos fokig meg
görbítették és a darabokat fakapoccsal összefogták. Most a villa fogait farácsba tették, hogy 
alakjuk megmaradjon és az egészet a kemencébe helyezték, hogy jól megtüzesedjék. Nagyon 
tetszetős villákat készítettek ilyenformán. Meglepődtem, amikor hallottam, hogy százankint 
húsz forintot sem akarnak érte adni. Ügy értesülök, hogy ez a háziipar a Bakonynak csak né
hány ezen részi falujára szorítkozik és ellátja nemcsak egész Magyarországot, hanem Erdélyt 
és Bécset is. /.../

A legközelebbi falunak, ahová érkeztem, szintén megvan a maga különleges falusi házi
ipar féléje: a fákon termő taplógombának pipagyújtásra alkalmas taplóvá történő feldolgo
zásában. Ezt a cikket minden magyar és német ember a zsebében hordja, és az ország belőle 
évenkint háromszáz mázsán felül szállít külföldre.

A falusiak ezt is olyan csinosan tudják kikészíteni, hogy bőrhöz hasonló anyaggá lesz. 
Utazásra alkalmas, tetszetős és könnyű tokba helyezik. Kikészítése főbb vonásokban a követ
kező: a fákról leszedett gombát egy hónapig halomba rakva hagyják. Azalatt a gombaszövet 
elveszti merevségét. Akkor nagyjából megmetélik és a likacsos részt eltávolítják. Azután fa- 
hamulúgban huszonnégy óráig főzik. Teljes megszáradása előtt kinyújtják, a megfelelő alak
ra és vastagságra, néha faüllőn kikalapálják s így megkönnyítik a további műveletet. Ügy 
látszik, hogy a paraszt, akitől tájékoztatásomat szereztem, büszke volt a látogatásra: a nyers 
és kész anyagból egy-egy darabot mutatóba el kellett fogadnom. /.../

Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1970.
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John Paget
Magyarország és Erdély

/.../ Továbbhajtottunk Tapolcáig az országúton, amely a Balaton partjával párhuzamo
san, de attól bizonyos távolságra húzódik. Utunk utolsó szakaszán szokatlan formájú hegyek 
mellett haladtunk el, úgy tűnt, mintha elszigetelt tömbökben, külön-külön emelkednének 
ki a síkságból. Ebből persze arra következtettünk, hogy vulkanikus eredetűek lehetnek, bár 
ahhoz, hogy efelől meg is bizonyosodjunk, túlságosan messzire voltak. Kisvártatva azonban 
feltűnt, hogy magának az útnak a színe is megváltozott, s amikor alaposabban szemügyre 
vettük, kiderült, hogy az is vulkanikus tufából van, s nem új mészkőből, mint a korábbi sza
kaszon, s ahogy kissé továbbhaladtunk, bazaltot is találtunk, s ez egy csapásra megoldotta a 
furcsa formájú hegyek rejtélyét. Közelebb érve megállapítottuk, hogy némelyik hegy csonka 
kúp alakú, de láttunk szabályos kúp alakúakat is, később aztán, könyveinket lapozgatva, rá
jöttünk, hogy jól ismert vulkanikus vidéken jártunk, ahol a hegyek egy részének felismerhe
tő krátere is van.

Megérkeztünk a bakonyi erdőségbe. A Dunától szinte egészen Horvátországig összefüg
gő dombvidék terül el, s mindenütt sűrű erdő borítja, ahol bizony a rablóbandák is me
nedéket találhatnak, mint ahogy tanyáznak is benne elegen. Rablókat illetően nem vagyok 
túlságosan hiszékeny, de annak nagyon is hitelt adok, hogy ezen a környéken mindig akad 
belőlük, s be kell vallanom, nagyon nem tetszett nekem annak a tíz-egynehány fickónak a 
képe, akik a kocsink nyomába szegődtek, amikor megérkeztünk Tapolcára, s igen szerették 
volna megtudni, továbbmegyünk-e még aznap este. Megpróbáltam kifaggatni a fogadó pin
cérét, ő azonban tagadta, hogy gyanúmnak bármi alapja lenne, amikor azonban kissé sarok
ba szorítottam, beismerte, hogy a faluban látták Sobri tizennégy emberét asszonynak öltöz
ve, s mint mondta, az egész környékre őrjáratot küldtek szét az elfogásukra. Jó ideje voltunk 
Magyarországon, de Sobrinak eddig a nevét se hallottuk, pedig most alighanem az ő birodal
mába tévedtünk. Azóta Sobri nevét egész Európa megismerte, s halálával még azt is elérte, 
hogy nevét népdalba foglalják. Szerte az országban katonákkal kutattak utána, már hosszú 
ideje vadásztak rá, amikor valaki besúgta üldözőinek, hogy éppen egy bizonyos kocsmában 
iszik az embereivel. Még mielőtt a betyárok észbe kaphattak volna, egy lovasosztag máris 
körülfogta őket, de ők még nem adták föl a reményt, hogy bemenekülhetnek az erdőbe, 
mindenre elszántan megpróbálták hát átverekedni magukat a katonák között. Sokan elestek 
a csetepatéban, betyárok is, katonák is, az osztag vezetője is csak hajszál híján menekült meg. 
Amikor elindult Sobri felé, mert élve akarta elfogni, a betyár előrántotta övéből a pisztolyát, 
s a tiszt homlokának szegezte. Sobri azonban már korábban megfogadta, nem hagyja magát 
élve elfogni, s mikor látta, hogy úgyse menekülhet, maga felé fordította a pisztoly csövét, és 
agyonlőtte magát.

Sok mendemonda szól erről a Sobriról, de hitelességük nagyon is kérdéses, nem érdemes 
hát közreadnom őket. Mint a többi híres magyar betyárban, Angyal Bandiban, Zöld Marci
ban vagy Becskerekiben, benne is jó adag volt abból az ösztönös igazságérzetből, amely miatt 
a mi Robin Hoodunk emléke olyan kedves a nép szívének. Rabolni a gazdagoktól, de segíteni
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a szegényeket, megalázni az erőset, de megvédelmezni a gyengét, kegyetlenül elbánni a gő
gös férfiakkal, de lovagiasnak tűnni a szép nőkkel szemben, ilyenek a híres magyar betyárok, 
s ezzel érdemelték ki, hogy a parasztdalok teli vannak nevükkel és tetteikkel.

/.../ De térjünk vissza Tapolcára. A pincértől szerzett riasztó hír csöppet sem gátolt ben
ne, hogy elismeréssel adózzunk a kitűnő bornak, melyet felszolgált, sőt a szokottnál talán 
alaposabban láttunk neki. Somlai bor volt, egyike a legjobb fehér boroknak, amit valaha is 
kóstoltam. Nem egészen egy napi járásra innét, (Somló)vásárhely közelében terem, a Somló- 
hegyen, a várostól kissé nyugatra. Ha nem tévedek, ez is ahhoz a vulkanikus eredetű hegy
vidékhez tartozik, melyet útközben láttunk, mert azt hiszem, kizárólag vulkanikus talajon 
termett szőlőből készült bornak lehet olyan kitűnő aromája, mint a somlainak. Ennek a tes
tes, erős fehér bornak, úgy gondolom, az angol piacon is nagy keletje lenne, s talán még a 
szállítást is károsodás nélkül bírná.

Továbbmenve, áthaladtunk egy mocsaras síkságon, amelyből itt-ott vulkanikus hegyek 
emelkedtek ki meredeken, majd elértük a Balaton partját, s rövidesen megérkeztünk Keszt
helyre. A Balaton túlsó csücskén a dombvidék lépten-nyomon gyönyörű kilátást kínál, szép 
időben biztosan nagy örömünk telt volna benne, hogy keresztül-kasul bejárjuk.

Keszthely igen eleven kisváros, legjelentősebb intézménye a Georgikon néven ismere
tes, nagy mezőgazdasági iskola, melyet Festetich György gróf alapított. Bár már korántsem 
olyan, mint fénykorában, még ma is számos professzort és gyakorlati oktatót alkalmaz a 
grófi család költségén. Kevés országban hoztak létre ennyi intézményt jótékonysági alapon a 
nép felemelésére, mint Magyarországon, bár ezek, sajna, többnyire nem bizonyultak mara
dandónak, s az alapító halála után csaknem valamennyi hanyatlásnak indult. /.../

John Paget: Magyarország és Erdély; 1832-35.
Helikon Kiadó 
289-292 oldal

Kondások a Bakonyban, néhai Hegyi László faragása
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Eötvös Károly
A Bakony

/.../ Az erdélyi s tiszai részeken s országunk felső vidékén még ma is mesés fogalom e szó: 
Bakony. Az ősi magyar hitregéknek, az elmúlt századok rejtélyes és ragyogó kalandjainak 
színtere ez, úgy képzelik. Amit Kis-Ázsia szabad kurdjairól, Szíria beduin csapatjairól s Afri
ka vad kabyl törzseiről írnak az utazók, úgy gondolják ma is még, mindazt teljes valóságában 
fel lehet vagy legalább egy-két emberöltő előtt fel lehetett találni Sobriban és társaiban, ama 
szilaj és vakmerő duhajokban, akik ellepik a Bakonyt s ennek erdeit, falvait, utait és csárdáit. 
Sok képzelődés él így ma is még a vasutak, távírdák és napi hírlapok csodairtó, ábrándpusz
tító s vásári zajcsináló korában. /.../

Pápára vitt föl apám diáknak. Az út az öreg Bakonyon visz keresztül. Amint elhagytuk 
Városlődön túl a Szamárhegy csúcsát, jobbról-balról őserdőbe jutottunk. Bükkösbe. Közel 
két méter átmérőjű törzsökök, oszlopszerű faszálak, mint a gyertya, oly egyenesen fölnő
ve a magasságig. Óriási terebélyek, szabályos ágak és lombok, tele a jó ízű tüskés kütyüjű 
gesztenye-gyümölccser, ragyogó aranyfényű sötétzöld levelek. Az erdő rengeteg mélysége 
határtalan. A fák alja tiszta, se fű, se cserje, se gaz. Csak avarszőnyeg. Az ember lépése alig 
hallik, de lélegzete jól hallatszik. A teremtés első napja előtti csönd az erdő mélyén. Csak 
valami madárzaj hallatszik néha-néha. Nagy vad ritkán jön az országút közelébe. Ily erdők 
közt ballagott kocsink addig a faluig, amelynek a neve: Farkasgyepű. Ha szél nyargal végig 
a rengetegen, még az is csak a fák sudarát éri fönt a magasságban. Lent csönd van, mintha 
Istennek szentegyházában volnánk.

Ott vagyunk.
De nem olyanban, mely kőből épült, mely emberi kezek és agyak alkotása. Istennek alko

tása ez. Annak az őserőnek fenséges és ragyogó tüneménye, amely akkor is volt, mikor még 
ember nem volt s akkor is lesz, amikor már ember nem lesz./.../

Ma már nincs meg ez az erdő, nem is tudom, hol van ilyen erdő. A gazdálkodás szabályai 
szerint ki kellett vágni s helyette most oly sűrűn női az új erdő, mint a kender, mint a fűszál. 
Ember el nem tud benne járni.

De azért némi vigasztalást mégis találtam. Mióta eltűnt az őserdő: azóta a Szamár-hegy 
oldaláról szabad látás nyílt napnyugat felé Somlyó tüneményes kúpjára, Ságtetőre, Keme
nesaljára s a végtelennek látszó nyugati nagy magyar alföldre az Alpesekig. Gönyörű kép, 
ragyogó, magasságba emeli a lelket ez is, de én azért az ős rengeteget elfeledni nem tudom. 
/.../

Sümeg szomszédságában, a várostól napkeletre fekszik a Dobos nevű rengeteg. Tízezer 
holdas erdő, helyenkint tisztásokkal s ritkás szálfákkal, osztatlan tulajdona akkor néhány 
nemesi községnek s egy csomó nemzetségnek. / .../

Ez a Dobos-erdő a maga juhászaival és kanászaival biztos helye, biztos menedéke volt 
Sobrinak és társainak. Ezzel szomszédos a sümegi és sümeg-rendeki erdőség s a veszprémi 
püspök szálas rengetege, a Sarvaly. Ez meg már az uzsai erdőkön át szomszédos a tátikai, 
rezii, Batthányháti és Balatonparti erdőségekkel. 1835-ben és 1836-ben ez erdők táján sok jó 
napot töltött Sobri. /.../

Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest, 1909.

* bükkmakk
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Briedl Fidel
Bakonybél

/.../ A bakonyságnak közép helysége, mely a nagy vadonnak mintegy belében va
gyon helyezve, egy ma már kies völgyben, mindünnen sziklás és erdős hegyekkel körül
véve, Bakonybélnek neveztetik. Fekszik e helység Veszprém vármegyében, és a vármegye 
két nevezetesb városától, Veszprém és Pápától, egyenlő távolságra, negyedfél mértföldnyi- 
re. - Két fő bejárása, a pápai részről Koppány helységtől 1 lA mérföldnyire, folyvást kies, 
mind a két részről egymást különfélileg váltogató magas hegyek-közötti szűk völgyben, egy 
a bakonyság számtalan forrásaiból keletkezett, délről éjszaknak sebes eséssel hömpölygő 
Gerence nevezetű pataknak, mely már Bakonybélnél őrlő és deszka-metsző kerekeket hajt, 
csavargó folyamán mintegy tizenegyszeri átmenettel mulattató, regényes táj, feledteti a ter
mészet játékai iránt érzékeny utazóval az út göröngyeit. / .../

Van a hegytetőn forrás is, mely a múlt száraz években több bakonyi forrással együtt ki
apadt, de a múlt évi esőkre ismét megindult. - Fekete hegy délről, mely a szentgáli határban 
fekszik és kiterjedésére nézve tán legnagyobb s rengeteg erdőség. Mind ezeknek, de különö
sen az utolsónak vadai: szarvasok, őzek, nyulak, rókák, és farkasok. /.../

Lakosai, /.../ noha egy rettenetes vadonnak lakói; de elég szelídek és értelmesek; a be
csület-érzés bennük nagy, /.../ élelmüket jobbadán faszerszám készítéssel és kereskedéssel 
szerzik meg, rakhelyeket tartván jelesb városainkban, u. m. Pesten, Pozsonban, Győrött, 
Fehérváratt s a t. melyeknek vásárjaikat szorgalmasan látogatják, honnan szép nyereséggel 
térnek vissza. Fogyván honunkban a szerszámfa, nyaratszaka Somogyságba, sőt tót országba 
is át költöznek fa végett, s csak késő ősszel fordulnak vissza. Készítenek pedig különösen 
teknyőket, villákat, lapátokat, talicskákat. /.../

Az erdő leginkább bükkös, kevés cserrel, jávor és körössel; most kezd tenyészni az újon
nan ültetett és vetett fenyves; hajdanában volt sok hársfa is, de ez, mint legalkalmasb a szer
számokra, régen földolgoztatott már. A’ mindig fris víz, és legelő jótékonyságából marha és 
sörtvés nagy számmal tartatik; dög itt ritkán uralkodik. A’ csavargásaitól nevezetes Gerence- 
folyam apró hallal és jó ízű rákkal bővelkedik. /.../

Továbbá a helység határai is meg vannak nevezve /.../ Kertes-Kuw kelet felé - Kertes 
kő. - Ez most egyik határköve az apátságnak, és érdemes, hogy a jövevény, ki borzasztón 
fellengőst látni óhajt, megtekintse; mert a folyvást emelkedő sziklák, főleg télen, midőn a 
fák sűrű lombjaiktól megfosztvák, mintegy roppant városnak kétsoros házait s palotáit ké
pezik, egy, sőt két emelettel is; itt amott végveszéllyel fenyegető szirtek nyúlnak a keskeny 
völgybe le, és ölnyi nyílások vannak a sziklákban, melyek kígyóknak, és más vadabb ál
latoknak legbiztosb menedékül szolgálhatnának. A kettős szikla közt van egy kis folyam, 
mely a pénzeskúti - szomszéd puszta - határban ered, és Bakonybél közelében a Gerencébe 
omlik, hol legmagasabbak a nyúló sziklák csúcsai, és hol nem csekély töredékek hevernek 
a szűk völgyben, a víz mintegy kéntelenségből közöttök tódul, és egynek közepén ömlik- 
ki mintha ott eredne. Miért hívhatták vala Kertes-Kuwnak, nehéz meghatározni; mert sem 
körbül sem kertből valódian nem magyarázható, hacsak hajdan ott valami kertféle nem volt,
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melytől nevezetét vette. - 2) Hegyes-Kuw - Hegyes-kő. - Ez észak-nyugatnak esik a Kop
pányiéi bevezető út mellett két gerencei malom között; a pápai uraság birtoka. Nevezetének 
megfelel, mert valamint régenten, nem kétlem, csúcsos magassága miatt nevezteték hegyes- 
kuwnak, úgy maiglan is hegyessége megvan, és közel hat ölet tesz végső csúcsáig, melyen 
nehány év előtt még deli növésű bükk büszkélkedett, de egy pajkos fogadás következésében 
áldozatul levágatott a szilaj bakonyi ifjúság által. - 3) Fehér-Kuw - Fehér-kő - fekszik dél
nek a szentgáli határban; nevezetét onnan vehette; mivel igen fehér; magassága 5-6 ölnyire 
terjed; teteje lapos, és kúpján sok utazó, Bakonybélben lakó vagy lakottnak nevét tartja-fön, 
kik megvetvén a veszélyt, mely a felmenőt fenyegeti, bátrak voltak vég csúcsáig bár hason 
mászva is jutni. -  4) Advas-Kuw - Advas-kő/ - Esik északra, és régi nevezetének ma is 
megfelel; mert magas keskeny, és majd nem megjárhatatlan hegyen létezvén, egy valóságos 
csupa természeti sziklából összerakott, és köröskörül fővel benőtt tetőt képez, melynek bel
seje odvas, de mellette oly tágas, hogy mind a pásztoroknak, mind a sertéseknek elegendő 
téli szállást enged. /.../

3-or A borostyánkút. - Ehhez egy délről ültetett hárs- és jávor-fasor két hídon vezet át. 
Dísze ez a bakonyságnak, és a sűrű, terebélyes bükkök miatt oly annyira el van rejtve, hogy 
főleg nyáron láthatatlan mind addig, míg az ember oda nem ér. Egy 1826-ban épült s fel
szentelt kápolna, csinos keresztfa, és három egymás melletti tiszta, igen jó vizű forrás, több 
nyugvó hellyel és padokkal, valamint ékesítik e tájt, úgy az ide való és idegen népség ájtatos- 
ságának pontjává is teszik. E kört képező hely, hogy a marha nem közelíthessen, karfákkal 
van elkerítve, és közepén kis tavat foglal egy domborodott szigetecskével. - A kút fölött vala 
hajdan sz. Gunther magánya a hagyomány szerint; de e magányból már ma némely alap- 
falakon kívül semmi nincs fönn. /.../

Volna még Bakonybél környékének sok szép és regényes tája, völgye, hegye, s természeti 
kertje; de ezeket, minthogy inkább látni, mintsem leírni kell, elhallgatom. /.../

REGÉLŐ Szépművészeti Első Magyar Folyóirat.
1838. hatodik évfolyam 

I. kötet. 9-13, 21-22, 28-30, 44-46. oldal

Bakonybél, korabeli metszet

*  m ai neve Odvaskő
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Ezeknek a bükkösöknek az elődjében gyönyörködhetett Eötvös Károly
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Fenyőfői Szentkereszt erdei emlékhely, az 1894-es emlékkereszt felújítása
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Rómer Flóris
A Bakony

I...I A szekerce és a fúró a bakonyi faműves minden szerszáma, evvel készítik a teknőket, 
talicskákat, kendertilókat, villákat és lapátokat, melyekkel az ország minden részét bőven 
elárasztják. Az erdőben többnyire egymáshoz közel vesznek néhány alkalmas fát, ott készítik 
rendesen munkájukra kevesebbé alkalmas hasábokból gunyhójukat, melyben a vasárnapot 
kivéve egész telüket nyarukat töltik. Manap minthogy ezen üzlet mindinkább csökken, már 
nagyobb része haza hozza a kiválasztott fát, és udvarában vagy fészer alatt dolgozza fel, mi 
által az erdő változékonyságból és életéből sokat vesztett. /.../

A szerszámkészítés mindinkább lankad, csak a szén- és mészégetés, valamint a taplóüz
let maradt fenn; az elsők az emelkedett fogyasztáshoz képest gyarapítva, az utolsó a vén fák 
ritkaságával együtt leszállítva. Az előbbiek készítményeinek Pápán, Veszprémben, Győrben 
sőt Komáromban is jó piacuk van; a taplót rendesen Zircre viszik, hol gyúanyaggá, divatos 
sapkákra dolgoztatik fel, vagy a tengeri hajók superozására küldetik Angolhonba./.../

Az erdő szélén (ti. Pere Nádasdy-birtok) állnak egy puszta templom romjai; oda vezettet
vén, igen sok, fejnyi nagyságú, pöfeteg gombát fedeztünk fel, s én ezen itt nem ismert eledelt 
főzésre ajánlám, mert régen egy szilesiai orvostól hallám, miszerént hazájában, a szegény 
nép nagyobb része, ezen gomba szárított szeleteit használja étkül. / .../

Bakonybél, akár a tekervényes Gerence legmeglepőbb változatokkal kecsegtető - de sok
szor életveszéllyel járó - utján jő be az ember; akár a hegyvölgyön húzódó, semmivel sem 
jobb, zirci utón érjen azon utolsó felsíkra, honnan a világtól egészen elzárt völgybe letekint
hetünk; a táj mindig vagy borzasztóan regényes, vagy kedvesen meglepő. Én akárhányszor 
teszem és tettem ezen utat, ugyanannyiszor új meg új meglepetésekkel kecsegtet. /.../

A szabad időt még az nap Nagyvásonytól mintegy félórányira fekvő Tálodi rom szem
lélésére használtam. Bizonyos, miszerént a praedium Tálod már 1233-ban említtetik, de 
mely szerzeté lett légyen ezen, valóban regényes helyen fekvő kolostor, ki nem puhatolhat
tam. Az út a három, most már kiszáradt, halastó mellett kövér réteken vezet át. Az első, 
mindjárt Nagyvázsony alatt fekvő nagy tó kőgátjáról, melyet Kinizsi roppant költséggel 
készíttete, már a régi okmányok emlékeznek. Egy, két cseres erdő közt elterülő, víg cser
mely hullámitól folytonosan öntöztetett rétségről, a pulai szőlőkre legszebb kilátás nyílik. 
A fák közt egészen elrejtve néz elé a végső enyészetnek a már csak két falból álló tálodi 
omladék. Egyikén még a körívű ajtót és fölötte a szinte kerekded ablakot látjuk. Hossza 
a templomnak 12 öl, széle 4 öl - a kar egyenes fallal, melyet három támla tart, záratik. 
A kolostor széle mintegy 12 ölnyi lehetett, de minthogy környéke egészen be van nőve, 
bizonyosat róla nem mondhatni. A köröskörül heverő téglák, mint a sz. Mihály kolostoré 
is, hosszant két három válu-forma mélyedéssel bírnak és egészen sötét vörösek. A kolos
tortól délnyugatra fekszik a harminc négyszögölnyi víztartó, melyet mintegy nyolc - egyik 
combnyi vastagságú - forrás táplál. Ennek irányában, északnyugatnak fakad a másik, szin
te bővizű forrás, melynek patakcsája az előbbiével a kolostor alatt egyesülvén, azt mint
egy félszigetbe helyezi. Az egész tér hajdanta 563 lépésnyi fallal volt körülvéve. Manap a
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vásonyiak ide jőnek majálist tartani, és valóban nem hiszem, hogy egész környéken ennél 
alkalmasb helyet találhatnának. /.../

Itt (ti. Halimba környékén) a nyíresek igen kiterjedtek, a cserek pedig csak alárendelt 
szerepet visznek, valamint átalán a déli laposokban a cser, az északi magaslatokon a bükk 
uralkodik. Feltűnt, miszerént a devecseri erdőben a cserfáknak legnagyobb része rendkívül 
sok bunkó féle vastagodásokban végződő ágakkal bír. /.../

Gyönyörű cseresen, később bükkösön keresztül emelkedtünk lassan a híres Szentgálon 
uralkodó hegytetőre, melynek útja, a rajta elszórt szikladöcök miatt méltó társa a többi ba
konyi utaknak. / .../

Dél már régen elmúlt volt, és mi lépést vánszorogtunk (utazás Herendről Bakonybélbe), 
majd a süppedő ingoványok, majd a hajmeresztő sziklás partok szélein. Örültünk, miszerént 
már az erdő ritkul, és az ég szürkülő boltozatát véltük a távolban látni, azonban közeledvén, 
csak valami elhagyott szénmile füstje hozott tétovába; már azt véltük, miszerént a völgybe 
többé le sem érünk, végre mégis átfénylett a rétek friss zöld pázsitja, s lovainknak egy veszé
lyes hegycsúszása után - mert mi már óvatosságból leszállánk - a páratlan kecsű Szömörke 
közepén valánk. A duzzadozó Gerencén egy-kétszer átúszván vígan siettek lovaink Bél felé
- és a Borostyánkútnál ájtatoskodó, és a zászlóikkal minden irányban festői csoportokban 
távozó s sz. énekek szívemelő hangjaival búcsúzó hívek kíséretében beértünk a hosszú ebéd 
legvégére. /.../

Bakonybélben összeszedtem az itt letett gyűjteményeimet, és másnap reggelre előfoga- 
tot rendelék. Délután még fölmentem a Gáthegyre és a hibásan Katona - még hibásabban 
Francia - vágásnak keresztelt erdőrész felé tartottam. Találkoztam többnyire ugodiakkal, kik 
meszet vagy szenet égettek, vagy csak az ahhoz szükségelt gallyakat szedték össze. Néztek, 
mit kereshet olyan uniformisos ember gyalog, tarisznyával vállán s kalapáccsal kezében e va
donban; - de én csak mentem, mintha bámészkodásukat észre sem venném. Végre az egyik, 
ki épen fát hasított, mintegy neheztelvén hallgatagságomon, felszólat: Hát még csak szóba 
sem áll az úr az emberrel? így akarván velem észrevétetni, hogy az illem ellen vétettem az 
által, hogy neki, mint ezen erdőben valami gazdafélének, még csak jó napot sem mondtam, 
vagy tőle útbaigazítást sem kértem.

Visszatérőleg kényelmesen ballagtam Fidelis dombja felé, hol valaha az első hippuriteket 
találtam. A növényzetben különben igen szegény rengeteg erdőben, hol csak itt-ott teng egy 
árva bokor s hol a gyönyörű, egyforma növésű, bükkök közt minden akadály nélkül jó tova 
láthatni, észrevevém az esős időszak varázs hatását a sziktelenek, eddigelé nem eléggé mél
tányolt érdekes országára. Azon téren, melyen talán még egy hó előtt a növényzet kihaltnak 
látszott, milliói tűntek fel a górcsöves lényeknek, melyek a nagy hőség miatt legmélyebb ál
mukat aluvák. A földön heverő ágacskák és levelek, a sziklák lapjai és hasadékai megtelének 
porszemnyi penészekkel, üszögökkel, erdőket képző mohokkal és gyönyörű kinézésű ha- 
rasztokkal. A dühöngő vihar által kidöntött fák, bástyáknak tetsző, törzsei és gyökei s a ha
talmas bükkök embernyi vastagságú rothadó ágai, melyekért a városiak szívesen fizetné
nek egy pár forintot, míg itt egyedül erdei trágyául használtatnak, nehány hét előtt még 
taplószárazak valának, most pedig mind a mohok, mind pedig a gombák és harasztok tarka 
vegyületű ruháikba öltözködtek.
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Mindezek közt legszembeötlőbbek a gombák, melyek majd tenyérnyi nagyságban forr
ván ki a kéregből, az annyira keresett gyújtótaplót adják, - vagy ernyő formában, lefelé álló 
tömkelegeikben, számtalan kisebb nagyobb rovaroknak nyújtanak szállást és ételt, vagy 
mint a különféle színezetű harangcsák, hosszú tönkjeikkel, mint a pálmák, az alacsonyabb 
növényzet fölé emelkednek. Nincsen szín, nincsen alak, mely itt valami díszes mintára ne 
találna. És mily kevés figyelemre méltatnak mindezek az embertől, ki legnagyobb részüket 
mindeddig nem is ismeri s le sem írta! Egy ember élete nem elégséges csak egyedül ezen ág 
kiismerésére, ámbár gyakran eledelt adnak, sokszor halált hoznak a tudatlannak. /.../

A Bakony terményrajzi és régészeti vázlat.
Második kiadás. Nyomtatott Sauervein Gézánál, Győrött, 1860.

Reprint kiadásából

Makkoló disznók. A szentgáli néhai Tóth József faragása tiszafába
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Szabó Imre
Somlói szüreti tintarajzok

A közelebb múlt évek egyikén verőfényes októberi napok, fényes holdvilágos esték jár
tak. Az országokra szóló szeles esők, melyek az embert hétszámra megrekesztik, s minden jó 
kedvéből kiforgatják, még Therezia hetében sem mutatkoztak. Igen lehetett tehát várni, hogy 
Somlón víg szüret lesz.

Somlóra, szüreten kívül is örömest mehet az ember, mert a szebb és ritkább hegyek egyike, 
mint fennebbi rajzunk hű képe mutatja, s nem csak Veszprém-megyének, melynek devecseri 
járásába az Isten oda teremtette, hanem egész szép Magyarországnak egyik kiválóbb dísze. Már 
az is különös tekintetet ad Somlónak, hogy helységektől minden oldalról körülvéve, messzi 
elfutó síkrónán, minden egyéb hegytől elszakadva, oly egyedül áll, mint a térvidék elszige
telt remetéje. Azt tartják róla, hogy hajdan tüzet okádott; ezt ugyan ember emlékezetre nem 
ismételte, de minden esetre nagy gyanút támaszt ellene már az, hogy ily egyedül áll, aztán 
ormozata oly rokkant, mintha a gyomrát kivájták volna; oldala horpadt, mint a bedőlt kat
lan, s nagy részben lyukacsos salak, olvadékkő borítja. E katlanból időnként köd vergődik föl, 
mely olykor, mintha megfeneklett búbánat felhő volna, napokig ott borong a hegytetőn, és 
sok elhírült jóslatoknál biztosabb hírnöke az időjárásnak. Gyönyörű látványul szolgál a hegy, 
midőn fagyon hidegben az elszállott köd zúzmarát hágy a hegygerinc fáin; ha ilyenkor oldal
vást nézzük, a horpadt tetejű kerék kalaphoz hasonlító ormú hegyet, úgy tetszik, mintha ezüst 
szakállú öreg állana előttünk. S mily szép, midőn a nyugvó nap sugárai visszaverődve, az egész 
hegyet violaszín gőzpalástba burkolják, s a vár-rom ablaknyílásait vörhönyeges fénnyel világít
ják ki. Mintha a múlt idők fölkelt szelleme járna a romok közt, föl-föllobbantva a régi dicsőség 
kialudt fényét. /.../

„Biz uram a somlai bor nem káposztalé, hát ha mélyen néz az ember a csutorába, megelőzi 
biz a. De nem fáj ám tőle az embernek se feje, se gyomra. Hanem, ha egyet aluszik rá, olyan 
lesz, mint a madár. Most is emlékszem rá, mikor még Cseresnyés urat, a vármegye doktorját 
forspontban hordoztam, sokszor mondta, milyen egészséges bor ez. Még a nyavalyákat is meg
gyógyítja. Ha puffadt, sápadt, gelesztás, csömörös, rothasztó-hideglelős, meg gyomorlázas 
betegje volt, azt tanácsolta neki: fiam, igyál tiszta ó somlai bort, ebben ebben a mértékben, 
meglásd meggyógyulsz: meg is gyógyult. A tisztelendő urunk, az Isten áldja meg, szívesen ad 
a betegnek egy-egy meszely régi jó bort. Azt is mondta a vármegye doktorja, hogy a somlai 
bor a fövényt is gyógyítja, meg vízzel keverve az aranyeres embernek is használ. Én ugyan nem 
tudom ezek micsoda nyavalyák, hanem a doktor így mondta, pedig okos embernek tartották. 
Azt pedig, még boldogult apám uramtól tanultam, hogy a somlai bor az öregek teje.” /.../

Midőn a hegytetőről, hol városi barátomat a mindenféle gabona, burgonya, kukorica, len, 
kender sat. termelésére alkalmas szántóföldek igen meglepték, midőn - mondom - a hegyte
tőről leszálltunk, leszállt az alkony is s a holdvilág ezüst fényében úszott a hegy, s mintha ezen 
ezüst párafolyamban a menny, mint tükörben nézegetné magát, száz meg száz csillagot képez
ve égtek a vincellértüzek./.../

ISTVÁN BÁCSI NAPTÁRA 
Képes Kalendáriom.

Pest, 1856
Landerer és Hecckenast könyvnyomdája 

145-150. oldal
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A  BAKONYI ERDŐK KORAI TÖRTÉNETE

Wallner Ernő
A Bakony erdőtakarójának átalakulása a XVIII. század végéig

A Bakony posztpleisztocén’ erdőtakaróját bátran nevezhetjük őserdőnek, mert mentes 
volt még minden emberi hatástól. A pusztuló törzsek a helyszínen maradtak s különbö
ző ellenállásuk szerint hosszabb vagy rövidebb idő alatt korhadtak el, mindig gyarapítva 
az erdőtalaj humuszát. A bükkösök aljnövényzet nélkül járhatóbbak voltak, a kidőlt bükk 
óriások aránylag gyorsan korhadtak. A tölgyesekben a törzsek lassabban pusztultak. Ezek 
és a gyakran sűrű cserjés aljnövényzet jobban gátolták az áthatolást, jóllehet a tölgyerdő fái 
nem záródtak annyira. Ahol a talaj jobb volt, mint pl. a löszön, a tölgyesek aljnövényzete 
különösen gazdag lehetett. A bükkösök sötét, nedves belsejében a villámcsapás okozta tűz 
kevésbé terjedhetett, mint a napsütötte, világos tölgyesekben. Az aljnövényzet segítségével 
itt könnyebben vezetett komoly erdőégésekre. Közös vonása volt ezeknek a tölgy vagy bükk 
őserdőknek, hogy bennük a különböző korú fák egymás mellett éltek, s így az egyedek küz
delmét híven tükrözték. A mai erdők képétől éppen ebben tértek el legjobban. Bár az erdei 
vegetációt elsősorban az éghajlat és a talaj szabja meg, később mint alakító tényező az ember 
is társult hozzájuk.

Az emberi megjelenése után a nehezen járható tölgyesek hamarabb ritkultak, mert az 
emberrel együtt az állat és a tűz egyaránt pusztította az aljnövényzetet. így nagyobb ember
vagy állatcsoportok könnyebben járhatták az erdőt. A ritkás erdőben a művelésre alkalmas 
lösztalajon hamarosan tisztások keletkeztek. Akárcsak ma, a magasabb fekvésű vagy észak
nak tekintő lejtők bükkerdős tájaihoz képest naposabb és derültebb volt akkor is a Bakony 
déli tölgyes erdővidéke. Itt a sziklás, napsütötte oldalakon, ahol a flóra sztyeppelemeket tar
talmaz, kereshetjük az ősi emberi telepeket vonzó parkerdő tájakat. A karsztosodás meg
indulta előtt azonban bátran nevezhetjük ezt a ligetes tájat is erdőnek, mert az Alfölddel 
szemben gazdagabb volt faállományban. A karsztosodás azonban korán megindult. Veszp
rém északi és keleti környéke a bronzkor elején, illetve annak 2. és 3. szakában már erdőtlen 
lehetett.*’ / .../

A Bakony délnek tekintő mészkő- vagy dolomitlejtőin az ősi növénytakarót alkotó tölgy- 
és csererdők azonban nemcsak a hegység lába felé nyíltak meg. Parkerdő tájat kell feltételez
nünk a mezolitban*” , többek közt a Balaton-felvidéken, a Tornamelléken és a Súri dombvi
déken tekintélyes kiterjedést elért löszterületen is. A csapadékosabb éghajlat itt a löszön fű 
helyett fás növényzet keletkezését tette lehetővé. Hogy ma a Bakonyban lösztalajon már alig 
találunk erdőt, annak csak annyiban oka a lösz, hogy az termékeny és laza szerkezete miatt 
elsősorban került művelés alá. Az erdőtakarójától megfosztott lösz viszont más talajokhoz 
képest nehezebben és lassabban erdősül be újra. A karsztosodó lejtők mellett kétségkívül a 
löszön kezdődött az eredeti növénytakaró irtása, ugyanaz később átmenetileg vissza is hódí
totta azokat a területeket, ahol a földművelés hosszabb időre megszűnt. Feltűnő a hasonlóság
*  posztpleisztocén a földtörténet jelenkorát megelőző kor utáni időszak (tízezer év előtti)
* *  bronzkor a Kárpát-medencében a Kr.e. 2800-2000. évekre tehető 
* * *  mezolitikum, vagyis átmeneti kőkor (Kr.e. 15000-5000. év között)
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a Balaton-felvidék déli peremén és a Súri dombvidék lejtőin Aka és Nagyesztergár között a 
mai tölgy- és csererdők között.

A jégkor végén egymásra következő mogyoró, tölgy és bükk korszakok erdőiben a fák a 
ma is jól ismert fajok közül kerültek ki (mogyoró, tölgy, nyír, fűz, juhar, hárs, szil, gyertyán, 
bükk, erdeifenyő, lucfenyő, jegenyefenyő, kőris, stb.). Ezeknek az erdőknek tarkaságában 
Prinz a felszín legfinomabb ökológiai hatásának érvényesülését látja. Ma is jellemző a Ba- 
konyra, hogy tarka erdőit járva, gyakran hirtelen változik a kép s a bükkösökben gyakoriak 
a gyertyán- vagy kőrisfoltok. Amikor a tölgykorszakban az erdők sűrűbbre záródtak, a neolit 
embere már faluszerűen telepedett, földet művelt, gabonát termelt és állatot tenyésztett. Ha 
tehát behatolt a Bakony erdőibe, ott munkája nyomán tisztások keletkeztek. A bükk későbbi 
térfoglalása mai kiterjedésének határáig a bronz- és vaskor emberét a Bakonyban hátrálásra 
alig késztette. Elég helyet talált a déli lejtők és löszök tölgyeseiben is, hiszen a Bakony mai 
települései is legnagyobbrészt a tölgyerdők övezetét foglalják el. /.../

Érdekes a neolit**** lelőhelyek és a magasság viszonya. A Bakony északnyugati részé
ben lelőhelyeket a 300 méteres szintmagasság fölött csak kivételesen találunk (Pénzeskút, 
Borzavár, Dudar), viszont délen, a Balaton-felvidéken sok lelőhely van a 300 méteres szint
vonallal határolt területen (Mencshely, Vöröstó, Hidegkút, Nemesvámos, Szentgál). Északon 
a Zörögtető - Kőrishegy - Pápavár - Feketehajag vonulat erős természetes akadály volt. / .../ 
A Bakony tölgy erdőtakarója jobban vonzotta az embert, mint a sötét bükkösök. Északon a 
bükkösök a hegység végső letörése mentén a meredek lejtőkön mélyebbre ereszkednek, mint 
délen, ahol nemcsak hasonló magasságban Nagyvázsony táján uralkodnak tölgyesek, hanem 
a Kabhegy déli lejtőjén az 500 méter magasság fölé hatolnak.

A neolit lelőhelyek aránylag nagy száma korántsem jelentheti azt, hogy ebben az időben 
a Bakony erdőtakarója - ha foltosán és lyukasan is, - de ne lett volna egészében összefüggő. 
A leletek kormegállapítása ugyanis annyira tág, hogy még azonos korúaknak jelzettek között 
is könnyen lehetséges egy-két évszázad különbség. Ennek következtében, ha a lelőhelyeket 
egyszerre térképre raknám, az a hamis látszat keletkezne, hogy valamennyi egyidőben meg 
is volt. Nagyon valószínű, hogy a kőkorszak egyes telepei idővel lakatlanok lettek. Az indí
tó okokat csak találgathatjuk, ilyenek lehetnek: a termőtalaj gyors kimerülése, a tölgyesek 
állományának pusztulása s ezzel a makkoltatás helyének eltolódása, erdőégések, a könnyen 
mozgó életmód, pusztítások, stb.

Az erdőben fokozatosan benyomuló ember a bronzkorban már erősen tért nyert a Ba
konyban. Tanúsítják ezt a Veszprém megyei Múzeum hiteles bronzkori leletei, valamint a 
múzeumi jelentésekből, kataszterből és irodalomból származó, bronzkorra vonatkozó szór
ványos adatok. Az eddig ismert nagy lakótelepek közül csak a Szentkirályszabadja melletti 
Várhegy van a Bakonyban, a többi (Akarattya, Mezőkomárom) már messzebb.fekszik. A Ba
laton-felvidék bronzkori lelőhelyeinek száma felülmúlja az Északnyugati Bakonyaljáét, ami 
természetes, mert Veszprém az Észak-Dunántúl bronzkori népének központi helye volt. A 
bronzkor embere nagyobb magasságra hatolt fel az Északi Bakonyban és sok helyen túllépte 
a 400 m-es szintet. Ilyen magasságban kerültek elő a leletek Hárságy, Zirc, Tündérmajor, 
Farkasgyepű, Óbánya közelében. Hasonló magasságokra hatolt fel a Déli Bakonyban is, és

* * * *  neolit: csiszolt kőkorszak (Kr.e. 5000-3000. év)
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a zsófiapusztai és úrkúti leletek tanúsága szerint megközelítette a szigetszerűen egyedül álló 
Kabhegyet.

A bronzkor végén bizonyára kezdetét vette a sertések makkoltatása és ez fokozódó jelen
tőségre tett szert. Igazolja ezt a feltevést, hogy a kora vaskori sírokból, amelyeket az Észak- 
nyugati Bakonyalján Középrépáspusztán Nagy tárt fel, sok malaccsont került ki. Az itt te
metkező nép a halotti toron elfogyasztott állat egy részét a sírba helyezte.

A bronzkor sok apró folttól lyukas erdőtakarójának teljes záródását az egymást követő 
kultúrák időbeli és térbeli összefüggése valószínűtlenné tette. Bizonyos azonban, hogy egyes 
tisztások újra beerdősülnek, másutt új tisztások keletkeztek. Erre mutatnak a Farkasgyepű 
táján feltárt és Vinyesándormajor környékén gyanított, de feltáratlan bronzkorvégi halom
sírok. Ezek ma sűrűn be vannak nőve erdővel, holott keletkezésükkor még környékükről is 
kisebb-nagyobb foltokon hiányozhatott az erdő. /.../

Az akkori erdőirtás, amennyiben ilyenről nagyobb területen szó lehetett, korántsem volt 
olyan alapos, mint a középkori. Schott idézett munkájában olvashatjuk, hogy a kanadai indi
ánok még a földművelésre szánt területen is meghagyták a gyökereket és facsonkokat. Ezeket 
még a középkori nagy erdőirtások során sem ásták ki mindig teljesen.

A rómaiak, mint hódítók elsősorban a már művelt földet vették birtokba. Üjabb területek 
irtás útján való szerzése másodrendű feladat volt. Ezért az útvonalaktól távolabb levő erdők 
alig pusztultak erősebben. A rómaiak provinciáik teljes meghódítása után útjaikkal egyéb
ként sem kerülték el az erdőket, hanem átvezették őket rajtuk, a Bakonyban éppúgy mint a 
Schwarzwaldban, Taunusban vagy az Eifelben.

A sűrűn benőtt patakok mederváltozásaitól mocsaras, járhatatlan völgyfenekek helyett 
az utak szívesen húzódtak fel a hegyoldalakra, fennsíkokra, vízválasztókra, még ha azok 
erdővel borítottak is voltak. Erdőkön vezethetett át az északi győri, a nyugati somlói, sőt 
részben a délnyugati nagyvázsonyi út.

Az összefüggő zárt erdőtakaró inkább a Déli Bakony nyugati felére és a Bakony északi 
részére szorult vissza. Nagy kiterjedésű volt, hiszen az erdőtlen Itáliából jöttek ismételten er
dőrengetegekről beszélnek. Meg kellett lenniük a kiterjedt erdőknek, mert a római Pannónia 
gazdasági életében a birodalom szempontjából az állattenyésztés, legeltetés és makkoltatás 
nagyobb jelentőségű volt, mint a még kevésbé belterjes földművelés vagy a háttérbe szorított 
szőlőművelés. A római leletek tanúsítják, hogy legsűrűbben a telepek a Balatonpart - Aszófő
- Felsőcsepelypuszta - Szentgál - Gyulafirátót - Inota - Királyszentistván - Vörösberény 
határolta területen vannak. Ezen a területen talán már nem is az erdő foltosodott a szántók
tól, hanem szántóföldeken voltak kisebb-nagyobb erdőfoltok. /.../

Amikor a római kultúra erdőpusztító hatását tekintjük, természetesen nem szabad fi
gyelmen kívül hagynunk, hogy a nagy kiterjedés mellett a népesség száma aránylag kicsiny 
volt. Maradhatott erdő, főképpen a földművelésre alkalmatlan helyeken. A tüzelő és épületfa 
szükséglet kielégítésére elsősorban ritkították és csak jóval később irtották az erdő faállomá
nyát. Olyan erdőpusztításra, amilyent az újkor elején láttunk, ok még nem volt./.../

/.../A  római uralom után következő nyugtalan századok, - ahol a természeti viszonyok 
is elősegítették azt, - az újraerdősödésnek kedveztek. Semmi sem akadályozta az elhagyott 
római telepek körül az erdő lassú előnyomulását. /.../
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Az V. sz. elejétől félévezrednél hosszabb időn át a Bakony erdőtakarója lassan elborította 
a római kultúrát. A honfoglalás koráig az északnyugati Bakonyalja és a hegység délkeleti 
széleit leszámítva legtöbb helyen újból zárt erdő növekedett. Újra beerdősödtek a löszterüle
tek a Balaton-felvidéken, a Súri-dombvidéken, valamint a mészkő és bazaltlejtők magasabb 
szintjei. A keleti Balatonpart, a Veszprémi fennsík és a Séd völgységet kísérő lejtők való
színűen továbbra is foltosán, helyenkint csupaszon maradtak. Ennek okát a karsztosodás 
előrehaladó folyamata, a csapadék kisebb volta, a déli fekvés nagyobb melegéből származó 
éghajlati hatás, és a nem utolsó sorban a minden nép részéről kedvezőnek ítélt földrajzi fek
vés eléggé magyarázza.

Az erdőtlen déli lejtőkön és a tisztásfoltokon talált a honfoglaló magyarság szláv lakossá
got s vett át tőle hely- és telekelnevezéseket. /.../

A honfoglaló magyarok fejedelmi törzsének szállásterületét északnyugatról a Bakony 
védte s mint ilyen, elsősorban védelmi övezet, másodsorban vadászterület volt. A honfoglaló 
magyarság a Dunántúlnak elsősorban már megművelt területét népesítette be. A népván
dorlás századai alatt meggyérült őslakosság, amelynek javarésze csak röviddel előbb telepe
dett meg, a Kisalföldön, a Mezőföldön, vagy ha kellett a hegységekből lenyúló völgyekben 
elegendő teret talált. A magyarság egyelőre életmódjánál és számánál fogva nem szorult rá, 
de nem is gondolhatott olyan területek megművelésére, amelyet előbb az erdőirtás keser
ves munkájával kellett volna megszerezni. Amikor erre sor került, akkor is idegenre bízta a 
munkát. így áll előttünk a XI - XIV. században a Bakony kettős képe. Egyfelől a megbecsült 
és védelembe vett terjedelmes királyi erdőbirtokok, másfelől az erdő rovására lassan terjesz
kedő földművelés, amelyet főként a királyi adománybirtokokra behívott szerzetesek irányí
tottak. Mindkettőről már okleveles adatok tájékoztatnak.

Inkább történelmi, mint földrajzi feladat az erdőtakaró változásának egyes részleteit és 
szakaszait vázolni. Oklevelek, összeírások, periratok, határjárások sok tanulságos adatot 
rejtenek s belőlük megrajzolható helyenként az erdőirtás menete is. A Bakony erdőtakaró
jának átalakulásában ezek a részletek a különböző korokban általános irányt jelölő elvek, 
jelenségek, vagy események függvénye. így a telepítésekkel járó irtások, az ipari tevékenysé
get kísérő fokozott erdőpusztítás, az okszerű erdőgazdálkodás stb. a Bakony csaknem min
den részében egyidőben éreztette hatását. A Bakony erdőinek közép- és újkori sorsa a jelen 
szempontjából sem közömbös. A természetes táj átalakulásában nincsen hézag, vagy szünet. 
Észrevétlenül alakult ki a Bakony képe annak a táj alakító emberi tevékenységnek nyomán, 
amelynek az egész magyar föld arculatát köszönheti. Csak ha nagyobb időközökben raj
zolunk róla egy-egy vázlatos képet, láthatjuk és ítélhetjük meg, mekkora volt a fejlődés és 
milyen volt az üteme.

Eleinte a magyarság a Bakonyban főként az erdőt látta és azt értékelte. Ezt tükrözi vissza 
neve és ezt árulják el a legrégibb királyi intézkedések is. A Bakony szó Rásonyi Nagy László 
szerint eredetileg közszó volt. Ez a bukum, bokon köznév az őstörök bükkből származott, 
amelynek jelentése eredetileg hajlott, görbe, de a domborúság fogalma mellett erdőt és sűrű
séget is jelöl. Ebből a török bükk>buk szóból fejlődött „r” képzővel a bokor és „n” képzővel 
a bukón >bakon>Bakony.

A honfoglaló magyaroknál Tagányi szerint az erdők birtokközösséget alkottak s akinek
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bármennyi és bármiféle fára vagy irtásra volt szüksége azt, hol érte, vághatta. A megyékben 
osztott királyi erdőbirtokokat azonban korán gondozzák. A bakonyi ispánság a várispán- 
ságok között külön helyet foglalt el. Pesty szerint a bakonyi comes nem várispán, hanem a 
királyi vadászok ispánja a bakonyi erdőségekben. /.../

/.../ A Bakonyban tehát sokan voltak, akik közvetlenül vagy közvetve a vadászat és állat
tartás révén az erdőből éltek. A Bakonyság királyi vadászterülete különleges helyzetét sokáig 
megőrizte, még a XV. század elején is találkozunk a bakonyi ispán tisztével. A királyi birtok 
kezelésében és védelmében az ún. erdőóvók segítettek. Ők ügyeltek az erdőkre mint vadász- 
területre, s megakadályozták a vadállomány irtását, pusztítását. Az erdőóvók tisztüket apáról 
fiúra viselték, és az erdők körül falvakban laktak, úgyhogy rendszerint az egész falu tisztán 
erdőóvókból állott. Feladatuk elvégzése közben sokszor kerültek összeütközésbe a falvakban 
lakó jobbágyokkal vagy azok földesuraival. A Magyar Erdészeti Oklevéltár sok ilyen adatot 
közöl, s csak példaképpen iktatok ide néhányat, annak bizonyítékául, hogy az erdők kímélé
se, ha más okból is, de már az Árpádok első századaiban tervszerű volt.

1210-ben a pannonhalmi apát az erdőóvókat a király előtt perbe fogta. 1240-ben ami
kor a bakonyi ispán királyi adományt akart kihasítani a Szentkereszt kápolna részére, az 
erdőóvók ellene szegültek, mert az a hely kiváló vadasterület, vadászatra nagyon alkalmas 
volt. Erre az ispán tanácsot tartott (többek között Tevel, Berend falvakból való erdőóvók
kal) s a földet más helyen hasította ki. 1244 körül IV. Béla meginti a bakonyi ispánt, hogy 
a veszprémvölgyi apácákat ne akadályozza a Bakonyban favágásban, mert a fára szükségük 
van zárdájuk és templomuk újraépítésére. Meghagyta egyszersmind a király a bakonyi is
pánnak, hogy a bakonyi erdőóvók az apácák fával megrakott szekereit engedjék szabadon. 
1258-ban a bakonyi erdőóvók a bakonybéli apát jobbágyait az élőfák irtásától eltiltják. 1325- 
ben a fej érvári káptalan a király parancsára a bakonyi ispán tudta nélkül való vadászattól 
vagy az erdő bármiféle használatától az összes szomszédokat eltiltja.

Az erdőterület változása a Bakony vidéken

a honfoglalás korában a XVI. század elején
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K ilá tá s a  veszprém i Csatár-hegyről a  P apodra
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A királyi erdők a Bakonyban azonban minden védelem és gondozás ellenére fogytak és 
pusztultak. A királyok nagy erdőket ajándékoztak az egyházaknak és családoknak, és így a 
jobbágyfalvak körül a szántók az erdők rovására mind nagyobb tért nyertek. A XI. század 
okleveles adatai már sok helynevet említenek. Ott, ahol az előző kultúrák a legmélyebb nyo
mot hagyták s az erdők összefüggő takaróvá nem zárultak, találkozunk a legtöbb faluval. Ez 
megint a Bakony délkeleti része a Balatonparttal, és az északnyugati Bakonyalja.

Érintetlen volt még a XII. században a királyi erdő Nagyvázsonytól északra s ez még a 
XIII. században is Nagyvázsonyig ért. /.../ Határa nagyjában Felsőcsepely pusztától a mai 
Vámosi és Menyeki-Körisgyőr puszta irányában a Kerteskő mellett érte el a Gerence pata
kot. A Fekete Séden túl szomszédos volt az Ugod várához tartozó erdőkkel. Németbányától 
keletre délnek fordulva a határ a püspöki erdő mellett Kislőd-Ajka-Csékút határán húzódott 
a padragi Hajagos hegyig, ahonnan keletnek Nagyvázsony mellett ért véget. Kelet-nyugati 
irányú kiterjedése átlag 15 km, déli irányban ennek kétszerese volt. A királyi erdőkkel össze- 
függöttek az ugodi várhoz és a veszprémi püspökséghez tartozó nagy erdőségek. Ezekben, 
valamint az Essegvárhoz, Csesznekhez s az apátságokhoz tartozó erdőkben maradt meg a 
Bakony nyugati és középső részében legtovább épségben az erdőtakaró.

A szerzetesek megjelenése a Bakonyban egyértelmű volt a mezőgazdaság terjeszkedé
sével, ami különösen kezdetben járt fokozottabb erdőirtással. Sörös a Bakonybéli apátság 
történetében írja, hogy 1023-ban a bakonybéli kolostor és templom már készen állt s a Ba
konyban egyaránt szükség volt Krisztus evangéliumára, az őserdőt ritkító fejszére és a föl
det túró ekére. Bakonybél környékén a remete Szent Gellért segített a kolostor lakóinak az 
erdőirtásban. Sűrű, zárt erdő lehetett a Bakony belső vidéke egész Zircig. I. Endre Zircen a 
királyi erdő vadászházában halt meg 1060-ban, holttestét lakatlan rengetegen át szállították 
Tihanyba. A Zirci medence ebben az időben éppúgy lakatlan s erdővel borított volt, mint 
egy századdal később is, amikor a monostor épült. A XIII. század közepéről azonban már 
említést találunk a közeli Esztergárról, Porváról. A ciszterciek behozták hazánkba, s így bi
zonyára a Bakonyba is, a háromnyomásos rendszert, amely Nyugat-Európában Nagy Károly 
ideje óta meglehetősen elterjedt volt. Majorjaikban - a grangiákban - a rendi munkástestvé
rek szántottak, vetettek, arattak.

Az erdők a tüzelőanyagon, valamint a közeli lakóhelyeken szükséges épület- és szerszám
fán kívül a legeltetés, de főként a makkoltatás révén nyújtottak hasznot vagy jövedelmet. A 
zirci birtokos apátság nagy csordái a bakonyi erdők alkalmas területén tanyáztak s megvolt 
a bérbeadás két formája, úgymint csak a legeltetés jogának megadása, vagy a makk elhordá- 
sának engedélye is. /.../

Amíg a XVI. és XVII. században a Bakonyban legtöbb helyen az erdő terjeszkedik, egyes 
helyeken tovább pusztul. Különösen ott, ahol egy-egy közeli erősség állandó karbantartására 
és a harcok utáni javítására sok fára van szükség. Ezért mondotta ki egy 1563-ban kelt szük
ségtörvény, hogy az erősségek szomszédságában levő erdőket szabadon fel lehet használni 
erősítési célokra, tekintet nélkül azok tulajdonosára. így pusztultak ki az erdők Várpalota 
környékén, amelyekről Faller /.../ munkájában azt mondja, hogy 1533-ban még a vár falá
ig értek. Hasonlóképen 1589-en Veszprémben is még majdnem a vár faláig ért az erdő. A 
Gutheil-tól közölt helyrajzi adatok alapján feltehető, hogy ez az erdő a vártól nyugatra az
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akkor még el nem karsztosodott Gulyadomb, illetve a távolabbi Menyekei erdő felől felehe
tett. Felemésztette Veszprém vára a közeli és távolabbi Rátót, Kádárta és Szentkirályszabadja 
környékén fekvő erdőket is, ahol azok ugyancsak Faller szerint a XVI. században még buján 
zöldelltek. Az 1566. évi palotai török ostromra vonatkozó adatok hasonló pusztításra enged
nek következtetni az északi Bakonyban. Innen Győr város egyszerre hozatott 400 szekér fát. 
Ugyanilyen sors érhette a pápai és devecseri vár környékén az erdőket. /.../

A XVIII. század elejétől rohamossá válik az erdők pusztulása. A falvakban elpusztult 
épületek újjáépítéséhez sok épületfára volt szükség. A lélekszámban növekvő lakosság és 
a később beköltöző telepesek a művelés alá fogott földek megnagyobbításához új meg új 
irtások révén jutottak. Az erdők szabályozatlan használata sok helyen oktalan rablógazdál
kodásra s a faállomány gyors pusztulására vezetett. Egy-egy helyen azonkívül a fát még ipari 
célokra is felhasználták. Az erdők gazdasági jelentősége a XVIII. században már sokoldalú, 
s így nemcsak a tulajdonosok, hanem a kormányzat figyelme is mindjobban feléjük fordul. 
A XVIII. század végével bekövetkezik a mind hathatósabbá váló tervgazdálkodás és állami 
ellenőrzés korszaka. Ha nem is áll meg, de meglassúdik a fejsze irtó munkája annál inkább, 
mert a XVIII. század második felében már vége van a telepítéseknek és az új foglalásoknak.

Ebben a korban az erdők már erősen visszaszorultak és megritkultak. Sok helyütt a XV. 
századvégi helyzethez hasonlít ez az erdőtérkép. Az akkori 235 lakott helységet egybevetve 
a XVIII. századvégi erdőterülettel, azt látjuk, hogy a XVIII. század helységei kevés kivétellel 
újból az erdőkön kívül vannak és az erdő csak néhány puszta helyét tartja még elfoglalva. /.../

A mai községek a XVIII. század végén nemcsak megvoltak, hanem a közvetlen környé
küktől távolabb levő alkalmas földeket is művelés alá vették már. Sok helyen azonban ez még 
nem minden irányban történt meg. Ezért találunk még aránylag sok falut szorosan az erdők 
szélén. Különösen azokon a tájakon, ahol a legnagyobb kiterjedésű erdők voltak. Igen meg
közelítették még az erdők pl. Városlőd, Tapolcafő, Bakonytamási, Bakonynána, Bakonykuti, 
Bakonycsernye stb. falvakat. A szigetszerű kis irtásokon fekvőknél, - mint Pula, Csehbánya, 
Németbánya, Porva, Fenyőfő stb. - pedig az erdők úgyszólván az udvarba tekinthettek be. 
Egyik-másik kicsiny falu - Úrkút, Farkasgyepű, Iharkút - körül egészen jelentéktelen volt 
még az irtás.

Bár a faluhatárok a XVIII. században el is tértek némely helyen a maiaktól, mégis a mai 
határoknak az erdőkre vetítése hozzávetőleges tájékoztatást nyújt arról, hogy mennyit tar
tott még elfoglalva a faluterületből az erdő. Erdőtlen faluterület csak a Bakonyt határoló 
széleken volt. így a Tapolcai medencében, az északnyugati Bakonyalján, és legfeljebb a Ba
latonhoz közel, a szokatlan kis faluterület miatt akadt még egy-kettő (Kékkút, Szentantalfa, 
Balatonkövesd). A Bakony belsejében Herendnek erdőtlen volta egészen kivételes, amit 
ugyancsak rendkívül kicsiny faluterülete magyaráz. Teljesen erdős volt még Szentgál terüle
tének északi és nyugati fele és jóval nagyobb terjedelmű volt az erdő a mainál pl. Városlőd, 
Bakonyjákó, Borzavár, Bakonybánk, stb. területén.

Az a ma is fennálló helyzet, hogy a faluterületek erdős részeikkel egymásra támaszkod
nak, a XVIII. században még inkább megvolt. Ilyen erdőkön húzódó faluhatárt sok helyen 
látni pl. a pulai-nagyvázsonyi-úrkúti-szentgáli-bakonybéli-ugodi és a fenyőfői határokon 
a Déli-Bakonyból a Magas-Bakonyon át a Felső-Bakonyba.
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Az egyes tájak természeti és történeti viszonyai az erdők elterjedésében híven vissza
tükröződnek. A Balatonra leereszkedő lejtőkről az erdő általában eltűnt. Az erdőhatár leg
nagyobbrészt egybeesett a fennsík elég meredek szélével. A vízpartig csak két helyen ért le; 
keleten Alsóőrs, nyugaton Szepezd és Rendes táján. Ennek többek között az is oka, hogy 
a permi homokkővonulat mindkét helyen a vízpartig ér és jelenléte erősen megnehezíti a 
szőlőművelést. /.../

A Felsőőrs-Nemesvámos-Hidegkút-Balatonfüred négyszögön a zárt erdőség fennmara
dását is a térszín magyarázza. A magasra emelt, nagyobb süllyedésektől és törésektől mentes 
rögfelületen a településektől távol sokáig érintetlen maradt az erdő, míg nyugatra, a Pécselyi 
medencében korán pusztulásnak indult. Csak a medencét körülvevő magasabb szinten ma
radt meg két hosszú sávban összefüggően, úgyhogy a medence községeiből csak erdőn ke
resztül lehetett kijutni akár a Balatonpartra, akár a fennsíkon vezető országúira. /.../

A Séd-Torna vonalat északon Várpalotától Ajkáig összefüggő erdő kísérte. Mélysége már 
akkor is csak a nyugati felében volt nagy. Keleten a Tési fennsík erdősége csak 8-10 km széles 
volt, tőle északra a Súri dombvidéken, sőt részben a Felső-Bakonyban is már sokat ritkított 
a fejsze. Itt már a XVIII. században 50 % alá szállt az erdőterület aránya. A Tési fennsík a 
Déli- és Magas-Bakony mellett a legerdősebb táj volt. Tés a 7-8 km2-nyi tisztáson egyike volt 
a Bakony legelzártabb falvainak. Ma is az még. Hasonlóan elszigetelt fekvéssel csak a Magas 
Bakonyban találkozunk. Csak 10 %-át irtották ki még a XVIII. században a települők annak 
a nagy erdőterületnek, amelynek határát a Márkó-Városlőd-Magyarpolány-Nagyganna- 
Ugod-Bakonyszentlászló-Bakonyoszlop-Zirc-Lókút vonallal jelölhetjük. Túlterjedt ennek 
az erdős tájnak a határa a szorosan vett Magas Bakonyon s lenyúlt a Sédvölgyre, a Torna 
mellékre és a Bakonyaljára is. Kiterjedése kb. 550 km2, benne kisebb-nagyobb szigetként 
Bakonyjákó, Porva, Bakonybél, Csehbánya foglalt helyet. Ha ezeknek a falvaknak mintegy 35 
km2 erdőtlen területét levonjuk, még mindig a Magas-Bakony zárt erdősége vezetett. Hozzá 
képest a Déli-Bakony összefüggő erdői, a Balaton-felvidék és a Torna-Séd között messze 
elmaradtak. A Bakony területét borító erdők teljes területét a XVIII. században 1580 kirí
nék számítottam. Ennek legnagyobb része (35 %-a) a Magas-Bakonyra, és a hozzá tartozó 
határterületre jutott, míg a Déli-Bakonyra és nyúlványaira 20 %, a Tési fennsíkra 13 %, a Súri 
dombvidékre és a Felső-Bakonyra 12 %.

Az erdő hol keskenyebb, hol szélesebb hálószerű összefüggése jellemezte ebben a korban 
az egész Bakonyt. Megvolt még az összefüggés a Vértes és Kisalföld erdőivel is. A XVIII. 
századvégi erdők a XIX. században tovább fogytak s jó egyharmaduk tűnt el az utolsó más
félszáz év alatt. A háló sokhelyütt szétszakadt, foszlányai erősebben vagy gyengébben pusz
tultak, zsugorodtak. Némelyik darab messze kerülve szigetként már egymagában áll. Ennek 
a pusztulásnak és az erdőtakaró mai képének megrajzolása azonban külön tanulmány kere
tébe kívánkozik.

A XIX. század utolsó évtizedeiben a Bakony erdőrengetegének híres, sőt hírhedt voltával 
együtt érintetlensége is végképen elveszett.

Földrajzi Közlemények LXIX. kötet 1941. 1. szám
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Erdőgazdálkodás a honfoglalás után

/.../ Az erdőispánságok közül az egyik legjelentősebb a bakonyi erdőispánság volt. A Ba
konyban telepedtek meg nagyobb számban a királyi vadászok, erdőóvók, erdőőrzők, akik
nek a szolgálata apáról fiúra szállt itt is.

A bakonyi erdőispán joghatósága nemcsak a maga közvetlen alattvalóira, hanem a me
gyéjében fekvő nemesi és egyházi községekre is kiterjedt és ennek folytán alispánt és más 
tisztségviselőket is tartott.

A Bakonyban több helyen is laktak erdőóvók, órdók, így például Zsorkiban, 
Veszprémvarsány mellett, Kislődön, továbbá Ardán, Tevelen, Bodán, Berenden, Németin, 
Vényén, Kenyerin, Hantán, Szentgálon és Horhin stb..

Az első ismert erdőispán állítólag 1082-ben Gug nevezetű volt. A bakonyi erdőispánok 
az ország legelőkelőbb családjai közül kerültek ki, így például 1270-ben Csák bán megkapta 
a Bakony örökös ispánja „perpetuus comes de Bakon” címet. 1421-ben Rozgonyi István tölti 
be e méltóságot, akinek a felesége - egyes kutatók szerint - a „tengerzöld ruhájú” Rozgonyi 
Cecília volt, aki Galambócnál megmentette Zsigmond király életét, és akinek hőstettét Arany 
János is megörökítette.

1450-ben Garai László nádor, az ország második embere a bakonyi erdőispán. 1470-ben 
még a veszprémi káptalan bizonyságlevelet ad ki arról, hogy Essegvári István a szentgáli, 
horhi és németi királyi vadászokat az Essegvárihoz tartozó Bakony Ispánság jövedelmétől 
eltiltja, ez az utolsó írásbeli adat az erdőispánságról.

A Bakonyi erdőispánság a mohácsi csatavesztés után szűnik meg, amikor a Bakony is 
hadszíntérré vált.

A Bakonyi erdőispánság székvára Hölgykő volt, a cseszneki, ugodi, essegvári mellék
várak mellett. A vár első név szerinti említése egy 1321-ből való oklevélben található meg, 
amikor is a tihanyi konvent apátja, Tamás és Zunkur mester, Heugku (sic) várnagya, mint ki
rályi megbízott, a veszprémi káptalant Jutás birtokába iktatja be. Okleveleink Hölgykő várát 
1378-ban említik utoljára, amikor is Nagy Lajos királyunk városlődi kartauzi kolostort alapí
tó levelében szerepel a vár neve. A vár romjai ma is megtalálhatók a városlődi erdőben.

A magyar erdőgazdálkodásra vonatkozó legelső adatok egyike a Bakonyaljáról való. 
1109-ben Kálmán királyunk a Veszprém völgyi görög apácák részére kiadott, a birtokukat 
megerősítő oklevelében szerepel, hogy Szárberényénél - ma Vörösberény - a faluhoz tartozó 
erdő közös a falusiakkal, kivéve a „konyhaerdőt” (silva coquine), amelynek a határa körös
körül ki van jelölve. A „konyhaerdő”, azaz a tűzifa termelésre szánt erdő és áz épületfának 
szánt erdő elválasztása a Bakonyban hosszú időn át ismeretes volt. /.../

Az építkezéshez szükséges „ipari fát” a „bárdos”-erdőben vágták ki őseink. A bárdos 
erdő fogalma 1214-ben fordul elő először okleveleinkben szintén a Bakonyban lévő Kapolcs 
községgel kapcsolatban. A bárd volt az az erdőterületi mértékegység, amely alatt azt a terü
letet értették, amelyet egy nap alatt egy ember kitermelhetett bárddal.

1244-ben, a tatárjárás után IV. Béla parancsot adott a bakonyi erdőispánnak, hogy a

Mészáros Gyula
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Veszprém-völgyi apácákat kolostoruk és udvarházuk kijavításához szükséges fával lássa el, 
és hogy a bakonyi erdőóvók az apácák fával megrakott szekereit engedjék tovább a Bakony- 
ból. Ugyanezt az utasítást 1367-ben Nagy Lajos király is kiadja az erdőóvóknak.

A már említett erdészeti műveleteken kívül, igen jelentős erdőhasználati mód volt az 
erdőben való legeltetés. Ezek közül is a makkoltatás, mert ez volt az erdő legbiztosabb és 
legnagyobb bevételt biztosító használata, amely a legeltetett disznók tizedéből, vagy ennek 
megfelelő fizetségből állott. Az ilyen erdők értéke volt a legnagyobb.

Az Anjou királyok óta kialakult bírói gyakorlat szerint, a makkos erdő értéke 50 márka 
volt, hasonlóan a bárdos erdő értékéhez.

Következik a csak 10 márkát érő eresztvény erdő, amely csak „közönséges” munkára 
alkalmas, szerintem ebbe a kategóriába tartozott a már említett „konyhaerdő”

Végül a közönséges cserjés, amelynek az értéke 3 márka volt, mint a közönséges földe
ké.

1231-ből ismeretes először az „eresztvény” erdőnem, amely az ereszteni igéből származik 
és sarjadzó erdőt jelent, és amely erdőalak okleveleinkben rendszerint mint tilalmas erdő 
fordul elő. Az eresztvény szó a XVI. században kihal, és a tilalmas vagy tilos szó ekkor kezd 
egyedül megjelenni okleveleinkben.

Újabb erdőalak az „avas erdő”, amely alatt a makktermő erdőt értették, amikor pedig a 
makk megért, az erdőt tilalom alá vonták. Ezt úgy fejezték ki, hogy az erdőt „avasnak fogták”. 
/.../

Az erdőispánságokról, illetve a középkori magyar erdőgazdálkodásról 1526-ig beszél
hetünk, amikor is hazánk hadszíntér lett, és megkezdődött az erdőterület pusztulása. Ezért 
történhetett az meg, hogy amikor 1705-ben Schlink császári generális az Alföldön járt, Kecs
keméttől Újvidékig nem látott fát vagy bokrot. Hasonlóan Clements Simon angol utazóhoz, 
aki 1715-ben, amikor Székesfehérvárról Veszprémbe utazott, a két város között sehol sem 
látott vastag fát. Az „erdők” tulajdonképpen bokrokból állottak. Innen kellett elindulni, hogy 
a virágzó magyar középkori erdőgazdálkodás a XX. század elejére újból virágzóvá váljon.

Erdészeti Lapok 
CXXXII. évfolyam 1997.

6. füzet 192-193. oldal
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A bakonyi erdőispánság kialakulása

A Kárpát-medencét elérő, jórészt még állattenyésztést folytató nomád magyarság azo
kat a szálláshelyeket kedvelte, amelyek korábbi lakóhelyéhez hasonlók voltak. A magyarság 
az Uraitól kezdve azokon a területeken vándorolt, ahol nem voltak sűrűn erdők. Kerülte a 
szélsőséges időjárási övezeteket, soha nem tartózkodott folyamatosan a bükk övezetében, 
ám annál jobban kedvelte a tölgyes, alacsony záródású, bő fűtermésű, legeltetésre alkalmas 
területeket. És nem véletlen, hogy szállásterülete az új hazájában is egybeesik a tölgy fafaj 
előfordulásának területével. Az egyes törzsek mindig az erdős övék széléig terjeszkedtek, a 
törzseket egymástól érintetlen erdők, mocsarak választották el.

A FEJEDELEM ERDEJE
A honfoglaló magyarság - a honfoglaláskor - a mai értelemben vett Bakonyt nem szállta 

meg, éppen annak szokatlan bükk fafaja miatt. így a Bakony a fejedelmi törzs szálláshelyét 
választotta el Huba és Lél törzsének Szemere nemzetségétől. A Bakony, ez a lakatlan erdőte
rület a fejedelemé lett.

Az ország alapítása, a várispánságok, a püspökségek kialakítása nagy királyunk, Szent 
István nevéhez fűződik. A fejedelmi birtokokból a királyi udvar ellátására udvari gazdaságot 
szervezett és ezek fejéül a „palatínus comest” rendelte. Ekkor még nem volt szó erdőispán- 
ságokról.

A XIII. és XIV. században már nemcsak várispánságokat, vármegyéket lehet megkülön
böztetnünk, hanem királyi erdőispánságokat is (bár ezeket is comitatusoknak nevezték), 
mint zárt gazdasági egységeket. Ezen királyi birtokok az ország egész területén megtalálha
tók voltak, ilyenek a bakonyi, pilisi, csallóközi, zólyomi, máramarosi, mosoni, soproni, szat
mári stb. erdőispánságok, valamint a hozzájuk hasonló, a később Erdélyben lévő „havasok 
ispánjai”.

Ezek a területek nem tartoztak a környező vármegyék ispánjainak joghatósága alá. Az 
erdőispánok egyúttal a terület közigazgatási vezetői voltak, és a fennhatóságuk alatt álló te
rületek csak a XIV. és XV. század fordulóján olvadtak be a szomszédos vármegyékbe vagy 
alakultak önálló vármegyékké (például a zólyomi erdőispánságból alakult ki Zólyom, Turóc, 
Liptó és Árva vármegye).

COMES-EK, AZAZ ISPÁNOK
Az erdőispánságok közül az egyik legjelentősebb a bakonyi erdőispánság volt. A Bakony

ban telepedtek meg nagyobb számban a királyi vadászok, erdőóvók, akiknek a szolgálata 
apáról fiúra szállt, és mindennemű nyájak őrei, hordó- és csobolyókészítők, különféle más 
királyi udvarnokok, szolgák, akik mindnyájan a bakonyi erdőispántól függtek.

Mészáros Gyula
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A bakonyi erdőispánok a következő személyek voltak:
1082. Súg, Comes de Bukón (olvasd: Komesz), esetleg Gug 
1232. év előtt Lukács (II. Endre király levelében)
1234. László, országbíró és Comes Bakachiensis 
1240. Donát, Isten kegyelméből, bakonyi ispán 
1258. Dénes, szolnoki és bakonyi Comes
1270. Csák bán, Demeter mester fia, a Bakony örökös ispánja, azaz „perpetuus Comes 
de Bakon”
1278. Gyula, Comes de Bakony
1280. István, Comes de Bakon, Csák bán fia, Csák Máté unokája 
1280. Demeter, Ugod fia, aki a fent említett Csák bán testvére volt 
1290. Bakonyi István 
1321. Zunkur mester
1324. Fun fia Dénes ispán a Bakonyból (de Bokonio)
1325. Heym fia László „Castellenus de Heugku (Hölgykő) et comite Bokon”
1332. Némethy László mester, néhai hölgykői és cseszneki várnagy és bakonyi comes (a 
veszprémi káptalan levelében)
1332-1335. Főnyi Balázs, Miklós fia, győri és bakonyi comes, hölgykői és cseszneki vár
nagy
1337. Pok nemzetségbeli Móricz, győri és bakonyi comes
1337. Magister Ditricus comes Bakoniensis et castelanus de Heugku
1349. Johannes de Gych Castellanus de Helgku
1351. Simon Pozsonyi, győri bakonyi comes
1355. Simon, Móricz fia, pozsonyi, győri és bakonyi ispán
1382-1384. Ákos-nembeli, Ákos mester bakonyi ispán
1392. Garai család
1401. Garai Miklós bán, cseszneki várnagya István
1402. György - cseszneki várnagy
1410. Rozgonyi István, László fia, Essegvár várának várnagya, (Comes mester de Ba
kon)
1414. Rozgonyi István lovag, László fia, Essegvári várnagy, bakonyi ispán 
1421. Rozgonyi István, bakonyi comes 
1450. Garai László nádor.

HOL VOLT?...
Ugyancsak kevés adat áll rendelkezésre, hogy a minket érdeklő bakonyi erdőispánság 

területe hol helyezkedett el és a székhelye hol volt, de ez a kevés adat azt bizonyítja, hogy a 
bakonyi erdőispánság egyik székhelye a farkasgyepűi erdők területén Csehbányától délre, 
Hölgykő várában volt.

ERFA Híradó 
1984 júliusi szám 4. oldal
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B o t a n i k u s o k  a  B a k o n y b a n

Anton Kerner2
A Bakonyerdő1

Növényföldrajzi vázlat

A „Bakonyerdő” a földrajztudósok meghatározása szerint az a hegyvonulat, mely a Bala
ton északnyugati partjától a Dunáig terjed, és a Nagyalföldet elválasztja a Kisalföldtől. Több
nyire az Alpok nyúlványának vagy előhegyének tekintik, és valóban, alacsony harmadkori 
dombvonulatok húzódnak végig a Rába jobb partján egészen a stájer határig, melyek a Kis
alföld déli szegélyét alkotják; másik irányban az Esztergom környéki hegyek zárják le, melyet 
a Bakony hegyvonulata végződéseként tekintenek. A már a Kárpátokhoz sorolt, a Duna bal 
partján lévő szemközti hegyeknek az elválasztása nagyon erőltetett, és éppúgy természetelle
nes, mint ahogy természetellenes lenne a Cseh-Morva-hegységnek a Duna áttörésétől délre 
elterülő ausztriai részét a fő hegytömbtől elválasztani, és különálló hegységként kezelni, vagy 
akár az Alpokkal kapcsolatba hozni.

A geológiai viszonyok alapján történő hegyrajzi beosztás szerint a Dunától délre, a 
Nagy- és Kisalföld között elhelyezkedő hegyvonulat, melynek geodéziai középpontja a vi
segrádi trachit3 hegységben van, a Dunától északra kialakult trachit hegyek egyik részének 
tekinthető, annál is inkább, mivel a Dunakanyarban az Esztergommal és Váccal szemben 
fekvő hegyek teljesen megegyeznek egymással. Másfelől indokoltnak látszik, hogy a tárgyalt 
hegyvonulatot a gleichenbergi trachit vonulattal, Stájerország területén a Rábamelléken lévő 
Rigersburg, Kapfenstein és Feldbach bazaltkúpjaival, és hasonlóképpen a Mecsek hegységgel 
a „Kelet-Közép-Alpok keleti előhegyei” néven foglaljuk össze. Valamint az imént említett 
stájer szigethegyeket egy olyan, két részre szakadt vonulat kiindulópontjának tekintsük, me
lyek egyik része a Somló vulkáni kúpján át a Balaton partjáig és innen a Rába és a Sárvíz 
mellékvizeinek vízválasztójaként a Dunáig terjed északkeleti irányban, míg a másik része a 
Sárvíz és a Dráva között Baranyába húzódik le.

A Balaton északnyugati partjától Esztergomig, illetve Budáig a Duna irányában felhúzó
dó hegységet két csoportra osztja a Móri-árok (475 bécsi láb)4, mely a győri síkságot (Győr 
342 bécsi láb, Kreil)5 a székesfehérvári síksággal (Székesfehérvár 451 bécsi láb, Kern)6 köti 
össze. A Mórtól észak felé Esztergomig, illetve Budáig húzódó hegycsoportnak Vértes a

' A régies és elfeledett Bakonyerdő megnevezés a Kárpát-pannon térség természetföldrajzi felosztásakor, 2000-ben 
újra előkerült. A Dunántúli-középhegység esetében a történeti „ Bakonyerdő”, az Északi-középhegység esetében a 
történeti „Mátraerdő” nevet javasolták feleleveníteni.
2 Anton Kerner m agyar nyelvű életrajzai az Erdészettörténeti Közlemények (2004) 62. évf. 13-25. oldalán Degen 
Árpád, a Tilia (2004) 12. évf. 229-239. oldalán M aria Petz-Grabenbauer tollából olvashatók.
3 Mai értelmezésben andezit.
4 m im
5108,1 m 
6142,5 m
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neve, míg a Rába és a Sárvíz mellékvizei között elterülő déli csoport alkotja a Bakonyerdőt. 
Ez utóbbi hegyvonulat vízválasztója, melynek növényföldrajzi vázlatát a következőkben tár
gyaljuk, Nagyvázsonytól (a becslések szerint 633 bécsi láb)7 a Kab-hegyen (1896 bécsi láb)8, 
Szentgál és Lókút hegyein át Zircig (1316 bécsi láb, Kern)9, majd onnan Csétényen, Csatkán 
és Sárkányon át a móri lapályig húzódik. E vízválasztó nyugati oldalán, a bakonybéli kolos
tortól északra emelkednek a Bakony legmagasabb hegyei: a Kőris-hegy 2238 bécsi láb10, a 
Som-hegy 2110 bécsi láb11 (Kern) magasságot ér el.

A hegységnek már csak a középső részét borítják sűrű erdőségek, míg a Székesfehérvár 
irányába előrenyúló magaslatokon az erdők legnagyobb részét már teljesen kiirtották és helyü
kön részben szántókat találunk. Az utóbbi magaslatok, melyek Veszprém (a becslések szerint 
886 bécsi láb)12 és Várpalota (a becslések szerint 504 bécsi láb)13 fölött húzódnak, egy kiterjedt 
mocsarat ölelnek körül, mely kitölti a székesfehérvári síkság egy részét, és Sárvíznek nevezik. 
Ez a mocsár gyűjti össze a környező hegyekből lefolyó valamennyi vizet, melyek közül a Csur
gó, a Séd, valamint a Balatonból kifolyó Sió a leginkább említésre méltó. A legújabb időkben a 
területen átvágott hajózási csatorna jelentősen hozzájárul a mocsár lecsapolásához.

A környező hegyek néhol a karszthegység fennsíkjaira emlékeztetnek, a hasonlóságot 
még csak fokozzák a mészkősziklák hasadékaiból sok helyütt szabályos patakokként elő
törő bővizű források, melyek gyakorta rövid futás után újra eltűnnek a föld alatt. E terület 
azonban termékenysége révén jelentősen különbözik a karszthegységtől. Az errefelé vetődő 
utazónak a Várpalota környékén lévő szántókat mutatják meg, melyek messzeföldön a leg
keményebb és legjobb búzát termik, és melyekre első alkalommal nem minden kétség nélkül 
tekint az ember, miután több ezer öklömnyi nagyságú fehér mészkődarab borítja őket és ez 
által aligha tűnhetnek megművelésre alkalmasnak. A kövek között lévő fekete föld viszont 
jelentős mértékben meghatározza e talajok termékenységét. Mesélik, hogy néhány szántó
tulajdonos megkísérelte ugyan eltávolítani a köveket, de hamar felhagyott vele, miután a 
terméshozam csökkent. E jelenség magyarázata az lehet, hogy a kövek egyrészt a szervetlen 
anyagok folyamatos utánpótlását biztosítják, másrészt a talaj felmelegedése és a feltalaj laza
ságának befolyásolása révén a vetés kedvező fejlődéséhez szükséges hatást fejtik ki.

Az itt húzódó kopár dombok növényzete csupán kis mértékben tér el a kopár budai 
dolomithegyekétől. Szürke napvirág (Helianthemum oelandicum H. canum)> lecsepült 
veronika (Veronica prostrata), törpe sás (Carex humilis), tavaszi pimpó (Potentilla verna
- R tabernaemontani), pusztai és hegyi ternye (Alyssum minimum - A. turkestanicum és 
A. montanum), magyar zörgőfű (Crepis rigida - C. pannonica), szürke nyúlkapor (Trinia 
vulgáris - T. glauca)y budai nyúlfarkfű (Sesleria coerulea S. sadleriana), ezüstaszott 
(Paronychia capitata - R cephalotes)y magas gubóvirág (Globularia vulgáris - G. punctata), 
tavaszi kőhúr (Alsine verna - Minuartia verna), osztrák zsálya (Salvia austriaca), tavaszi hé
rics (Adonis vernalis), keskenylevelű tüdőfű (Pulmonaria azurea - P. angustifolia), fényes sás

7 200,0 m
8 599,1 m
9 415,9 m
10 707,2 m 
!l 666,8 m 
12 280,0 m 
u 159,3 m
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(Carex nitida - C. liparicarpos), pusztai meténg (Vinca herbacea), nagy pacsirtafű (Polygala 
major), hegyi ternye (Teucrium montanum) és selymes dárdahere (Dorycnium suffruticosum
- D. germanicum) azok a növényfajok, melyeket itt megfigyeltem, ezek járulnak hozzá a 
többnyire kopár, részben bokorszerű molyhos tölggyel (Quercus pubescens) vagy még rit
kábban szegényes tölgyállományokkal borított magaslatok jellemzéséhez.

Ahogy azt a neve is sugallja, Bakonybélt a Bakonyerdő közepének tekinthetjük, ennek a 
helynek a közelében emelkednek a hegység már korábban említett, még sűrű erdőségekkel 
borított legmagasabb hegyei, név szerint a Kőris-hegy és a Som-hegy, melyek csúcsairól a Ba
kony hatalmas, sötét erdőségeinek csodálatos látványa tárul elénk. Nyugati irányban a mesz- 
szi távolban a Kisalföldet pillanthatjuk meg, míg a délkeleti oldalon árnyas erdőkkel borított 
hegyvonulatok nyúlnak le a Balaton csillogó víztükréig, kelet felé a tekintet elvész a Nagyalföld 
végtelen távlataiban, észak és dél felé azonban erdős hegyhátak zárják a horizontot.

Noha e hegyek nem olyan jelentősen magasak, hogy ennek következtében a növényzet
ben változást figyelhetnénk meg, néhány, ha mégoly csekély számú tény is azt bizonyítja, 
hogy a nyugatra fekvő hegyekkel összehasonlítva a magassági növényhatár itt nem változik 
meg jelentősen. Elöljáróban feltételezhetjük, hogy azt a hegyvonulatot, mely a Kisalföldet 
a Nagyalföldtől elválasztja, és melyre ez utóbbi kontinentális klímájú területek kihatással 
vannak, a magassági növényhatárok jelentős lefelé tolódása jellemez. Mindazonáltal ha
sonló jelenség volt kimutatható az Alpok vonulatában a kelet-ausztriai Mészkő-Alpok és az 
Északi-Alpok nyugati részének összehasonlítása során, ami vitathatatlanul a nagyobb hő- 
mérsékleti szélsőségekből következett. A Bakonyerdő esetében azonban úgy tűnik, hogy a 
nagy kiterjedésű erdők a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok mérséklésével a kontinentális 
fekvésnek ez irányú hatását mérséklik, sőt az is említésre méltó, hogy bizonyos árnyékked
velő növények, melyek a nyugati országokban a hegyvonulatok lábainál fordulnak csak elő, 
itt egészen a csúcsig felhatolnak. A Vérteshez hasonlóan például egyes helyeken gyakran a 
mogyorós hólyagfa (Staphylea pinnata) alkotja a cserjeszintet 1500-2000 bécsi láb14 magas
ságban, valamint mezei juhar (Acer campestre), barkócaberkenye (Sorbus torminalis), húsos 
som (Cornus más)', bogiáros szellőrózsa (Anemone ranunculoides), ujjas keltike (Corydalis 
solida), hóvirág (Galanthus nivalis), valamint néhány más olyan növény is, mely Dél-Bajor- 
országban és Ausztriában 2000 bécsi láb15 magasság felett már nem fordul elő, a Som-hegy 
2110 bécsi láb16 magas csúcsán még ragyogóan díszük. Ahogy megfigyeltem, csupán a tölgy 
(Quercus) fajok maradoznak el, de ott, ahol csupán néhány pont haladja meg a 2000 bécsi 
láb17 magasságot, merész lenne még a tölgy elterjedésének felső magassági határáról beszélni; 
egyébként 1500 bécsi láb18 magasságban csodálatos csertölgy és kocsánytalan tölgy (Quercus 
cerris és Q. sessiliflora - Q. petraea) tölgyerdőket láttam. Csupán a kultúrnövények számára 
húzódik itt az elterjedés felső határa, és ez különösen a szőlőre vonatkozik, melyet a hegyvo-

14 474- 632 m
*A Cornus mas-t a magyarok somnak nevezik, és valószínűsíthető, hogy a som gyakori előfordulásáról kapta a 
Som-hegy is a nevét. [Kerner lábjegyzete.]
15 632,0 m
16 666,8 m
17 632,0 m
18 474,0 m
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nulat lábainál szorgalmasan művelnek és ott kitűnő itallal szolgál. Bakonybél és Zirc kertje
iben hasonlóan, mint ahogy a kajszi- és őszibarackfák is csak fáradságos munkával, lécrács 
mellett érlelnek gyümölcsöt, noha Bakonybél csupán 950,6 bécsi láb19 magasan fekszik, de 
ez a magasság semmi esetre sem tekinthető a szőlőtermesztés határának. A nagy kiterjedésű 
erdőségek a kontinentális területeken a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok mérséklésével 
megakadályozzák a magassági növényhatár lefelé tolódását, a szőlő esetében azonban éppen 
ellenkező hatást váltanak ki, így a fejlődése már alacsonyabb fekvésben sem biztosított. Ez 
a kettős hatás első pillantásra ugyan különösnek tűnhet, azonban a magyarázata az, hogy a 
szőlőnek nyári melegre van szüksége, mely itt a kiterjedt erdő közepén még alacsonyabb fek
vésben sem áll rendelkezésére, ezzel szemben az előbb felsorolt növények, mint a mogyorós 
hólyagfa (Staphylea pinnata), hóvirág (Galanthus nivalis) és hasonlók, illetve cserjék vagy 
lágyszárú árnyékkedvelő növények esetében a kiterjedt erdőségek még magasabb fekvések
ben is kedvező hatást fejtenek ki.

Májusban a növényzet fejlődési állapotát Buda és Zirc esetében összehasonlítva 14 napos 
lemaradást figyeltünk meg Zirc hátrányára.

Az olyan mélyen bevágott völgyek, szűk hegyszorosok, meredek sziklafalak és szikla
bércek, amelyeket az Alpokban gyakorta láthatunk, itt csak nagyritkán fordulnak elő. Az 
egész terület dombos vidék, ahol csak ritkán találunk hosszabb völgyeket. A táj csupán né
hol emlékeztet az Alpokra, és itt a Mészkő-Alpok hegyszorosait jellemző gazdag flóra is 
teljesen hiányzik. Bakonybél közelében egy helyen meredek sziklafalak között fut egy pa
tak, mely a mohával benőtt, egymáson fekvő sziklatömbök között küzdi előre magát. Ha 
előrébb hatolunk ebben a hegyszorosban, Kertes-kőnél egy olyan függőleges mészkőfalnál 
jutunk ki, melynek lábánál a mészkőtömbök alól több forrás tör elő. A mohával benőtt kő
zetet buja növényzet takarja. Helyenként a sziklatömböket teljesen belepi az erdei békaszem 
(Omphalodes scorpioides), aranyos veselke (Chrysosplenium alternifolium)y erdei madársós
ka (Oxalis acetosella) és a mohos csitri (Möhringia muscosa - Moehringia muscosa), de ez 
utóbbi növénykéket leszámítva semmi sem emlékeztet a szubalpin flórára. Ezt a körülményt 
azért említem meg, mert az Északi-Alpok vonulatában számos alpesi növény messzire terjed 
a síkságok irányába, és nemcsak a magas Alpokból jövő patakok és folyók partja mentén, 
hanem az alacsonyabb hegyeken is, melyek az Északi-Alpok utolsó nyúlványait alkotják. Itt 
a meredek, árnyékot és hűvöset nyújtó sziklafalak lábainál még néhány olyan növénykével 
találkozhatunk, melyek egyébként csak magasabb régiókban fordulnak elő. Kizárólag az 
Északi-Alpok flórájára sajátos, vagy elsősorban arra jellemző növényeket az általam bejárt 
területek egyikén sem találtam, amely további bizonyítéka a korábban már említett feltéte
lezésnek, miszerint a Bakonyerdőt nem sorolhatjuk az Északi-Alpok (a keleti Közép-Alpok 
északi előhegye) csoportjába, ahogy azt számos földrajztudós teszi.

A terület legnagyobb részét még erdők borítják. A Bakony szívében a bükkösök uralkod
nak, de tiszta tölgyállományok néhány foltja is előfordul, sőt itt-ott még vegyes lomberdők 
is, melyek teljes mértékben hasonlatosak az őserdőhöz.

A bükk e helyen különösen jól fejlődik. Az itt látható hatalmas, nagy átmérőjű, szép 
törzsek másutt ritkaságszámba mennek, sőt nagyon is elfogadhatónak találom azt, hogy a 
hegység neve „Bakony” a bük, mint a bükk (szlávul búk) és a hony, mint haza szavak össze

19 300,4 m
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kapcsolásából származik, vagyis hogy eredetileg ezeket a kiterjedt erdőket a bükk hazájának, 
bükkösnek tekintették. Ennek ellenére e bükkfák felső ágai, illetve a csúcsaik is gyakorta 
elhalnak, szárazon és kopaszon merednek a levegőbe, az erdő idős koráról tanúskodván. Az 
alsó ágakat viszont sűrű lomb borítja, melyek karként nyúlnak egymás felé és olyan benyo
mást keltenek, mintha az egyforma távolságokra álló óriási bükktörzsek oszlopként tartanák 
a sötét lombsátrat. Miután ezek a hatalmas törzsek mind elég nagy távolságra vannak egy
mástól, bepillantást engednek az erdő mélyébe, így gyakran az erdő hátterében, a távolban 
állatcsordákat láthatunk elvonulni.

Ezek alatt a bükkösök alatt csak ritkán fejlődik dús aljnövényzet. Csupán árnyékkedvelő, 
telepeket képező növények, mint a szagos müge (Asperula odorata -  Galium odoratum), 
erdei nenyúljhozzám (Impatiens Nolitangere -  /. noli-tangere)y erdei sás (Carex sylvatica), 
kardos madársisak (Cephalanthera ensifolia -  C. longifolia), madárfészek (Neotia Nidus avis
- Neottia nidus-avis) és csomborlevelű veronika (Veronica acinifolia) fordul elő itt-ott a job
bára csak száraz bükklevelekkel fedett fekete talajon. Az erdőszegélyeken azonban, vagy ott, 
ahol egy patakmeder, csupaszon fekvő nagy sziklatömbök, vagy egy meredek lejtő miatt 
az erdő egyöntetűsége megszakad, sokkalta gazdagabb növényzet alakul ki. Borzas repkény 
(Glechoma hirsutum -  G. hirsuta), csodás ibolya (Viola mirabilis)> gyöngyvirág (Convallaria 
majalis), fürtös és széleslevelű salamonpecsét (C. multiflora -  Polygonatum multiflorum és C. 
latifolia -  P latifolium), fodros gólyaorr (Geránium phaeum)> gyapjas boglárka (Ranunculus 
lanuginosus), galambvirág (Isopyrum ihalictroides), ujjas és odvas keltike (Corydalis digitata
-  C. solida és C. bulbosa), bókoló fogas-ír (Dentaria enneaphyllos), foltos kontyvirág (Árum  
maculatum), farkasölő sisakvirág (Aconitum Lycoctonum -  A. vulparia), farkasszőlő (Paris 
quadrifolia), hóvirág (Galanthus nivalis)> ligeti bükköny (Vicia sylvatica)y bogiáros szellőró
zsa (Anemone ranunculoides), nadragulya (Atropa Belladona -  A. belladonna), kakicsvirág 
(Prenanthes muralis -  Mycelis muralis)> aranyos fodorka (Asplenium trichomanes), méhfű 
(Melitis Melissophylum -  M. grandiflora)> évelő szélfű (Mercurialis perennis), földi bodza 
(Sambucus ebulus), bódító baraboly (Chaerophyllum temulum), erdei turbolya (Anthriscus 
sylvestris), kapotnyak (Asarum europaeum), gombernyő (Sanicula europaea), sárga árva
csalán (Galeobdolon luteum), békabogyó (Actaea spicata), réti csormolya (Melampyrum  
pratense) díszük ezeken a helyeken a cserjék félárnyékában és színpompás virágaikkal dí
szítik a talajt. Az ilyen erdőszegélyeken és vágásokban kiemelten előforduló cserjék az 
ostorménbangita (Viburnum lantana), bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus), mo
gyorós hólyagfa (Staphylea pinnata), a cserjeméretű nagylevelű hárs (Tilia grandiflora -  T. 
platyphyllos), kislevelű hárs (T. parviflora -  T. cordata), mezei juhar (Acer campestre)> gyer
tyán (Carpinus betulus), mezei szil (Ulmus campestris), barkócaberkenye (Pyrus torminalis
- Sorbus torminalis) és a gyepűrózsa (Rosa canina).

Egészen más a tölgyesek növényzetének jellege. A flóránkra jellemző valamennyi tölgyfaj 
megtalálható benne, de mégis uralkodónak tűnik a csertölgy (Quercus cerris)y legritkábban pe
dig a kocsányos tölgy (Quercus pedunculata) fordul elő. A molyhos tölgy (Quercus pubescens) 
ritka a Bakony közepén, a szélső részeken azonban néhol tiszta állományait is láttam.

Az egyes tölgyfák olyan távolságban állnak egymástól, hogy az erdő alsó szintjeit is éri a 
nap. Ezért is nem olyan szegényes a növényzete, mint a bükkösnek, hanem dús füvű gyepek 
borítják, melyeket hasznosítanak is; alkalmas helyeken évente kaszálják.
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A tölgyesek ily módon majdnem parkhoz hasonlóak, és a bükkösökhöz hasonlóan a 
szem itt is az erdő legalsóbb szintjéig hatolhat, ami különösen olyankor lehetséges, amikor 
a talajfelszín vízszintes. Legelésző állatok ritkán hiányoznak a háttérből, melyek hozzájárul
nak ugyan a tájkép szépségéhez, a dús növényzet kialakulását azonban megakadályozzák, 
miután minden kétséget kizáróan egyedül az állatcsorda az oka ezen erdők faj szegénysé
gének; növényzetük nem jellegzetes, csupán a száraz rétek és legelők leggyakoribb növé
nyeit találjuk itt. Erdei gyopár (Gnaphalium sylvaticum), indás ínfű (Ajuga reptans), mezei 
perjeszittyó (Luzula campestris)> sátoros margitvirág (Pyrethrum corymbosum -  Tanacetum 
corymbosum), erdei és csattogó szamóca (Fragaria vesca és F. collina -  F. viridis), erdei nefe
lejcs (Myosotis sylvatica)> borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum), réti perje (Poa pratensis), 
farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), ezüstös hölgymái (Hieracium pilosella), sulymos és 
korai sás (Carex muricata és C. Schreberi -  C. praecox), sovány ibolya (Viola canina), kerek 
repkény (Glechoma hederaceum -  G. hederacea), ezüstös és fehér pimpó (Potentilla argentea 
és P. alba), bakfű (Betonica officinalis), agárkosbor (Orchis morio), erdei kutyatej (Euphorbia 
amygdaloides)> mezei keresztfű (Galium cruciatum -  Cruciata laevipes), erdei csitri (Alsine 
trinervia -  Moehringia trinervia), feketedő lednek (Orobus niger -  Lathyrus niger), gyepű- 
bükköny (Vicia sepium), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), podagrafű (Aegopodium 
podagraria), enyvecske (Lychnis Viscaria -  Viscaria vulgáris), rezgőfű (Briza média), hat
soros varjúháj (Sedum sexangulare), közönséges bábakalács (Carlina vulgáris), tavaszi hé
rics (Adonis vernalis), erdei here (Trifolium montanum), mezei zsálya (Salvia pratensis), 
Szent László-tárnics (Gentiana cruciata), réti margitvirág (Chrysanthemum Leucanthemum
- Leucanthemum vulgare), erdei hölgymái (Hieracium murorum), gombos zanót (Cytisus 
capitatus -  Chamaecytisus supinus), közönséges pacsirtafű (Polygala vulgáris) az a néhány 
növényfaj, mely talán ezeknek az erdőknek az alját borító gyepek jellemzésére szolgálhat.

Néhol azonban a tölgyek mégis szorosabban állnak, gyertyánok, barkócaberkenye 
(Pyrus torminalis -  Sorbus torminalis) és vadkörte (P. communis -  P. pyraster), bibircses 
nyír (Betula alba -  B. pendula) és molyhos nyír (B. pubescens) elegyednek velük, és mo
gyoró (Corylus), galagonya (Crataegus) és mezei juhar (Acer campestre) alkotta sűrű cser
jeállomány segít hozzá a nagyobb mértékű árnyékoláshoz. Ide az állatok sem hatolnak be 
könnyen, így valamivel dúsabb aljnövényzet fejlődik. Változékony boglárka (Ranunculus 
auricomus)> pirosló here (Trifolium rubens), harangláb (Aquilegia vulgáris), fodros gólyaorr 
(Geránium phaeum ), keskenylevelű tüdőfű (Pulmonaria azurea -  P. angustifolia), fahéjillatú 
szamóca (Fragaria elatior -  F. moschata), orvosi veronika (Veronica officinalis), baracklevelű 
harangvirág (Campanula persicifolia), lilásszárú aggófű (Senecio Fuchsii -  S. ovatus), erdei 
deréce (Epilobium angustifolium -  Chamaenerion angustifolium), turbánliliom (Lilium mar
tagon), gombernyő (Sanicula europaea), árnyékvirág (Majanthemum bifoliumj,  erdei varjú
köröm (Phyteuma spicatum), fehér perjeszittyó (Luzula albida -  L. luzuloides), tavaszi led
nek (Orobus vernus -  Lathyrus vernus), erdei galaj (Asperula sylvatica -  Galium sylvaticum), 
sasharaszt (Pteris aquilina -  Pteridium aquilinum), gyöngyvirágos-körtike (Pyrola secunda
-  Orthilia secunda) és kis körtike (P. minor)> erdei ibolya (Viola sylvestris), szártalan kankalin 
(Primula acaulis) borítják itt a talajt az előbb említett növények mellett.

A vidéknek azokon a részein találhatók már csak vegyes lomberdők, melyek valódi őser
dőnek tekinthetők, ahol a fa majdnem teljesen értéktelenné válik a szállítási nehézségekből

- 5 0 -



kifolyólag, mely adódhat a helységektől való nagy távolságból vagy a járható utak hiányából. 
Bükk (Fagus sylvatica), gyertyán (Carpinus betulus), hegyi, korai és mezei juhar (Acer Pseudo 
Platanus -  A. pseudoplatanus, A. platanoides és A. campestre), kis- és nagylevelű hárs (Tilia 
parvi- és grandiflora -  T. cordata és T. platyphyllos), magas és virágos kőris (Fraxinus excelsior 
és F. ornus), madárcseresznye (Prunus avium), vadalma (Pyrus Malus -  Malus sylvestris), 
barkócaberkenye (Pyrus torminalis -  Sorbus torminalis) és vadkörte (Pyrus communis -  P. 
pyraster), mezei szil (Ulmus campestris) és rezgő nyár (Populus tremula), éppúgy, mint cser
tölgy, kocsányos tölgy és kocsánytalan tölgy (Quercus cerris, Q. robur és Q. pedunculata -  Q. 
petraea) alkot itt színes egyveleget, és hol ez, hol az a fa válik uralkodóvá. Mezei juhart (Acer 
campestre) láttam itt 10 öl20 magas fává nőni, illetve hasonlóan magasra nőtt rezgő nyárat 
(Populus tremula), valamint barkócaberkenyét (Pyrus torminalis -  Sorbus torminalis).

Itt-ott az erdő alsó szintjében tömegesen jelennek meg a cserjék, mint a kecskefűz (Salix 
caprea), csíkos és bibircses kecskerágó (Evonymus europaeus és E. verrucosus), mogyorós 
hólyagfa (Staphylea pinnata), gyepűrózsa (Rosa canina), mogyoró (Corylus avellana), ma
dárberkenye (Sorbus aucuparia), kányabangita (Viburnum opulus) és húsos som (Cornus 
más), melyeket erdei iszalag (Clematis vitaiba) és erdei rózsa (Rosa arvensis) fon körül. A 
mély rétegű fekete humuszon kidőlt fák korhadó törzsei fekszenek, melyek egyes részein az 
alacsonyabbrendű növények már megtelepedhetnek.

Bükksás (Carex pilosa), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), szagos müge 
(Asperula odorata Galium odoratum), erdei ibolya (Viola sylvestris), salátaboglárka 
(Ficaria ranunculoides F. verna), vicsorgó (Lathraea squamaria), hóvirág (Galanthus 
nivalis), farkasölő sisakvirág (Aconitum Lycoctonum -  A. vulparia), medvehagyma (Allium 
ursinum), őzsaláta (Sisymbrium perfoliatum Smirnium perfoliatum), foltos kontyvirág 
(Árum maculatum), évelő holdviola (Lunaria rediviva), bogiáros szellőrózsa (Anemone 
ranunculoides), tavaszi görvélyfű (Scrophularia vernalis), odvas és ujjas keltike (Corydalis 
bulbosa -  C. cava és C. digitata -  C. solida), galambvirág (Isopyrum thalictroides), kapot- 
nyak (Asarum europaeum), erdei madársóska (Oxalis acetosella), bókoló és hagymás fogas-ír 
(Dentaria enneaphyllos és D. bulbifera), aranyos veselke (Chrysosplenium alternifolium) és 
erdei békaszem (Omphalodes scorpioides) jellemzik ezeknek az erdőknek az aljnövényzetét.

Itt-ott az erdei tisztásokon turbánliliom (Lilium martagon), őzsaláta (Smyrnium  
perfoliatum), sápadt és bíboros kosbor (Orchis pallens és O. fusca -  O. purpurea), indás 
ínfű (Ajuga reptans), lyukaslevelű orbáncfű (Hypericum perforatum) és fodros gólyaorr 
(Geránium phaeum) fordul elő.

Amint már említettem, a legcsodálatosabb korhadó bükktörzseket láthatjuk ezekben a 
szép erdőkben. Tüzelőanyagnak a helybeli felhasználás szempontjából értéktelen fákat nem 
éri meg kivágni, és az időszakosan szinte járhatatlan utakon nehézkes a fában szegény te
rületekre való elszállításuk, valamint annyira költséges, hogy csupán csekély nyereséggel 
kecsegtet. Az úsztatással való szállításra láthatólag nem is gondolnak itt az emberek, noha 
több patak is alkalmas vízi útként kínálkozik a kidöntött rönkök szállítására. Természetesen 
a folyóágy, az esés, valamint a vízmennyiség egyenetlensége jelentős mértékű költségráfor
dítással járó szabályozást tenne szükségessé, de éppolyan biztosan állítható az is, hogy egy 
ilyen vállalkozás kedvező eredménnyel járna. A Bakonyerdő lakói számára a talicska, szé-
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navilla és más faáruk bükkfából való készítése fontos kereseti forrás, ezeket a termékeket a 
készítőktől kereskedők vásárolják fel és adják el. Az áruk elkészítése során minden munka- 
folyamatot puszta kézzel, gyakorlati úton elsajátított, bámulatra méltó készséggel végeznek, 
és nyaranta egy újabb fakivágás helyszínén gyakran egészen sajátos életmód és tevékenység 
tanúi lehetünk. A famunkás megvásárol az erdőtulajdonostól egy facsoportot, majd egy 
fakunyhót épít a közelben, ezt követően a megvásárolt bükkfákat kivágják, és a kidöntött 
karcsú bükktörzsekből széles deszkákat igyekeznek hasítani. Ha a törzs jól hasad, akkor to
vább folytatják a megmunkálást, de ha mégsem, akkor legjobb esetben is csak tűzifaként 
hasznosítják, gyakorta azonban fekve hagyják a fát, átadva a korhadásnak. A törzs szétha- 
sítása során nyert deszkák megmunkálását aztán puszta kézzel folytatják tovább, melynek 
látványakor az embernek valóban nehéz eldöntenie, hogy az itteni emberek ügyességén vagy 
inkább tudatlanságán csodálkozzon, akik még nem jutottak el odáig, hogy az ilyen munkát 
más eszközökkel, mint a saját puszta kezükkel is el lehet végezni. A tüzelőanyag jutányos ára 
több üveggyár létesítésére is ösztönzőleg hatott. De az itteni viszonyok között, hogy közel s 
távol csak mészkő található, és az üveggyártáshoz felhasznált kőzetek ideszállítása elég költ
séges, ezek az üveghuták sohasem váltak különös jelentőségűvé.

Ha végezetül megkíséreljük azokat a jellegzetességeket kiemelni, melyek a Bakonyerdő 
helyzetét növényföldrajzi vonatkozásban meghatározzák, akkor mindenekelőtt a tűlevelűek, 
illetve az erika és áfonya (Erica- és Vaccinium) fajok hiánya a jellemző. Csak a szép zirci 
cisztercita kolostor közvetlen közelében van egy tűlevelű erdő, melyben az uralkodó fafaj, a 
lucfenyő mellett erdeifenyő (Pinus sylvestris), feketefenyő (P Laricio -  P nigra) és vörösfenyő 
(Abies Larix -  Larix decidua) fordul elő, ezt azonban csak az újabb időkben telepítették. 
Vadon sehol sem fordulnak elő tűlevelűek. A lomberdők csak ott tekinthetők őserdőnek, 
ahol még elegyes állományok találhatók, az uralkodó jellemző lombos fák közül elsősorban 
a csertölgy (Quercus cerris) és a virágos kőris (Fraxinus ornus) emelendő ki, melyek közül 
az első a keleti, az utóbbi a déli flóra jellemző növénye. A lágyszárú növényeket tekintve is 
van néhány faj, mint az ezüstaszott (Paronychia capitata -  P cephalotes), királyné gyertyája 
(Asphodelus albus) és más hasonlók, melyek a délebbre fekvő mészkőhegységekkel mutat
nak rokonságot, míg mások a kelet-európai flórára jellemzőek, ez érvényes az osztrák zsálya 
(Salvia austriaca), pusztai meténg (Vinca herbacea) és az őzsaláta (Smyrnium perfoliatum) 
esetében. Különösképpen kiemelendő a bükk kitűnő fejlődése ezen a területen, és érdekes 
lehet az itt tárgyalt területnek a bükk óvilági elterjedési területeivel való összehasonlítása is. 
Ugyanis ha a bükk elterjedésének valamennyi szélességi kör és hosszúsági kör menti határ
pontját egy vonallal összekötjük, akkor egy ellipszist kapunk, melynek éppen a közepén a 
Bakonyerdő fekszik.

[Fordította Papp Mónika. A fordítást ellenőrizte, jegyzetekkel ellátta és a tudományos nö
vényneveket aktualizálta, magyar megfelelőkkel kiegészítette Bartha Dénes.]

Megjelent a Verhandlungen dér zoologisch-botanischen Gesellschaft 1856. évi 6. kötetének 
373-382. oldalain „Dér Bakonyerwald” címen. A fordítás szöveghű, kivételt csak a növényne
vek képeznek, ahol a megfelelő magyar nevet, és ha kell, akkor az érvényes tudományos nevet 
is szerepeltetjük a szerző által megadott tudományos név mellett.
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Mészkedvelő tölgyes a Magas-Bakotiyban



Színes csokor az Anton Kerner által is látott lágyszárú növényekből

Szentgáli tiszafás
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Jávorka Sándor
A bakonyi „vénhedő tiszafa”

/.../ Tudvalevőleg a tiszafa Európának pusztulóban levő fenyőféléje. Valamikor, a hűvö
sebb, nyirkosabb klíma alatt európaszerte kiterjedt erdőket alkotott. Rendkívül szívós, sötét 
fájának kitűnő tulajdonságait persze az ember is hamar felismerte és a fenyő féléknek eme 
talán legnemesebbikét az őskori népeknél, a svájci és osztrák cölöpépítmények lakóinál is 
megtaláljuk, késnek, fésűnek, íjjnak kifaragva. Utóbbi célra később is különös előszeretettel 
használták, bár fája és minden része (a termésének piros, ehető magburkát kivéve) a taxin 
nevű alkaloidától meglehetősen mérges és különösen a lovakra nézve veszélyes. Az ókor
ban Ceasar Galliában és Germániában a tiszafát még gyakorinak mondja. Az évszázadok 
folyamán, az emberi kultúra terjeszkedésével azután az erdők pusztítása, a klímának és vele 
együtt a talajnak szárazabbá, melegebbé válása a tiszafát lassú kihalásra kényszerítette. Az 
esztelen pusztítás eredménye -  még 1802-ben is a németországi Harzban egy helyütt 500 
tiszafatörzset vágtak ki -, hogy ma úgy külföldön, mint nálunk, már meg lehet számlálni 
„Európa legvénebb fájának” szétszórtan megmaradt utolsó törzseit, vagy inkább a törzsek 
egykori helyén nőtt gyökérsarjait, itt-ott magoncait, rendesen más, magasabb fák árnyéká
ban meghúzódva. A legnagyobb, legépebb példányokat ma már inkább csak kertekben, régi 
parkokban találjuk és mind külföldön, mind nálunk tényleg szinte leltárszerűen ismerteti a 
szakirodalom a még vadon élő példányok helyét és számát. / . . ./

Az egykori nagyobb elterjedtséget még ma is bizonyítják egyes helynevek (tiszás, Tiszolc), 
meg a mindenfelé kiásott tiszafa gyökértuskók, melyek sokszor 1 m átmérőjű törzsre is en
gednek következtetni, korukat pedig egyes esetekben 1-2000, sőt 3000 esztendőre is lehet 
becsülni. Nem szólunk itt a számos, már egyebütt felsorolt régi műemlékről, melyeknek 
anyaga szintén tiszafából készült. A Kárpátok lakói ma is tartogatják maguknak a fáját; szeg, 
hordócsap, bot, konyhaeszköz, sírkereszt, esetleg deszka készül belőlük. / . . ./

A bakonyi termőhely / . . ./  jelenleg az egyedüli csonkaországi termőhely. Nézzük meg 
most közelebbről ezt a termőhelyet, melyről a szakirodalom eddig csak futólag emlékezett 
meg. Ez az előfordulási hely tulajdonképpen az az érdekes mészkőhegysorozat, amely Veszp
rém városhoz igen közel, tőle nyugatra, közvetlenül a Séd folyócska alatt elég meredeken 
húzódik kelet-nyugati irányban és sorjában Márkó, Bánd, Herend és Szentgál községektől 
délre fekszik. A hegysornak tagjai a Malomhegy (414 m), Várhegy, Miklóspálhegy (491 
m), Balogszeg, Mecsekhegy (451 m). Mindezek délfelé lankásan lejtenek, északfelé azon
ban igen meredeken, többé-kevésbé félköralakban esnek a Séd folyó felé. Ezek a meredek 
északi lejtők, valamint a köztük elúzódó délnek menő völgyek eszerint, dacára a nem nagy 
magasságnak, eléggé hűvös-nyirkos talajt és levegőt szolgáltatnak oly növények számára is, 
melyek egyébként nagyobb magasságot föltételeznének. Ilyen, egyébként havasalji jellegű 
növényekből a Bakonynak ily alacsony magasságban több is jutott, itt elég a legújabban a 
Veszprém feletti Esztergár-völgyben fölfedezett Primula auriculára utalnunk. Hogy ez a ma
gasság a tiszafának sem oly alacsony, mutatják pl. az Al-Dunánál levő termőhelyek, ahol 
Szászkabánya közelében 250 méter, sőt a Kazán-szorosban 91 méter magasságban található;
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Németországban és Lengyelországban a síkság erdőiben is előfordul. A Bakony eme pontján 
tehát adva van a tiszafa tenyészetének minden előfeltétele és ezt itt a tiszafa mindenképpen ki 
is használta. Mert az említett hegysornak északi oldalain és a délnek nyúló közbülső völgyek 
mentén, le egészen a Séd folyóig, ennek mentén pedig egészen a Szentgál község közelében 
húzódó Tiszaalja völgyelésig és szórványosa azon túl is, délnyugat felé, 300-460 m magassá
gok között, a bükk, gyertyán, itt-ott kocsánytalan tölgyek, vagy mogyorócserjék árnyékában, 
hol szórványosan, hol tömegesebben, mindenütt ott díszlenek a gyönyörű, sötét olajzöld 
lombú tiszafacserjék; legtömegesebben és a leghatalmasabb példányokban pedig a középső, 
legnagyobb tömegű Miklóspálhegyen, annak középmagasságában találhatók, ahol a cson
kításnak kevésbé kitett, részben igen terebélyes, 10-15 m átmérőjű és 6-8 m magasra növő 
cserjék alakjában, részben pedig 1-2 dm vastag, de rendesen felül már megcsonkított törzsek 
alakjában sűrű egymásutánban találhatók. A tiszafák körül pedig itt találjuk a Bakony másik 
érdekes kicsiny örökzöld cserjéjét, a babérka boroszlánt (Daphne laureola) is.

Kíséreljük meg most csak hozzávetőleg is megbecsülni az ezen több négyzetkilométernyi 
területen szétszórt kisebb-nagyobb tiszafapéldányok számát, úgy mindenesetre 1000-nél jó 
val több példányt tudunk ott ma is, minden pusztítás dacára, megszámlálni. Olyan számot 
kapunk tehát, amellyel a történelmi Magyarországnak egyetlen más tiszafatermőhelye sem 
ér fel, sőt ez a példányszám egész Európában is annyira ritkítja párját, hogy nagyon közel jár 
a közép-európai két leggazdagabb termőhely példányszámához. Ez a két utóbbi hely egyi
ke a nyugat-poroszországi lapályon fekvő Lindenbusch melletti Ziesbusch, ahol főleg erdei 
fenyő között 17 hektár területen -  igazi német alapossággal -  5533 tövet számláltak meg; a 
másik termőhely a felső-bajorországi Paterzell mellett van, ahol 32 hektáron 2692 darabot 
számláltak és védelmükre még 1909-ben igen szigorú rendeletet hoztak (minden törést vagy 
szakítást 150 márkáig terjedő bírsággal, illetőleg fogsággal büntetik).

A bakonyi, szentgáli tiszafa-termőhely e szerint nemcsak a történelmi Magyarország
nak, hanem egész Európának egyik leggazdagabb termőhelye. Itteni őshonosságához pedig 
most már semmi kétség sem férhet. Fekete-Blattny említett munkája ugyan kételkedik itteni 
őshonosságában, éppúgy, mint a dunántúli szelíd gesztenyének őshonosságában is és azt 
gyanítja, a tiszafát Szentgálnál a közeli kolostorok szerzetesei ültethették kegyeletes célokra. 
De újabb komoly megfontolások nyomán (Gáyer Gyula alapos tanulmányai, Dornyay Béla 
következtetései) ma már sem a szelíd gesztenye, sem a Bakonyszentlászló-Fenyőfő körüli 
homokterület gyönyörű erdei fenyvesének, sem a szentgáli tiszafának őshonosságában nincs 
okunk kételkedni. Bizonyítja utóbbinak őshonosságát egyrészt az a számos más, már emlí
tett havasalji növény, melyet ma is mind nagyobb számban fedeznek föl a Bakonyban, de bi
zonyítja magának a tiszafának itteni előfordulási módja, mindig a legalkalmasabb pontokon, 
egy bizonyos magassági övben való elhelyezkedése és ennek szélei felé való lassú eltünede- 
zése. Én magam a Miklóspálhegyen a legelső kicsiny példányt, a bándi Essegvár felől való 
kapaszkodás közben egy függőleges mészsziklafal hasadékában láttam meg, amely tehát itt 
csakis magról kelhetett. A tiszafaállomány itt tehát még mindig magról is képes természetes 
úton felújítani magát, ami egykori ültetés esetén sokkal kevésbé lenne valószínű. Egyetlen 
körülmény bizonyítana az őshonosság ellen, hogy t.i. miért nem találják vagy találták a Ba
kony egyéb pontjain; de erre azzal is felelhetünk, hogy hasonló fekvésű helyeken másutt
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is nőhetett, de akár, mert másutt nem nőtt oly tömegesen, akár, mert másutt alaposabban 
sikerült kipusztítani, ma már többé egyebütt nyomát nem találjuk.

Természetes, hogy a szentgáli tiszafaállomány a lakott helyekhez, községekhez, sőt na
gyobb városhoz is ilyen veszedelmes közelségben és hozzá közbirtokossági meg magán
erdőben tenyészve ugyancsak ki volt téve az ember pusztító munkájának. Még csoda és a 
tiszafa szívósságára, életrevalóságára vall, hogy az időnkinti erdőirtások dacára is, ha jó 
részt sarjhajtások útján is, fenn tudta magát tartani. A közeli községek népe természetesen 
akadály nélkül vágta, nyeste, tépázta a régebben bizonyára még nagyobb állományt, tette 
ezt bizonyára már az első emberi települések óta és teszi az újabb időkben is; különösen 
ősszel indul meg a veszedelmes csonkítás, amikor a környék népe halottak napjára gyűjtötte 
sírkoszorúk számára, nemcsak a saját temetőjébe, hanem tovább, Veszprém város és talán 
más nagyobb helységek piacára is. Szerencsére az erdészeti hatóságok, karöltve az illetékes 
vármegyei hatósággal, addig is, amíg az immár harmadik évtizede vajúdó magyar termé
szetvédelmi törvény végre megvalósul és ennek a tiszafaállománynak védelméről véglegesen 
gondoskodik, megteszik a maguk ügykörébe eső és ezidőszerint lehetséges védelmi intéz
kedéseket és újabban a tiszafa piaci árusítását is hatósági engedélyhez, illetőleg származási 
laphoz kötötték. A természeti emlékek törvényes védelmével kapcsolatban bizonyára jönni 
fog a többi védelmi intézkedés -  elsősorban az illető erdőrészek érintetlenül hagyása, hogy 
a tiszafacserjék árnyékolása és hűvös-nyirkos környezete mindenkorra megóvassék -  és biz
tosítani fogja végre azt, hogy a szentgáli tiszafák ezentúl már háborítatlanul, eddigi eredeti 
környezetükben továbbtenyészve, élő tanúi maradjanak egykori múltjuknak, mint oly pár
ját ritkító természeti emlékünk, melyhez minden természetbarátnak érdemes lesz saját lelki 
gyönyörűségére elzarándokolni.

Természettudományi Közlöny 1929.
264-268. oldal
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A bakonyi tiszafa előfordulása
Rédl Rezső

Jávorka Sándornak / . . . /  „A bakonyi vénhedő tiszafa” cím alatt közölt cikke nyomán 
Asbóth István, veszprémi m. kir. erdőtanácsos megolvastatta a Miklóspál- és vele szomszéd
ságban levő hegyek tiszafatöveit. Az olvasást a járási erdőőr és két erdőszolga végezte. Hete
kig tartó munkájának eredménye a következő:

I. szentgáli közbirtokosság erdejében levő tövek száma:
a) Miklóspálhegyen:

1. védterületként kezelt erdőrészben 32.748 db
2. a védterület és a Tüses csapás közt levő részen 1.338 db
3. a védterület és a Kisalinca közt levő részen 5.273 db 

Összesen 39.359 db
b) Miklóspálhegy szomszédságában lévő erdőkben:

1. Koporsókő felett levő részen 778 db
2. a Balogszegi dűlőben 5.735 db 

Összesen. 6.513 db
II. A közbirtokossági erdővel szomszédos magánerdőkben 2.307 db.

Az eddig ismert bakonyi előfordulás egyedeinek száma tehát 48.179 db.
Jávorka cikkében sejteti, hogy a bakonyi tiszafatelep a leggazdagabb az európai lelőhe

lyek között és íme tényleg alaposan felülmúlja számban az általa említett, ez ideig legna
gyobb számú Ziesbuch mellett levő 5533 egyedes közép-európai telepet. Pedig az araszos, 15 
cm-nél kisebb egyedeket nem is olvasták össze, ezeknek száma igen nagy, mert évről-évre 
igen szépen szaporodik magról itt a tiszafa.

A legsűrűbb előfordulású miklóspálhegyi részen 55 katasztrális holdat a vármegyei 
erdőfelügyelőség és az illetékes erdőgondnokság véderdőnek jelölt ki, amelyet a legújabb 
1929. évi gazdasági terv „csatolt erdőrész”-ként kezel, amely tehát nem esik az üzemterv alá 
és a fahasználat a területen csak annyiban megengedett, amennyiben azt a tiszafa felszabadí
tása és beárnyékolása megengedi és szükségessé teszi. De nemcsak ezt, hanem a Miklóspál- 
heggyel szomszédos területeket is, ahol a tiszafaelőfordulás csak szórványos, a legszigorúbb 
belügyminiszteri rendelet védi.

Néhány évvel ezelőtt még vagonszámra szállították a tiszafagallyakat halottak napjára a 
herendi állomásról s a herendi és szentgáli legény a Miklóspál-hegyen metszette ostornyelét, 
amelyet úgy látszik egyformán értékelt a borókával. Ma e lehetetlen állapotok megszűntek.

Évről-évre fel szoktam keresni halottak napja után a bakonyi tiszafákat. Két év óta már 
teljesen épek és érintetlenek a fák, az agyonvagdalt, megtépázott példányok szépen sarjad
nak. Ez a körülmény adta a gondolatot a népnek, hogy ismét visszatérjen régi jövedelmi 
forrásához, a tiszafagallyak értékesítéséhez s foglalkoztak a gondolattal, hogy engedélyért 
folyamodnak a minisztériumhoz. Asbóth erdőtanácsos a kedélyek lecsillapítására annyit
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megengedett, hogy a magánerdőkben levő tiszafákról annyi gallyat vághatott a tulajdonos, 
amennyiből elláthatta hozzátartóinak sírját halottak napjára koszorúval. / . . . /

1929. május 27-én Szentgál vidékére tett kirándulásom közben mégis sikerült egy új te
lepet találnom a Borostyánhegyen (488 m), a Miklóspál-hegytől (491 m) légvonalban 5 ki
lométernyi távolságra. Sajnos, ez már egy teljesen kipusztult állomány, ahol itt-ott van még 
egy sarjadó agyontépett törzs vagy tuskó vagy egy-egy szépen fejlett, életképes csemete, 306 
darab törzset számláltam meg. Megmértem néhány kivágott példány tuskójának kerületét, 
ezeknek átmérője a következő: 33, 24, 23,6, 22, 20, 19, 18, 16, 16, 15, 10 cm. Tehát gyönyörű 
állomány lehetett itt valamikor a kivágott törzsek helyén.

A tiszafa itt is az É-i és É-ÉNY-i oldalon fordul elő bükkfák, magas kőris és barkóca 
berkenye (Sorbus torminalis) között. A Bakonynak jellemző növényei közül a kilenclevelű 
fogasír (Dentaria enneaphylla) és babérka boroszlán (Daphne laureola) nő a fák alatt. Töme
gesen lép fel a kereklevelű körtike (Pirola rotundifolia).

Örültem, hogy megtaláltam a tiszafát a Bakonynak más pontján is. Sajnos azonban, e 
pusztuló állomány siralmas látványt nyújt. Bár a miklóspálhegyi előfordulást védő szigorú 
rendeletet terjesztenék ki e pusztuló telepre is, annak szigorú végrehajtása következtében 
még a Borostyánhegyben is életre kapnának a bakonyi „vénhedő” tiszafák.

Természettudományi Közlöny 1931.
291-293. oldal
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Rédl Rezső
Képek a Bakony flórájából

Immár / . . . /  a fenti cím alatt a negyedik botanikai értekezés a veszprémi kegyesrendi 
gimnázium Értesítőjében, amely a Bakony növényzetére vonatkozik. írtam ezeket azért, 
hogy emléket adjak néhány tanítványomnak, akikben a növénygyűjtés nemes szenvedél
lyé vált, legyen emléke a boldog növénytani óráknak, amikor egy-egy ritka, a megye te
rületéről eddig nem ismert növényt határoztunk meg. Talál adatot bennük a monografus, 
növénygeografus, éppen ezért, az ubiquista növényeket kivéve, mind megvannak a veszp
rémi kegyesrendi gimnázium herbáriumában, ahol az érdeklődő szakember megtalálhatja. 
Emlékek ezek a leírások nekem is felejthetetlen bakonyi növénygyűjtő útjaimról, mozaikda
rabok amelyekből idővel talán kialakul a Bakony flórájának egységes képe.

Szakembernek nemigen van ideje ahhoz, hogy a hegyvidék minden pontját bejárhassa, 
sőt az egyes helyeket különböző aspectusban láthassa és növényzetét begyűjthesse. Megtehe
ti ezt területén személyzetével az illetékes erdőgondnok, a földbirtokos, azzal a lelkesedéssel, 
amellyel azt boldogemlékű Ambrózy-Migazzi István gróf tette, vagy amint azt az elmúlt ősz
szel az erdészeti kiállításon gróf Zichy Pál nagyvázsonyi uradalmából láttuk.

Sárosfői részletek
A devecseri uradalomhoz tartozó sárosfői bekerített erdő valóban olyan, mint egy gyö

nyörű, gondosan kezelt főúri park, amelyben a kertész leleményessége gondoskodik a vege
táció tartama alatt annak változatosságáról. Az 1929/30. évi Értesítőben megemlékeztem a 
terület egyes pontjainak növényzetéről, azóta is ismételten bejártam az erdőt, elgyönyörköd
tem az eddig ott nem látott növényekben, vagy azok nagy tömegének színpompájában. Az 
idén láttam először a „Csererdő” és a „Nyírvölgy”-i rész genyőtéit (Asphodelus albus) olyan 
mennyisében és olyan színhatással, ahogyan azt még nem láttam soha. Nem lehet csodálni, 
hogy a művészlelkű ókori görög nép fantáziája ezzel ültette be az Elysium mezeit. Ez a töme
ges fellépés alaposan kihasználhatja az erdő talaját és minden szépsége mellett nem segítheti 
elő annak növekedését. / . . ./

Nyirádi erdő
A veszprémi püspökség birtokához tartozó alsó (deáki) és felső nyirádi erdő, déli folyta

tása Esterházy Tamás gróf sárosfői erdejének. A terület földrajzilag a Nyugati-Bakonyaljához 
tartozik.

A püspöki uradalom erdejében is valóban szépen lehet látni az erdész keze munkáját. 
Amíg az erdő nagy részben gyönyörű fejlődést mutat, akadnak helyek (Szarácsi tói rész), 
ahol csak nyírfa (Betula pendula), kecskefűz (Salix caprea) és boróka (Juniperus communis) 
él a nagy részhomokos talajon, ahol a fekete és erdei fenyő szépen menne, de azt hiszem, még 
a tölgy is megélne. Azt szokták mondani a hozzá nem értők: minek az erdész, a fa úgyis meg
nő magától. Nem így van. Éppen a nyirádi erdő fényesen igazolja a mondás helytelenségét. 
A szépen felszabadított részek, a gyönyörű ültetések (a felsőnyirádi erdőőri lakás közelében) 
igen jó benyomást keltenek fát és erdőt szerető és megbecsülő emberben.
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A deáki rész szárazabb lévén, több ponton nyílik a genyőte (Asphodelus albus), a német 
rekettye (Genista germanica), vasmegyei búzavirág (Centaurea cetia), a sárosfői erdővel ha
táros helyeken a dombi szegfű (Dianthus collinus) is előfordul. A csarab (Calluna vulgáris) 
a sárosfői pagonyban több helyen nyílik szeptember elején, ez a püspöki uradalom deáki 
erdejében, az úrbéri erdőben nagyobb színfoltokat alkot gyönyörű lilapiros virágával.

Bármennyire szabályozza is az üzemterv az erdő korát és sorsát, szomorúan láthatja és 
tapasztalhatja bárki, hogy a Bakony betyárrejtegető régi erdősége, annak szálas része nap- 
ról-napra fogy. A lucfenyő kultúrákat majdnem teljesen tönkretette a betűző szú, a lombos 
erdők sorsát sietteti az agyonemlegetett gazdasági válság következtében oly gyakori „rend
kívüli fahasználat”

Az erdő nemcsak gyönyörködtetésünkre s felüdülésünkre szolgál: ha vágásérett, sorsa a 
kihasználás. Ha a felújítás sikerül, belenyugszunk annak sorsába, ha a vágásfordulót nem is 
érjük meg még egyszer s nem tudunk megpihenni annak árnyékában. Az „örök erdő” gon
dolata úgy kívánja, hogy a természetes, őshonos erdők helyén mindig erdő álljon.

A még álló erdőkből s köztük elterülő rétekből írok le alább néhány képet kirándulásai
mon szerzett benyomások s gyűjtéseim alapján.

Iharkúti Hosszúrét
Iharkút erének mentén elterülő rétnek növényzetét írom le, amely Iharkút község alatt 

húzódik a Sármás (341 m.) és Pogánló hegység között majdnem ÉD-i irányban a Bakonyérig. 
Az Iharkút erecske határt képez a veszprémi püspökség és gróf Esterházy Tamás erdősége 
között.

A rétet jobbról-balról bükkösök szegélyezik, csak a Pogánló egy részét borítja tölgyes, az 
eret égerfák (Alnus glutinosa) kísérik.

A rét, illetve az erecske közvetlen partján, a középmagasságú hegyvidékek hűvös, nedves 
területeinek flórájában gyönyörködhetünk.

Kora tavasszal, amidőn a környező bükkösökben nyílik a hóvirág (Galanthus nivalis), 
törpe kankalin (Primula vulgáris), majd a kilenclevelű fogasír (Dentaria enneaphylla), a ré
tet ellepik a tőzikének (Leucoium vernum) krémszínű virágai, majd kinyílik a hegyi gólyaorr 
(Caltha laeta) is és az acsalapunak (Petasites hybridus) rózsaszínbe hajló virágai kísérik az 
eret.

Betyárromantikája rég elült, bükkösei -  amelyektől nevét kapta -  pusztulóban vannak, a 
régi, őserdők benyomását keltő erdők helyén, völgyeiben ma iparvasút kígyózik s apró loko
motív pöfékel, küzködik terhével. Nehezen járható sziklás hegyoldalai, emberlakta területtől 
messzebbeső részei, gondosan őrzött, védettebb erdei, terméketlen sztyeppéi azonban meg
őrizték eredetiségüket, szépségüket, amelyek sok nemes élvezetet nyújtanak a turistának, 
természetbarátnak és sok értéket talál bennük a botanikus.

Ki ne tudna gyönyörködni a virágok színpompájában? Ki tudná felejteni a Cuhavölgy 
szépségét, amikor márciusban a törpe kankalin (Primula vulgáris) kénsárga virága borít
ja azt nagy tömegekben a vasút mellett? Az Esztergárvölgy dolomitszikláit, amikor azokat
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április végén az illatos kankalin (Primula auricula), diszíti s azt a színzuhatagot, amelyet a 
völgy annyi pompás virága nyújt május közepén? A Burokvölgy havasi hagymás (Allium 
victorialis) oldalait, a Meggyesi erdő genyőtés (Asphodelus albus) tisztásait, a Kabhegy il
latos sárga liliomait (Hemerocallis flava), a káptalanfai Melegvizirét piros szőnyegét, ame
lyet a szurkos mécsvirág (Viscaria vulgáris) alkot; a Felsőhalyag bakonyi szeder (Rubus 
bakonyensis) bokrait, amikor azok élénk piros virággal vannak telítve? Mennyi hangulatot 
ad a kiváló ökörfarkkóró (Verbascum speciosum) a Rátóti-nagymező kopárságának. Há- 
nyan keresik fel a Hódoseret augusztus végén, hogy a völgy nyugati oldalán nyíló ciklámen 
(Cyclamen europaeum) illatos virágait lássák. Mennyi élvezetet nyújt szeptember végén a 
Kispapod báránycseri nyiladéka, amikor azon kéklik a pillás szentlászlófű (Gentiana ciliata) 
virága. Hányszor gyönyörködtünk az Aranyosvölgy szömörce (Continus cogygria) bokrai
ban, amikor azok búcsúzásul felöltik sárgapiros lombruhájukat. Milyen szívesen utazunk át 
a Cuha-völgyön, amikor a korai és a hegyi juhar (Acer platanoides, pseudoplatanus) változ
tatja őszi színeit.

Képek, színek, helyek, amelyeket az ember igazán csak azokban gyönyörködve, átélésből 
értékel és szeret.

Szeglei bükkös
A városból a kopár Rátóti-nagymezőn áttekintve gyönyörködünk a Nagy- és Kispapod 

erdőborította magaslatain, ha pedig átgyalogoltunk rajta, igazán jól esik erdejükben felvi
dulnunk.

A 646 és 509 m magas hegyek a zirci (460 m) és veszprémi plató (300 m) között emel
kednek s rajtuk megtaláljuk a bakonyi erdőtípusokat. Déli oldalon megvan a molyhos tölgy 
(Quercus lanuginosa) és virágos kőris (Fraxinus ornus) szövetkezete, az északi oldalon pedig 
szép bükkösök (Fagus silvatica) vannak. Amíg Jutás pusztán a kukorica még beérik, Lókúton 
a hidegebb klíma miatt már hiába fáradoznak vele.

Lókút felől a bakonyi bükkösöknek egyik legszebb reliktuma él a veszprémi székeskáptalan 
tulajdonát képező szeglei bükkösben.

Kerner 1856-ban „Bakonyerwald” című munkájában, amikor a bükkösökről szól, ar
ról beszél, hogy „a bükkösöknek csúcsa és legmagasabb ágai gyakran elhaltak, szárazon és 
kopaszon emelkednek a levegőbe, tanúságul, hogy az erdők már túl öregek, túl vannak a 
vágásérett időn. A mélyebben levő ágak sűrűn lombosak, kölcsönösen egymásba karolva, 
sötét, árnyékos lombtetőzetet adnak, amelyet óriási, szabályos bükktörzsek mint oszlopok 
tartanak. Ezek a hatalmas törzsek mind meglehetős távolságra állnak egymástól, bepillan
tást engednek az erdő mélyébe, s így az ember gyakran nagy távolságra látja, amint az erdő 
hátterében marhacsorda vonul át.”

Ezeknek a régi, de nem túlérett bükkösöknek hírmondója a 120 hektár szeglei bükkös, 
amely valamikor tovább folytatódott Lókút felé, mert hatalmas fák állnak mindjárt a szán
tóföldek szélén. A bükkösben 4 m kerületű példányt is láttam s egy széldöntött fa 21 m3 
hasábfát szolgáltatott. A fák teljes záródást adnak, a napsugár nem hatol át a sűrű lombko
ronán, a fák alját avar takarja, csak itt-ott van egy-egy umbrofil növény, amilyenek az egyvi- 
rágú gyöngyperje (Melica uniflora), kapotnyak (Asarum europaeum), gombernyő (Sanicula
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europaea), erdei turbolya (Anthriscus silvester), sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon), 
göcsös görvélyfű (Scrophularia nodosa), magyar varfű (Knautia drymeia).

Sajnos, ez is vágásérett terület s az üzemterv szerint 20 év múlva már hírmondója se 
lesz e ritka szép fáknak, amelyeket úgy nézünk, minta mindegyiknek szíve-lelke volna s 
kivágásuk melankóliát lop lelkűnkbe. Ha majd egyszer elkészül a természetvédelmi törvény, 
oltalmába vehetne egy kis részt a szeglei bükkösből is, hogy Veszprém közelében is lenne 
emléke a régi bakonyi bükkösöknek.

Nevezetesebb bükkösök még a Bakonyban
Legnagyobb kiterjedésű idős bükkösöket találunk (300 k. holdat meghaladó kiterjedés

ben összefüggően) a hegyek északi lejtőin, így a Kékhegy, Kőrishegy északi részén Fenyőfő 
és Szücs községek határában, továbbá a Gerence pataktól nyugatra Ugod község határában, 
a Somberekhegy környékén. Ennek folytatását képezik Iharkút község határában elterülő 
„Csollánosvölgy”-i, „Pápavár”-i és „Hajsza Barna”-i bükkösök. Mindezek a területek a pápa- 
ugodi hitbizományi uradalomhoz tartoznak.

Ezekhez már csak kisebb kiterjedésű bükkösök csatlakoznak. Említésre méltók a rédei 
Esterházy uradalom Kesellyő- és Öröghegyen, a bakonybéli apátság Gát- és Kerülőhegyen 
fekvő, egyenkint mintegy 100 k.holdat kitevő bükkösei, valamint a szentgáli Mesterhalyag, 
Feketehalyag, Felsőhalyag és Fehérkőároknak most már csak kis foltokban, több

A szeglei bükköst az ötvenes években vágták le. Az utolsó két hagyásfa korhadásnak indult törzse és a 
környező erdő bizonyítja, hogy ha a fa meg is hal, az erdő örök.
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magánerdőbirtokos kezén levő ősi bükkösei, helyesebben azoknak maradványai. Ugyan
csak kisebb foltokban, 50-100 k.holdas összefüggő darabokban találhatók idős bükkösök a 
veszprémi püspökség farkasgyepűi erdeiben, valamint a nagyvázsonyi Zichy uradalomban, 
a Kabhegy északi lejtőin. Ezekhez hasonló kiterjedésű bükkösök vannak még Dudar község 
határában gróf Nádasdy család tulajdonát képező erdőkben s a székesfehérvári püspökség 
tési erdeiben.

Veszprémi Kegyestanítórendi 
Róm.Kat. Gimnázium Értesítője 

1931/32, 1933/34,1935/36. és 1936/37. iskolai évről

Az erdőterület változása a Bakony vidéken 
(A térképeken szereplő vízrajzi vonalak a beazonosíthatóság miatt a mai állapotot ábrázolják.)

A XVIII. század eleje A XIX. század második fele
(első katonai felmérés) (Bedő-térkép)
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AZ ERDŐÍRTÁSOK KORÁTÓL AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSIG

Wallner Ernő
A Bakony erdőtakarójának pusztulása a XIX. században

A Bakonyt borító erdők kiterjedése a XVIII. században 1580 km2 volt. Az erdők mai
-  körülbelül 930 km2 -  kiterjedéséhez viszonyítva másfélszázad alatt 650 km2 erdőség esett 
az oktalan irtásnak és pusztításnak áldozatul. Az erdőpusztulás okai is arra utalnak, hogy ez 
a XVIII. század elején megindult folyamat megszakítás nélkül tartott a XIX. század második 
évtizedéig, sőt sok helyütt tovább is.

A török idők alatt elnéptelenedett vagy elpusztult községek újjátelepítését a József császár 
korabeli térképfelvételig javarészt már befejezték, de a telepesek erdőirtások révén való szán
tófoglalása akkor még teljesen nem érhetett véget. Szórványosan még az 1784 utáni időben is 
találkozunk új telepítéssel. Ekkor foglalnak maguknak területet a Magas Bakony erdős vidékén 
Pénzeskút (1780-90), Gyertyánkút (1790-1800), Iharkút (1820?), Németbánya, stb. Ezek a fal
vak a József császár korabeli felvételről hiányoznak, helyükön erdő van. Sok falut ér a XVIII. sz. 
utolsó évtizedeiben német, ritkábban magyar telepesek beköltözésének újabb hulláma. / .../

A XV III-XIX . század fordulóján nem is annyira maga a fa, mint a belőle készített ha
muzsír volt az értékes. Magyarország más erdővidékeihez hasonlóan a Bakonyban is nagy 
mértékben foglalkoztak hamuégetéssel és hamuzsírfőzéssel. Ekkor -  az angol-francia hábo
rú idején -  állították fel a legtöbb hamuzsírgyárat hazánkban. Horváth említi, hogy neve
zetesebb hamuzsírfőzés volt a Bakonyban több helyütt. Eckhardt szerint 1756-ban Veszp
rém megyében 11 helyen 41 kazánban évente 6000 mázsa hamuzsírt termeltek. Ha az ehhez 
szükséges óriási mennyiségű fa (körülbelül 200 000 ölre becsülhető) nagy részét úgy gyűjtöt
ték is össze, a főzéshez használt tüzelőanyaggal együtt nagy erdőpusztítást okozott. Akkora 
méreteket öltött ez az országban, hogy a hatóságoknak is szemet szúrt. Megakadályozására 
1754-ben közös értekezletre ült össze az osztrák főhaditanács és a magyar kormányszék, 
hogy egyetemes érvényű erdőrendtartást dolgozzon, illetve adjon ki. Sajnos, sem az érte
kezlet határozata, sem az 1769-i erdőrendtartás, -  amelynek nem volt törvényszerű ereje
-  nem tudta az erdőpusztítást megakadályozni. Sőt, még az 1791. évi erdőtörvény sem volt 
elég hatásos.

A szentgáliak II. Józsefhez intézett beadványukban arról panaszkodnak, hogy a Kaberdőt 
a hamuzsírégetők nemcsak hogy elpusztítják, hanem tönkreteszik. Bérlők égették a meszet, 
szenet s hamuzsírt, utóbbira utal a „hamudombok” dűlőnév is. Az ajkai erdőn a hamuégetést 
300 frt-ért bérelték ki a zsidók; Szentgál 1819-ben évi 100 frt-ért adja bérbe a határ hamuját, 
a hamu kifőzéshez szolgáló fát pedig ölszámra folyó áron az elöljáróság adja. / . . . /

A napóleoni szárazföldi zár idején, amikor Amerikából hamuzsírt behozni nem lehetett, 
igen keresett lett ez a magyar áru. A XVIII. század végén ez már a hanyatlófélben lévő iparág, 
amelynek az ország az erdőkben folyó rablógazdálkodás miatt, inkább kárát, mint gazdasági 
előnyeit látta, újból fellendült. Ekkor a következő hamuzsírfőzők dolgoztak a Bakonyban:

- 6 5 -



Kislőd, Városlőd, Ajka, Lókút, Herend,
Bakonynána, Eplény, Rátót, Nagyvá
zsony községekben vagy erdeiben. Az 
1756-ban dolgozott 11 főzőhelyhez ké
pest tehát a fogyás jelentéktelen. A ba
konyi falvak majd mindegyikében volt 
hamuház is, ahol a fával fűtött cserép
kályha hamuját gyűjtötték össze és adták 
el azután a hamufőzőknek. A napoleoni 
idők elmúltával a magyarországi hamu- 
zsírfőzés ugyan gyorsan vesztett jelentő
ségéből, azért a Déli-Bakonyban még a 
XIX. század közepén is találkozunk vele.
Az 1848-i Klauzál-féle ipari összeírás 
Nagyvázsonyban hamuzsírfőző gyárat 
említ. A Kabhegy erdőségeinek fáját 
használta fel az öcsi hamuház, ahol 1860- 
tól 1870-ig bükkfából égettek hamut. Gr.
Zichy Domokos veszprémi püspök egy
házlátogatásával kapcsolatban olvashat
juk, hogy Lókút népe, akárcsak a hozzá 
tartozó Akii, Pénzeskút, Gyertyánkút,
Óbánya bevándorolt tót, cseh, német lakossága üveg- és hamuzsírgyártással, nemkülönben 
szénégetéssel és famunkával kereste kenyerét.

Kisebb jelentőségű, de az erdők pusztulása szempontjából nem maradhat említés nélkül 
a Bakonyban kiterjedt szénégetés. Gyertyánkút első telepesei között szénégetőket és hamu- 
zsírfőzőket találunk. Sok helyen, mint pl. Öcs, Nagygyimót, Szentgál határában a „szénége
tő” dűlőnév őrzi az egykori foglalkozás emlékét. A szénégetés a XIX. században sem vesztette 
el jelentőségét, s még napjainkban is a Bakonyt járva, vagy csak keresztülutazva rajta, gyak
ran látunk füstölgő boksákat. Esztergár és Borzavár lakóinak főfoglalkozása a múlt század 
közepén főként a szénégetés és a famunka volt, kevésbé a földművelés. A század végén is 
olyan nagyarányú volt Dudar környékén, hogy hetenkint 120-130 q faszenet vittek Győr, 
Veszprém, Komárom, Pápa hetipiacaira.

A fának közvetlen ipari feldolgozása ácsok, bognárok, kádárok stb. részéről a Bakonyban 
régóta fontos kereseti ág. Az erdők pusztulására azonban hatásuk jóval kisebb, mint azoké az 
iparoké, amelyeknek a fa nem nyersanyaga, hanem tüzelőszere.

A fazekas-, üvegipar, porcelángyártás a XVIII. században sok helyütt virágzott a Ba
konyban. Kitaibel pl. Rátótról, Várpalotáról fazekasokat említ. Szentgálon dűlőnevek őrzik 
a valamikor virágzó fazekasipar emlékét. Szívesen keresték fel a kiterjedt erdőségeket az 
üveghuták, mert a szükséges nagy mennyiségű tüzelőfához ott juthattak a legolcsóbban, sőt 
talán ingyen is. A Magas Bakonyban a XVIII. században üvegfúvó munkások laktak Lókút, 
Gyertyánkút, Óbánya, Újbánya, Németbánya, Csehbánya, Farkasgyepű, Somhegy falvakban,

A somhegyi huta egyik üvegének rajzolata
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illetve pusztákon. Az üveghuták működése általában nem volt hosszú életű. A Pénzeskút kö
rüli Újbánya üvegfúvó munkásai a XIX. század első negyedében Somhegyre költöztek, ahol 
szintén volt üveghuta. Ez aránylag sokáig, 1859-ig dolgozott. A magasbakonyi üveghuták
hoz csatlakozott a városlődi, mintegy kapcsolatot jelentve a Déli Bakonyban fekvő jelentős 
úrkuti üveghuta felé. Ezt a Zichyek létesítették 1796-ban, s az 1813. évi gazdasági jelentés 
szerint 30.000 frt-t jövedelmezett.

Az Északnyugati Bakonyalján a pápai majolikagyár fogyasztotta az erdő fáját. Az akkori 
viszonyokhoz mérten jelentős ipari üzem volt. A gyár füstje állítólag annyira zavarta a pápai 
Eszterházy Károly grófot, hogy ingyen fát ígért a gyárnak Herenden, ha oda áttelepszik. Ha 
nem is az ingyen fa, de bizonyára az olcsó fa késztette Fischer Móricot, aki Pápán jól jöve
delmező keménycserép-gyár bérlő is volt, hogy 1839-ben megalapítsa a máig is működő 
herendi porcelángyárat.

Az 1807. évi erdőtörvény erélyesen igyekezett gátat vetni az erdők pusztulásának, s el
rendelte, hogy a megyegyűlés az okszerűtlenül használt erdőket helyezze zár alá. A bakonyi 
üveghuták jó része ezért 1807 után működését megszünteti.

Az erdőtörvény célkitűzéseinek megvalósítását sok körülmény nehezítette. Egyik ilyen 
volt a nemesek kiváltságos helyzetéből eredő meg nem értés. Hiába vette 1814-ben zár alá 
Veszprém vármegye a szentgáli óriási erdőket, azok a lakosság önző magatartása miatt ro
hamosan pusztultak tovább. 1842-ben Bezerédy Mihály táblabíró, a szentgáli erdők zártar
tója, terjedelmes jelentést tesz e miatt Veszprém vármegye alispánjához. Megemlíti, hogy a 
szentgáli erdők kiterjedése ekkor még több mint 20.000 hold (kis holdat értve). Panaszolja, 
hogy a „a kecskék az erdőt a törvény tilalma ellenére is nagy nyájban járják s nincs a szentgáli 
határban föld, amit szarvasmarha, ló és egyéb háziállatok ne legelnének.” / . . ./

"Esztendőn által nincs éjtszaka, annál kevésbé nap, hogy szentgáliak elorzott cser, szer
szám és egyéb fákat Veszprémbe ne hordanának, és tétessen bár vizsgálat a veszprémi zsi
dóságnál, kerékgyártóknál, csutorásoknál, ki fog sülni, hogy azok udvarai szép fiatal cser
fákkal vagynak megrakva... Különösen amennyiszer a Hold az éjt megvilágítja, százanként 
csattognak a fejszék, ropognak a dűlő fák Szentgál erdejében... Igen botránkoztató állapot 
az, hogy a Herenden létező kőedénygyár a szentgáli zár alá vett erdőről ingyen fáizhat... 
Véleményem az volna, hogyha leend valami fölösleges a szentgáli közbirtokosság szükségire 
kiszolgáltatandó famennyiségen felül, ez bizonyos szerződés mellett a gyárosnak eladatván, 
az abból bejövő pénz menjen a helység bírája kezéhez... Azt előre látom, hogy ezen kérelme
im (a jelentésben 14 pontban felsorolva) -  szentgáli ns. helység közbirtokossága többségének 
tetszeni nemcsak nem fog, hanem azok mindent el fognak követni, hogy a régi pusztítást 
folytathassák...”

Bezerédy jól ismerte a szentgáliakat, mert az erdőpusztítás csakugyan nem szűnt meg. 
1864-ben Gombás Lajos erdőzártartó ezért újabb panaszt emelt s igen szigorú rendszabályo
kat sürgetett. Buzgóságáért a szentgáliak agyonverték, bizonyságául annak, hogy mennyire 
megszokták a korlátlan erdőhasználatot és mekkora hasznot jelentett az számukra.

Nem volt különb a helyzet a Balaton-felvidéki kisebb nemesi községekben sem, sőt in
kább rosszabb, mert az erdők területe kisebb lévén, a zár alá helyezés nehezebb volt. Szomo
rú kihatásai máig is érezhetők. A nemesvámosiaknak a veszprémi piacra hozott fája gyenge,
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vékony törzsű, míg a nem magán (püspöki, káptalani, különböző hitbizományi, közbirto- 
kossági) erdőkből származó fa pompás vastag törzsek hasábja. Mint az más erdővidékeken 
ismeretes, valószínű, hogy az erdők felosztása és elpusztítása Nemesvámoson is hozzájárult 
a falu elszegényedéséhez. / . . . /

Mindezek jól tanúsítják, hogy a meglevő erdőtörvények ellenére is hol gyorsabban, hol 
lassabban, de csak tovább pusztultak a bakonyi erdők. Nem szabad figyelmen kívül hagyni 
azt sem, hogy időközben a lakosság száma erősen megnövekedett s ezzel arányosan nagyob
bodott épület-, szerszám- és tüzelőfa szükséglete is. / . . ./

Mivel a falvak lélekszáma mindenütt emelkedett, minden falu körül hátrább szorult az 
erdő. Ahol város, vagy közlekedésvonal közelsége a fa előnyös értékesítését és az áremelke
dés kihasználását lehetővé tette, ott az erdő fája jobban fogyott. Nagy szükség volt tehát az 
1879. évi erdőtörvényre. Véget kellett vetni annak az erdőirtásnak, amelynek oka a mezőgaz
dasági termelés nagyobb jövedelmezősége volt és biztosítani kellett az erdők fenntartását és 
okszerű használatát, amit a vasútépítés nyomán sok helyen nagy arányban folytatott fakiter
melés veszélyeztetett. Ez a törvény végre a Bakonyban is megállította az erdők pusztulását. 
Megkönnyítette ezt, hogy az előző nagy irtások következtében még megmaradt magánerdők 
vagy véderdők, vagy feltétlen erdőtalajon állók voltak, s így ellenőrzés illetve üzemterv alá 
kerültek. Megindult a törvényben előírt kopárfásítás is, aminek eredményeként a Bakony 
sok helyén találunk ültetett erdőt. Legjobban ismertek a Veszprém várost környező dombo
kon (Gulyadomb, Aranyosvölgy) ültetett feketefenyő erdők vagy az, amely Veszprém külső 
pályaudvar és Márkó között, a Székesfehérvár-Celldömölk vasút mentén terül el. /.../

A Felső-Bakony erdőségének főként szélső területeiből vesztett el tekintélyes részt (42 
%). Megszűnt az amúgyis keskeny összefüggés a szomszédos tájak erdőségeivel. A Tési fenn
síkon és Felső-Bakonyban nemcsak a szántónak alig alkalmas mészkő és dolomit felszínek, 
hanem a nagybirtokok -  délen a kincstári (21,3 km2) és székesfehérvári püspöki (20,8 km2), 
északon a rédei Eszterházy grófi uradalmi (27,3 km2) erdők -  is segítettek megőrizni az er
dőtakarót. / . . . /

A Magas Bakony erdőtakarójának kiterjedése aránylag keveset változott. Felszakadása 
nem annyira a szélekről, mint inkább belülről indult meg. Az újabb irtások összeköttetést te
remtettek Bakonybél, Borzavár, Lókút, Zirc régi irtásföldjei között. Az eltűnt erdők abszolút 
nagysága (93 km2), meghaladja a Súri-dombvidékét és az Északnyugati Bakonyaljáét s legna
gyobb a Bakony összes tájai között. Ez azonban a XVIII. század még fennállott erdőállomá
nyának csupán 26 %-át tette ki. Viszonylagosan tehát a Magas-Bakony jóval kevesebb erdőt 
veszített. Még inkább kitűnik ez, ha a tájak teljes területét vesszük alapul. Az eltűnt erdők 
a Súri-dombvidék 32 %-át, a Felső-Bakonynak és Északnyugati Bakonyaljának 22-22 %-át 
teszik, viszont a Magas-Bakonynak csak 19 %-át. Kedvezőbb értéket csak a Déli-Bakonyban 
találunk (16 %). Legjelentősebb változást a Magas-Bakony tájképében az ismert szentgáli 
erdőpusztítás okozott. Ez Szentgál-Vársoslőd-Kislőd határában széles erdőtlen utat nyitott 
a Sédvölgységről a Tornamellékre. 35 km2-es kiterjedésével ez a Bakony belsejének legna
gyobb összefüggő XIX. századi irtásterülete. Megszüntette az Északi- és Déli-Bakony erdő
ségeinek utolsó összefüggését.

A Sédvölgynek már a XVIII. század végén is alig egyötöde volt erdővel borítva, azóta
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ennek az erdőségnek majdnem fele (48 %) eltűnt. Valamivel még nagyobb volt a pusztulás 
a Tornamelléken (51 %). Magyarázatát a jobb talajviszonyok adják. A Torna patak mentén 
a Bakony mészkő- és dolomitrögei közé a Kis Alföldről a Séd vízválasztójáig messze benyú
lik egy pannoniai és mediterrán agyagos rétegekkel fedett öböl. Nyugat felől ebbe csak egy 
erdőtlen bejárás volt a patak mentén. Az újabb irtások a Tornamellékről és Déli-Bakonyról 
előrenyúló erdőket még két helyen törték át.

A Bakony tájai közül legkevésbé a Déli-Bakony erdőségei pusztultak. Ennek oka első
sorban a magas térszín, és a kiterjedt dolomit és bazalt felszín. A 150 év alatt eltűnt erdő a 
XVIII. század véginek mindössze 22 %-a s az egész területnek csupán 16 %-a. Segített ebben 
a nagybirtok (nagyvászonyi Zichy grófi uradalmi erdő 44,9 km2) korábban bekövetkezett 
tervszerű erdőgazdálkodása. Jelentős változás az erdőtakaróban csak két helyen következett 
be. Az utolsó erdőpusztulás ideje alatt Szentgáltól délre Úrkút és a Balaton-felvidék felé két 
irányban kis szélességben, de mélyen hatolt előre az irtás. Nyugaton végképpen eltűnt a már 
korábban keskenyedő, az Agártető és Kabhegy erdőit összekapcsoló erdősáv.

A Veszprémi fennsíkon már a XVIII. század végén sem beszélhetünk erdőtakaróról, csak 
erdőfoltokról. Ezek könnyen pusztultak és bomlottak tovább még apróbb elszigetelten álló 
darabokra. Mennél kisebb az erdő, annál ijesztőbb arányú a legkisebb irtás is. A Veszprémi 
fennsík eltűnt erdőinek terjedelme a többi bakonyi tájhoz viszonyítva csekély, összesen alig 
több 30 km2-nél, de elszomorító, mert a túlnyomóan triász mészkő és dolomit felszínen 150 
év alatt az erdőállomány 48 %-a pusztult ki és helyét legtöbbször karsztosodó kopárságok 
váltották fel.

Hasonló volt a Balaton-felvidék erdőinek sorsa is. A XVIII. században Nemesvámostól 
a Zánka-Mencshely útig a Balatonpartra és a Veszprémi fennsíkra is átnyúló több mint 100 
km2 területű összefüggő erdőség zárta körül a Pécselyi medencét. Csupán ebből az erdőből 
a szélek pusztulása révén 47 km2 tűnt el. A balaton-felvidéki erdők pusztulására jellemző, 
hogy az irtásterületeket még elválasztó erdősávok sok helyen, -  mint Nemesvámos, Pula, 
Vigánt, Monoszló, Dörgicse, Vászoly, Balatonszőlős, Akaii, Örvényes határában -  megsza
kadtak. így a kisebb-nagyobb irtásterületek egybeolvadtak. Egy-egy helyen nem nagy az 
eltűnt erdő terjedelme (2-3  km2), együttvéve a Balatonpartot is beleszámítva 76 km2-ot tesz 
ki, ami a XVIII. század-végi erdőterületnek 37 %-a.

Végigtekintve másfélszázad utolsó bakonyi erdőpusztulását, kiderül, hogy az ugyan a 
Bakony különböző tájain különböző mértékű volt, de mindenütt érvényesült. Érthetően erő
sebb arányú volt a peremtájakon, valamint a középső Séd-Torna út-tájban. Itt az akkori er
dőállománynak körülbelül felét irtották ki. A belső tájak magasabb szintjében, a szántóknak 
alkalmatlan meredekebb lejtőkön, vagy mészkő, dolomit felszínen az erdőknek általában 
csak mintegy negyede-harmada tűnt el. Az utóbbi helyen indult meg legerősebben a kopár
fásítás, hogy részben helyrehozza azt, amit vétkes oktalanság elkövetett. Az erdőtörvények 
tiszteletben tartását a Bakony népe megszokta már, s ma az erdőtakaró helyzete kiegyen
súlyozott. A fahasználatot az üzemtervek szabják meg, s ha még valahol irtás történne, azt 
bőven kárpótolja az új telepítés és kopárfásítás. A Bakony területének 31 %-a még most is 
erdő.

Földrajzi Közlemények LXX. kötet 1942. 1. szám
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Tanos Pál
A Bakonyból

Volt idő, midőn szép hazánk rengetegei mintegy csak azért látszottak teremtve lenni, 
hogy a dús birtokosok bennők hetekig tartó haj tóvadászatokat rendezzenek, s hogy azok 
minden kitelhető módon szórakoztassák az akkori mulatságkedvelő fő urakat.

Sokan állítják azt, hogy ezek voltak a boldog jó idők.
De miután hazánkban is megtanulták már, hogy a vízből párolgó gőz másra is képes mint 

felhőket nevelni; midőn büszkén hasították a fejedelmi Duna habjait a már fel és alá haladó 
gőzhajók, midőn nálunk is építették már országszerte a hegyet völgyet egyaránt metsző vas
pályákat, szóval, midőn a külföldi tökélyesebb közlekedés Magyarországon is létesült: akkor 
leginkább kezdett hanyatlani erdeink csillaga.

Irtották pusztították azokat egymásután szakadatlanul!
De hogy is ne! mikor így kétszeres a haszon: először pillanatnyi tetemes pénzbevétel, má

sodszor pedig ezen erdőnek rendesen jó talaja szokott lenni, és így jó szántóföld válik belőle; 
ha pedig az nem, hát lesz abból legelő vagy legalább -  futóhomok!

Irtották tehát ez árva erdőket egymásután nyakra főre a nélkül hogy meggondolták vol
na, mily káros az klímái tekintetben a vidék termékenységére nézve.

Továbbá arra is aligha voltak tekintettel, hogy ily kezelésmód mellett Magyarország egy
kori rengetegeiből alig marad az utódok számára annyi, hogy abból mellőzhetetlen faszük
ségeiket födözhessék.

De evvel kevesen törődtek, míg a hatóság az erdőirtás gyászos következményeit előre 
látva, magát közbe veté. Volt is ennek némi sikere, de e mételyt fájdalom, ki nem irthatta!

Sokan erdőbirtokosaink közül is átlátták végtére, hogy bizony már legnagyobb ideje vol
na az erdőpusztításokkal felhagyni, és e helyett az erdőt -  nem csupán csak egészen azon jó 
anyának, a természetnek, gondjaira bízván -  szakértő embereknek átadni, azt rendesen ke
zelni, és hol kell, mesterségesen nevelni. Mondom látták, hogy itt a szükség, és meghajoltak 
annak parancsa előtt.

Mindazonáltal, dacára a kiáltó szükség el nem némítható követeléseinek és a jó példák
nak, elegen vannak, kik az ily rombolásokról lemondani mindeddig még nem tudtak.

Sok példát tudnék felhozni, fájdalom, nagyon sokat! mert itt úgy szólván körül vagyunk 
véve e ragályos járvánnyal, de ez úttal csak egyet fogok említeni a sok közül, azt mely legin
kább érdemli meg a figyelmet s így a közrebocsátást is.

Gróf Eszterházy Imre rédei uradalma tőszomszédságában mely kies fekvéséről, szép er
deiről, de leginkább az erdők célszerű kezeléséről eléggé ismeretes, fekszik, s melyről szólani 
akarok, a koromlai* uradalom, melyhez körülbelül 800 hold erdő is tartozik.

Ezen uradalom mostani birtokosa bécsi Scheu úr, rendeletet adott ki, hogy ama 800 hold 
erdőből 150 holdat irtsanak ki, mert neki pénzre és szántóföldre van szüksége.

* Koromla: Komárom-Esztergom megyében, Csatka község határában lévő puszta, melynek 1930-ban még 145 
lakosa volt. A Csatkáról Súrcsatárra vezető keskeny betonút mellett található. Bakonyszentkirály községhatárhoz 
közel esik. Ma néhány megmaradt háza üdülő.

- 7 0 -



Minthogy mást nem tehettek, irtották az erdőt; még pedig minő erdőt! A lehető legszebb 
tölgy- és cserfácskákat (20-25 éves) melyek a legszebb sűrűt és a vadnak legkedvesebb ta
nyáját képezék ásták ki a földből nagy gonddal, hogy abban azoknak egy árva gyökere se 
maradjon.

Arra azonban aligha számított az, kinek ez leginkább érdekében lett volna, hogy ezen 
szép erdőnek a nélkül is homokos talaja, néhány év múlva okvetlen részesülend azon szo
morú sorsban, mely a többit -  jelenleg szántóföld vagy legelő -  nagyobb részt már érte: futó 
homokká alakuland, és hogy ez nehezen fog a mellette lévő földeknek hasznára vagy a szem 
gyönyörködtetésére szolgálni.

Csaknem bámulandó, hogy mily könnyű jelenleg bárminő szép erdőt, melyet apáink 
gonddal neveltek számunkra, valószínűleg minden jelentés vagy felsőbb engedély nélkül, 
tönkre tenni.

De hogy ez által valaki érdemet szerezne magának, azt velem együtt alkalmasint senki 
sem hiszi.

Megengedem, hogy eziránt Scheu úr is tisztában lehetett magával, mert mint mondók, ő 
nem érdemet, hanem pénzt és szántóföldet keresett. Ezt megkapta, és így látszólagos célját 
egyelőre el is érte.

Sokkal nehezebb és szebb az irtásnál: az erdőt nevelni, és némely helyen azt úgy szólván
-  ha szabad ezen kitételt használnom -  teremteni. Ez azonban nem csupán az erdész felada
ta, hanem nagyrészt a birtokosé is.

Az erdőt fenntartani és nevelni kötelességünk, hogy utódainknak is legyen az, mi ne
künk naponként szükséges.

Nagyon tévedne azonban ki azt hinné, hogy az irtásokat minden körülmény között el
lenzem; mert vannak esetek, hol azokat óhajtom is: ahol t. i. azt a józan ész és a helyi körül
mények kívánják, csupán csak az ilyen koromlaiféle monstre eseteket, hol a talaj könnyen 
futóvá is válik, kárhoztatom.

Végre tán nem vétek ha azon nézetemet nyilvánítom, miszerint a hatóság azon egyetlen 
orvos, kinek, ezen újra dühöngni kezdő járvány ellen, a legjobb szerek vannak kezénél; s ki
nek ezenkívül még azon nem csekély előnye is van, hogy ezen szereket ismét ő használhatja 
leghathatósabban.

Erdészeti Lapok
3. évfolyam 1864. 304-306. oldal
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Jeskó Gusztáv
Bakonyvidéki erdészet gazdasági szempontból

„Nem úgy van most, mint volt régen, 
Nem az a nap süt az égen ”

A Bakonyság átalában mint rengeteg erdőség volt ismeretes, óriási bükkös, tölgyes erde
ivel, átláthatatlan sötétségével, melyben az ismeretlen és járatlan, mint tömkelegben vesz
hetett el, vagy számtalan mérföldeken mehetett keresztül, mígnem éppen ott találta magát 
ahonnét kiindult, vagy legkevésbé óhajtotta volna. De itt is felhangzik a nép szava, nem úgy 
van most, mint volt régen!

Ha kedve jönne t. olvasómnak egy kis kirándulásra, s meglátogatná a Bakony belsejét, 
nagyon is meggyőződhetnék a mondottak igazságáról, a rengeteg erdőségek helyett kopár 
hegyeket és sziklákat fogna találni átszőve imitt-amott kevés csalitossal, és remisekhez ha
sonló kis erdő parcellákkal. A nagy erdőségeknek vége, a viharokkal dacoló óriási fák, me
lyek a vidéknek enyhet, boldogabb és megelégedettebb színezetet, de egyszersmind jólétet 
kölcsönöztek -  már majd mind elenyésztek, nem állhatván a fejsze vágásoknak ellen, város
aink tüzelésére, és a vasutak tova robogtatására -  vándoroltak, nem kis hátrányára a Bakony- 
vidék termékenységének.

Vagy tán az erdők szertelen pusztítása és pusztulása nem foly be a talaj termékenységére, 
s a nép, és átalában vagyonosodásunk mérlegébe?

Ezt akarom némileg a tapasztalásból merített adatokkal ismertetni.
Nemzetgazdászati alapeszme, hogy a termőföld, a nép között birtok aránylag legyen fel

osztva. Ez tehát a nagy terjedelmű uradalmak megszűnésében és megszüntetésében látja 
valamely ország és nép vagyonosodásának előmozdítását. így van Holland, Belgium, Né- 
met- és Angolországban.

A sorsnak valamely sújtó szelleme lephette meg szegény hazánkat, hogy ezen államgaz- 
dászati bölcselet praxisa nálunk nem tudott még az elismerés fokára felemelkedni, másutt, 
mindenütt megfelelt a theoriának, - nálunk pedig éppen az ellenkezőt emeli érvényre.

Az 1848. év a népet nemcsak önállósággal, de birtoktulajdoni joggal is felruházta, meg
szüntetvén az úrbériségi kötelmet. Ezáltal a föld és birtokarányosítás megkezdetett, a kiter
jedt birtokok és uradalmak lényeges változáson mentek át, nagy részük a nép kezébe esvén.

Az úrbériség megszűntével, nem lévén nagyobb gazdaságaink a kellő beruházásokkal 
ellátva, s így önállólag és önerejükkel nem bírván a földet egész belterjében művelni, követ
keztek a tömeges bérbeadások és -  a távol eső részeknek eladásai. Ez ismét egy lépcső vala, a 
birtokarány megközelítéséhez, ismét egy lépcső a nagy jószágok -  széthullására.

Ezután következett a tömeges commassatió’. -  Ezen művelet is igen nagy mérvben hatott 
a nagy birtokok megnyirbálására és az elhullott részeknek a nép kezébe jutására.

A birtokelosztásnak ezen három neme, mint mindenütt, a Bakonyságban is létrejött, s 
oly változásokat idézett és vont maga után, a minőt hazánk sík és erdőtlen vidékén sehol 
se. Mert míg ott megmaradt a talaj annak ami volt: termőföldnek, itt az erdők nagy része

* (határ)tagosítás
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pusztulásnak indult, más ábrát adván a vidéknek, más termékenységet a földnek, mellyel 
megváltozott a klimatikus helyzet s megváltozott a jövedelmi források minősége -  de meny- 
nyisége is.

Vannak ugyan törvényeink melyek az erdőségek pusztítását korlátozták, vagy a pusztí
tásoknak határt vetni tűzték ki célul, ilyenek a már 1807-ben keletkezett 20. és 21.t.cz. és az 
1840. év 9.t. cikkelye. Később 1852. évben kiadott erdőtörvény, mely a községi és magánbir
tokul erdők kezelésére tüzetes szabályokat ad elő, -  de nem értek azok fabaktert sem, kény
szerrel az ily tulajdoni jogokba behatolni sohasem vezet eredményre.

Amint a nép belépett a tulajdoni jogokba, amint a commassatió feltétlen urává tette az 
erdőségeknek, következett a hajrá, az erdők zúgtak a fejszecsapásoktól, s ma már a legtöbb 
helységnek csak egy talpalatnyi erdeje sincsen.

Az erdőpusztulásnak hasonló tényezői voltak az uradalmak részeladásai is.
A vevők nagyobb előnyt véltek, és ideig-óráig nagyobb hasznuk is volt az irtott földekből, 

a tulajdonos változásával a parcellák, 50-60 holdas, vagy nagyobb a jószágoktól külön állt 
vagy nem igen könnyen kezelhető részerdők a pusztulásnak estek áldozatul.

Ezen kezelés természetesen minden erdőgazdálkodás nélkül történt, legkisebb figyelmet 
se fordítván a jövőre, vágások helyett mindenütt és örökösen csak az irtás szerepelt, elannyi- 
ra, miszerint már most 6, 7 sőt 8 forintjával kell fizetni a fának ölét.

Ha az erdőség kevesbedésével, emelkednék a talaj termő erejében, s így ez pótolná aman
nak veszteségeit, ezen pusztító eljárás korán se emelkednék oly életkérdéssé, mint aminőre 
az csak mai napig is jutott, ez azonban nem áll, sőt a tapasztalás éppen az ellenkezőt bizo
nyítja. Az erdők pusztulása már is észlelhető meteorológikus változásokat és a nép jövedel
mének apadását vonta maga után.

Az 1855. évet megelőzött időkben az évi esőzések átlagban 22-24 hüvelykre' emelkedtek, 
míg a mostani tíz év leforgása alatt alig képes 18-20 hüvelykre felemelkedni, nem is említve 
a legutóbbi három évet midőn az esőzés 15V6 hüvelykre rúgott csak.

Amint fogy pedig az általános esőzési hüvelykek létszáma, ép annyira növekedik, a pász- 
tás esők, záporok és jégjárások mennyisége. Míg 1855 előtt a jégeső emberemlékezet óta is
meretlen volt, azóta majd minden második évre esik egy lecsattanás, majd minden második 
évben teszi néhány határ termését és élelmét tönkre.

És a záporok? ezek még gyakoriabbak. Ha pedig kellemetlen vendége ez az alföldi gazdá
nak, annál kellemetlenebb a hegyes-völgyes talajjal bíró bakonyiaknak, mert nemcsak hogy 
keménnyé veri a földet, de a hegyekről úgy lesepri a megtrágyázott és elkészített talajt, mint
ha ott se lett volna, -  hagyván maga után holt és haszonvehetetlen kietlen pusztaságot, nem 
is számítván ide a vízmosásokat, melyek általok képződnek.

Klimatikus rovat alá venném még a hóolvadásokat is. Míg az erdők fennálltak, a hó
olvadás csak jótékonyan hatott a talajra, lassan történvén annak lefolyása, nedv és tápláló 
tehetségét átadván a földnek; most már azonban ez is megváltozott, a mostani hóolvadások 
valóságos pusztulás szellemei, nem korlátoztatván a nap heves sugarai, a hegyekről mint 
vízár rohan tova, készítvén a földeken óriási gödröket.

*a hüvelyk hosszmérték, a láb 1/12 része, kb. 25-27 mm.
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Hogy mennyire lohasztják ezen tényezők a Bakonyság gazdálkodását, szükségtelen mon
danom.

A most elmondott körülmények a gazdászatra hárított akadályoknak és a vagyonoso- 
dás süllyedésének csak a távolabbi, habár vele lényegesen összeforrott okai, vannak azonban 
olyak is, melyek közvetlen az erdők pusztításából következnek.

Ide tartozik először is, a máris érezhető fahiány, és az ebből származó fának drágasága 
és drágulása.

Ha tényezőleg szerepel a fának magas ára a nép életére és gazdászatára, annál sújtóbb az 
erdők pusztulásával beállott disznótenyésztés csökkenése. Az erdők ritkulásával a sertésgaz
dálkodás és ezen jövedelmi forrás lényegesen alábbszállt. A meglehetős hírnek örvendett 
bakonyi sertésnyájak majd egészen elapadtak, s a makkoltatásnak, mely azelőtt igenis kiváló 
helyt foglal el a gazdászat ezen neménél, alig találunk nyomára, s a még imitt-amott hatály
ban levők alig érdemesek a megemlítésre. Nagyobb sertéstenyésztés pedig, mely rája súlyt 
vetve, a gazdálkodás értékes kiegészítő részét képezné, a lehető legkevesebb találtatik. Míg az 
erdőségben ezrek hajtattak ki, ezrek adattak át a kereskedelemnek, most ugyanannyi százat 
se lehet felvenni, a tenyésztés kiválólag csak a házi szükséglet fedezésére űzetvén, ami pedig 
a jövedelem csökkenésében, különösen ily talajú vidéken felette érezhetőleg foly be.

Az erdők fogyásával azonban a felette csökkent sertéstenyésztésre még egy más, eddig 
ismeretlen gond is hozzászegődött, ez a sertésálladalmat gyakran pusztító vértályog. Nem 
lévén hűvös delelők, kiszáradván a völgyek vizei és forrásai, a völgyek közt összeszoruló, 
gyakran égető nap hőségének ez természetesen csak elkerülhetetlen kifolyása, melynek visz- 
szahatása azonban a nép életére érezhetetlen nem maradhat.

Meg kell végre említenem az erdők fogyásával beállott gubacs hiányát is. Igaz, hogy ez 
nem képezett valami dús jövedelmező forrást, de ha nem csurrant, hát csöppent, s nagy
számú népnek adott kenyérkereseti forrást, napszámot, az erdőtulajdonosoknak pedig igen 
szép kis zsebpénzt, amiből ma már semmi sincs.

Az elmondottakból láthatja t. olvasó, hogy nem úgy van most, mint volt régen, és ameny- 
nyiben még meteorológikus helyzetünk is változott, ránk illik a versszak másik része is, nem 
az a nap süt az égen. Szegény legények vagyunk mi mindnyájan, anélkül, hogy a becsületes 
embernek útját állanánk, szegények leszünk nemsokára, elannyira, hogy tüzelőfánkat is a 
fővárosból kell majd hordatni a Bakonyba.

Ennyit röviden a bakonyi erdészetről gazdasági szempontból.

Erdészeti és Gazdászati Lapok 
a Magyar Erdész Egylet Közlönye 

5. évfolyam, 1866.
XII. füzet 562-565. oldal
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Ovecska (Anton)
Erdőgazdasági vázlatok a várpalotai uradalomból

(Fölolvastatott a magyar erdészegylet bazini naggyűlése 6-ik témájának tárgyalása alkal
mával)

Az értés* mindig kedvenc foglalatosságom volt, az most is s lesz a jövőben is, és azon 
szakértőkre hivatkozva, kik e tekintetbeni fáradozásaimat ismerik, bátran állíthatom, misze
rint soha sem mulasztottam el, hol csak lehetett, az erdőt művelni, és hogy ertvényeim kellő 
segélyezés mellett sikerültek is. -  A vidéki tapasztalatokra térve megemlítendőnek vélem, 
hogy Waldstein János gróf, Székesfehérvár melletti, palotai uradalmához tartozó gondársá- 
gában, melynek jelenleg kezelője vagyok, többnyire tűlevelű fanemeket értünk, mert e vidé
ken a tűlevelű fák hiányozván, fenyő és lombfa nemekből álló elegyes állabokat tenyészteni, 
előnyösnek tartom.

Szándékom: a Bakony síkságának homokos agyag talaján -  melynek alja kavics és he
lyenként mészkő -  a helyi viszonyokhoz képest tölgy és bükkel elegyesen erdei vörösfenyőt
-  és itt ott fekete fenyőt is tenyészteni; a vörösfenyőt azonban csak is az itt gyakori mélyedé
sek északi és északnyugati lejtőin.

A hegység alsó részén elterülő, mészkő és kavicsos talajú cserfa állabokban csupán csak 
a fekete fenyőt hiszem tenyészthetőnek.

Tervemet a palotai uradalomhoz tartozó bakonyi erdőben látható erdei fenyő állabok 
igazolják, melyekről a veszprémi közgyűlés** alkalmával nyújtottam be egy értekezletet, 
melyben nem megvetendő eredményt mutattam ki.

Eddig a tűlevelűeknek csak a feljebb nevezett három nemével, még pedig tarvágások 
agyagos talajában az erdei fenyővel, a mészkövecses téreken pedig a fekete fenyővel tettem 
vetényezési kísérleteket. Csakhogy veteményeim az utóbbi évek rendkívüli szárazsága foly
tán nem sikerültek, melyek, hogy kedvező időjárás mellett sikerültek volna eléggé bizonyítja 
az, hogy a kedvező fekvésű faiskolákban, melyeknek kissé televényes, homokos agyagtalaja 
eléggé mély, gyönyörűek favetéseim.

Ennélfogva azt vélem, hogy ily s ehhez hasonló helyeken legcélszerűbb a magot rendes 
ágyakba vetni, a növényeket faiskolában tovább nevelni és ezeket csak később, hengeralakú 
ültető fúró segítségével gommal együtt a beerdősítendő helyre kiültetni.

Ezen ültetési mód kissé költséges ugyan, de eredménye biztos.
A bakonyi erdők alsó részén fekete- és erdei fenyő vettetett. Úgy a szabadban mint az 

iskolában vetett mag kikelt ugyan, de a rendkívüli hőség következtében a zsenge növénykék 
csakhamar kipusztultak. / . . ./

A gyérítésekről / . . ./
Nem akarván terjedelmes lenni, csak a ritkításokról szólandok.
1861-ben lépvén jelenlegi szolgálatomba, bejártam a kezelendő erdőségeket, a midőn

* erdősítés
* *  Veszprém, 1863
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is tanulmányozva a helyi viszonyokat, csakhamar meggyőződtem, hogy ezen erdők legna
gyobb részének megfelelő ritkításra van szüksége.

Az eddigiekből kitűnik, hogy a gyérítésnek több nemű előnyei vannak úgy mint
1. Jelentékeny mennyiségű fát nyerünk, mely gyérítés nélkül kárba menne.
2. Az erdő növekvése előmozdíttatik.
3. A legelő szaporítása, miből, oly helyen, hol legelőre van szükség, nem csekély haszon 

háromlik.
4. Oly erdőkben, hol több fa vágatott ki, mint a tartamos üzem engedné, vagy hol a 

korosztályok nincsenek a kellő arányban, és sokkal több a fiatal, mint a vágható fa: 
ott e bajokat a gyérítés által orvosolhatni, ha vágható fát lehetőleg kímélve faszükség
letünket a gyérítés által nyert fatömegből fedezzük

5. Végre a gyérítés alkalmával többnyire csekélyebb minőségű fakülömbékek készíttet
vén, a szegényebb lakosságnak is nyújtatik alkalom faszükségletét jutányosán fedez
hetni.

Ezen kézzelfogható előnyöknél fogva még ott is ajánlom a gyérítést, hol általa, pénzbeli 
tiszta jövedelemre egyelőre nincs kilátás.

Ifjabb szaktársaimat kell hogy figyelmeztessem, hogy a gyérítés felett személyesen őrköd
jenek, s ne egyedül a favágókra és erdőőrökre bízzák annak kivitelét, minthogy ezek a dolog 
lényegét gyakran visszásán értve, a jobb fát vágják ki, míg a rosszabbat, a tulajdonképpeni 
gyomfát állva hagyják.

A gyérítési munkálatokat, részben kiadni, mint azt némely vidéken tenni szokták, va
lóságos erdőpusztítás. -  Nem szabad a gyérítésnél semmi fáradságot sajnálni, sőt eleinte 
elkerülhetetlenül szükséges minden kivágandó fát megjelezni, ha jó eredményhez akarunk 
jutni.

Erdővédelem
Az elmúlt két száraz esztendő alatt egy, a péti gondársághoz tartozó elsatnyult erdőben a 

gyűrűspohók és az egyetlen gyaponc, a Bakonyban pedig a tölgylevélsodró nagy pusztítást 
vitt véghez.

Ez idén a Bakonyban a tölgylevélsodró nem mutatkozott, ellenben a síkságon a 
gyűrűspohók most is garázdálkodott és az egyetlen gyaponc jövő évbeni beköszöntését rop
pant sok tojása által jelenti.

Leginkább 10 éves csersarjadékon láthatni e tojásokat.
A Bakonyban a csőszi gondársághoz tartozó faiskolában jelentékeny kárt okoztak a va

kondok, melyektől megszabadulni akarván, lyukaikba függélyesen vadrózsa ágakat szúr
tunk, s így turkálás közben orrukat felsebezvén, célszerűbbnek tartották más vidékre köl
tözködni. Nagy vala örömünk, hogy fekete vendégeinktől megmenekedtünk. Csakhogy 
örömünk nem sokáig tarta, lévén okunk nemsokára megbánni, hogy a károsnak vélt ven
dégeket elriasztottuk. Ugyan is tűlevelű csemetéink rövid idő múlva satnyulni kezdének, 
mely szomorú körülménynek okát nyomozva, mintegy 4”-nyire a földben leltük a pusztító 
ellenséget, t.i. a pajódokat, melyeknek gonosz serege szegény növénykéink gyökerein élő- 
dött.
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A vakondokok pajódokat sejdítve oda húzódtak, de jóakaró barátainkat az említett tö
vises ágakkal elriasztottuk, míg ismeretlen ellenségünk -  a pajódok -  működését, (gyakori 
gyomlálásunk által a talaj porhanyítva), könnyítettük. Ezt azonban észrevéve, többé nem 
gyomláltunk, mi által a pusztításnak gát lön vetve.

Zúzmara, kemény fagy, hónyomás, később szárazság egymást felváltva dúltak erdeinkben. 
A két első kártékony nyomai a vágásokban -  míg a hónyomáséi a tavalyi akác vetényeken és 
sarjakon, a szárazságé pedig az ez idei vetéseken láthatók. Régi ismerősünk a szél és segédei 
a palotai zivatarok szintén nem maradának el, és mit az egyik állva hagyott, azt a másik bi
zonyára tönkre tévé.

A zúzmara és fagy általi kár 100 holdanként mintegy 108 4/8 ölre megy.
A szárazság körülbelül 0 j-025 résznyit tett semmivé.
E télen az emberek általi erdőrontások is gyakoriak valának, különösen a Palotához közel 

fekvő, péti sík erdőben, mely különben is szomorú állapotban van, minthogy számtalanszor 
levágatván, majdnem semmi sarjadzási képességgel sem bír, és minden kigondolható dúlá- 
soknak ki van téve.

Nem elég, hogy, mint feljebb említettük, erdeinket mindennemű hernyók pusztítják, ha
nem a gyapjúnyírás alkalmával 14000 darab juh is rágicsálja, s a fatolvajok is nagy mérvben 
rongálják.

E tél az erdőőrökre nézve ugyan csak nehéz időszak volt. Ha sikerült nekik az erdőron- 
tókat az erdő egyik részéből kiűzni, annak más részében jelentek meg, mitsem törődve a 
kiáltással, veszekedéssel és végre az ütlegekkel sem.

Rettenetes helyzet a szegény emberé, ha az elkerülhetetlen szükségletét sem képes be
csületes úton és módon megszerezni, de bizonyára kellemetlen az erdőőré is, ki ily vidéken 
kénytelen szolgálni.

Ismerve a nép szegénységét, átlátva mennyire szükségeli a tüzelő anyagot, gyakran elszo
rult kebellel végezi kötelességét az erdőőr s teljesíti elöljárója parancsolatát, ha szolgálatát és 
kenyerét kockáztatni nem akarja.

A bepanaszlások következtében történt bírói vizsgálatok eredménye szomorú, minthogy 
ezekből csak az tűnt ki, hogy az erdőrontók legnagyobb része elszegényedett kézművesek, 
kik az előtt jómódú becsületes polgárok valának, de a jelenlegi általános pénz- és kereset 
hiány oly nyomorba juttatá őket, hogy a testüket fedő rongyaikon kívül semmijük nincsen.

Erdészeti és Gazdászati Lapok 
a Magyar Erdész-Egylet Közlönye

5. évfolyam, 1866.
X. füzet 444-451
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Kabina János
A szentgáli közbirtokosság erdészeti viszonyai

/ . . . /  Ezen község /Szentgáli határa, melyet a magyar nyugati vasútvonal kettészel, körül
belül 24.000 kataszteri holdat tesz ki, mely holdszámból az erdő 17.000 kataszteri holdat 
foglal el. / . . ./

Közlekedési és kereskedelmi viszonyok
Miután ezen határt a Székesfehérvár -  Veszprém -  Városlőd -  devecseri országút, mely 

Városlődön Pápa felé is elágazik, és a magyar nyugati vasútvonal a herendi és városlődi állo
másokkal szeli; miután továbbá a herendi porcelángyár, úgyszólván határában, a városlődi 
kőedénygyár pedig közvetlen szomszédságában fekszik, s a végre a veszprémi piac is alig 16 
kilométernyire van: ezek oly tényezők, melyek a fakereskedőre csak csábító hatással lehet
nének, ha másrészt a szentgáli lakosság úrhatnámsága és nem valami kiváló rend és munka 
szeretete -  mire egyébiránt még visszatérünk -  a vállalkozó tüzet le nem hűtené, mihez még 
azon körülmény is járul, hogy az erdei utak csaknem járhatatlanok. Fafogyasztóintézetei 
közt figyelembe veendők még a meglehetősen kiterjedt mészégető vállalat, a község régi 
szerkezetű fűrészmalma és a bakonybéli talicska-, lapát-, villa- és egyéb gazdasági eszközö
ket készítő műhelyek is.

Üzemmód, forda és erdőgazdasági viszonyok
Tisztelt olvasóim azt hihetik, hogy ekkora erdőkincs és ily kedvező közlekedési és keres

kedelmi viszonyok mellett itt nemcsak a legrendszeresebb erdei kezeléssel és a lehető legked
vezőbb képet nyújtó állabokkal van dolgunk; de másrészt talán azt is, hogy a szentgáli nép 
tán egyike a legjobb módú népnek? Ez a legkeserűbb csalódás! mert künn a legborzasztóbb 
erdőpusztítás; benn a legnagyobb nyomor uralkodik!

Ha tehát azt kérdjük: mily üzemmód s mely forda szerint kezeltetnek ezen nagy kiterje
désű erdők? azt kell felelnünk, hogy itt sem üzemmódról sem fordáról tán senki soha sem
mit sem hallott, annál kevésbé alkalmazott valamit, s ha mégis hasonlítani kellene valamihez 
ezen kezelési módot, úgy azt legfeljebb minden fordanélküli, legrendetlenebb szálaló üzem
nek lehetne csúfolni, ha kifejezésünkben szelídek akarunk lenni.

Itt ugyanis derűre-borura vág mindenki ott, ahol és amit neki tetszik és amely időben 
tetszik, már tán azon időtől fogva, midőn ezen erdőket a közbirtokosság -  mint királyi vadá
szok -  királyi adományként nyerte; de hogy mégis az igazsághoz hívek maradjunk, egy rövid 
megszakítással, melynek -  mint látni fogjuk -  igen tragikus vége lett!

Erdei kultúra még magára az Ür Istenre sem bizatik! mert tilalmas területről szó sem 
lévén, az ezerszám az erdőket keresztül-kasul bebarangoló legelőmarha -  többnyire pásztor 
nélkül -  még azt is leeszi és tönkrejuttatja, amit a jó Isten kegyelme természetes úton elvetett 
és kikeltett. / . . ./

Egész alkotmányosan időszakonként saját köréből egy -  úgynevezett -  erdőinspektort 
választ, kinek az lenne feladata, hogy az erdőt rendszeresen kezelve, a közjó számára jö-
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vedelmeztesse és jó ápolás által a jövő nemzedék számára is fenntartsa. E célból néhány 
úgynevezett erdőkerülő is van rendelkezésére adva, kik által az erdőt károsítások ellen is 
kellene óvni.

Miként azonban a vaknak a színről, úgy ezen erdőinspektor uraknak az erdőkezelés
ről fogalmuk nincsen; és valljuk be, hogy ezen inspektor urak -  hogy többet ne mondjunk
-  inkább az erdőkerülők által elkövetett hűtlenségek törvényesítésére, mint a fentebb érin
tett szent kötelmek teljesítésére vannak, mit nekik oly borzasztó praecedens után, mint 
amely Gombás nevű elődjükkel történt, rossz néven venni alig lehet. -  Az erdőinspektorok 
e tekintetbeni mentségükre még sok más körülményt is fel lehetne hozni; azonban ezeket 
mellőzve csak azt emeljük ki, miszerint ez mindaddig meg nem változhatik, amíg a szentgáli 
közbirtokosság erdeinek kezelésében a-tól O -ig minden meg nem változik.

Ezen Gombás nevű szerencsétlen erdőinspektor ugyanis rendet és az erdők jövőjének 
biztosítására célzó üdvös intézkedéseket életbe léptetni akarván, minek tanúi azon néhány 
évi vágások, melyek inspektorsága alatt vezettettek, több rendellenes közbirtokosnak megfe- 
nyítése végett, a közigazgatási hatósághoz fordult, minek folytán egy közigazgatási tisztviselő 
több megyei pandúr kíséretében meg is jelent a község házánál, és annyi bátorsággal is bírt, 
hogy a rendellenesek főkolomposait, az akkor még dívott módon, a községházára bekísér
tette, de már ahhoz, hogy Gombást a felbőszített csőcselék ellen megvédte volna, bátorsága 
nem lévén, Gombást saját szeme láttára, a községházán, agyonbaltázni s úgyszólván dara
bokra felkoncolni engedte.

De hagyjuk el ezen oly iszonyú kegyetlenséggel végrehajtott gyilkosságot! s csak annak 
az erdő sorsára vonatkozó következményeit vizsgáljuk.

A tettesek és bűnrészesek elfogattak ugyan és tán el is vették volna megérdemlett méltó 
büntetésüket, ha a nemzet legnagyobb örömünnepe, melyen a királykoronázás által feltáma
dását ünnepelte, minden kegyeivel be nem köszönt vala, mely kegybőségből ezen érdemte
lenek is részesültek; hisz nagy Széchenyinkként „A magyarnak, ha apagyilkos lenne is, meg 
kellene kegyelmezni!” minek az lett a következménye, hogy most nincsen többé tekintély, 
amely a közbirtokosság, de egyszersmind a haza ezen nagy kincsét az elbizakodottak pusz
tításaitól megóvni képes lenne!

Hiába való itt minden megyei zár! mert nem kellő szigorral és rendszabályokkal hajtat
ván végre, kijátszatik, sőt -  mintha nem is léteznék -  semmibe sem vétetik.

Bár tehát a megye zár alá vette Szt.-Gál közbirtokosságának erdeit és zárgondnokul vagy 
zártartóul a megye részéről az illető járás szolgabírája neveztetett ki, de miután oldala mellé 
semmiféle szakértő nem rendeltetett: arról, ami a zárgondnokságára bízott erdőben történik, 
vagy tudomása nincsen, vagy ha igen, annak tudomására csak későn jut, s miután szakértő 
nincsen, aki az erdőt közvetlenül gondozná és a megyei zárgondnokság célját, a kezelési 
rendet t.i. eszközölné: a pusztítás tovább folyik, dacára annak, hogy a zárgondnokság az er
dőbe való járást faj zás végett hetenként két napra határozta és ehhez képest a szentgáliaknak 
hetenként csak két napot engedett a veszprémi piacra való fabevitelre, mely rendszabály, ha 
keresztül is vitetnék, másra mint a pusztítás idejének korlátozására alkalmasnak alig mond
ható; mert ezen rendszabály mellett sem a vágási sorrend, sem a vágás, illetőleg a fadöntés 
módja meghatározva nincsen; de mert illuzórikussá válik e rendszabály a fentebbi cél el
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érésében is az által, hogy nincsen gondoskodva egyszersmind arról is, hogy a szentgáli fa a 
meghatározott két fajzási napon kívül másfelé se vitessék, vagy ha ez tán ki is van mondva, 
senki sem ügyel arra, hogy az ez ellen cselekvők bejelentetvén, megfenyíttessenek.

Amint látjuk tehát, a zár csak névleges, s így boldog boldogtalan hordja a szentgáli fát a 
szélrózsa minden irányában.

Szerény soraim e pontját az új erdőtörvény elleneinek, főleg pedig a „Pesti Napló” azon 
igen tisztelt cikkezőjének ajánlom szíves figyelmébe, aki egyik cikkében annak idején a törv.
III. fejezete 28. §-ának az Ő Felsége által kinevezendő erőfelügyelőkre vonatkozó határozatát 
támadta meg és az azokra bízandókat a közigazgatási hatóságokra bízni kívánná! Pedig ez 
csak egy eset, s hány ilyen hozható fel széles magyar hazánkból?

Vagy tán azt akarjuk, hogy az erdőtörvény is csak írott malaszt maradjon, mint sok más 
üdvös törvényünk? melyek közül, hogy többet ne említsünk, csak a vadászati törvényt, mint 
legközelebb esőt, hozzuk fel például!

Hát még a fadöntés módja? ez ám a cifra gazdálkodás!
Hogy erről is fogalmunk legyen -  mert érdekes ám -  elmondanom!
A szentgáli erdőkultivátorok kik közül -  mellesleg legyen mondva -  legtöbben -  kevés 

megszakítással -  hónapokat töltenek kint az erdőn anélkül, hogy gazdaságuk és otthonuk 
eszükbe is jutna, kimennek az erdőre és egy kiszemelt fatörzshöz odaállítván szekereiket, 
marháikat a jó Isten gondjaira bízván, hozzá látnak a törzs ledöntéséhez, még pedig a legtöbb 
esetben úgy, hogy közönségesen 1-1 Vi sőt 2 méter magas töveket hagynak állani.

No már ez túlzás! fogja gondolni az olvasó; de dacára ennek, én ez állításomat -  mint 
szemtanú -  fenntartom, mint egyáltalán mindazt, mit itt elmondottam, mert szemeimmel 
láttam és tapasztaltam. De ha még meg is mondom, hogy a szentgáli erdőpusztítók, ha a 
törzs első részének levágása kissé nagyobb munkát igényel, szekéren állva vágják le a fát, 
állításomat a tisztelt olvasó el is fogja hinni.

Ha a törzs már ledöntetett és nehezen hasad -  mert többnyire oly hosszú hasítványokra 
dolgozzák fel, amilyen hosszúak szekereik -  ott hagyják és helyette mást döntenek le, úgy, 
hogy az ily ledöntögetett törzsek és a hosszúra hagyott tuskókból, valamint a fák ott hagyott 
koronáiból több ezer méter kitűnő hasábfa kerülne ki, ha feldolgoztatnék.

Ha a törzs a vágónak ínyére van, azt felhasogatja, szekerét megrakja és elviszi eladásra; 
megjegyzendő, hogy a törzstetővel és az ágfával senki sem törődik, mely részei a fának az 
erdőn maradván elkorhadnak, vagy -  ami még szerencse -  az erdőkerülők által a szegény 
veszprémi taligásoknak egy kis borravalóért eladatnak.

Az így megrakott szekérrel útnak indul aztán a szentgáli nemes erdőbirtokos, s bevi
szi Veszprémbe, vagy a zárgondnokság által tilos napokon más biztosabb helyre, például a 
nagyvázsonyi völgyre, vagy a Balaton mellékére, vagy az erdő tőszomszédságában felállított 
taliga, villa stb. készítők műhelyéhez, a Bakonybéli völgybe; Veszprémben közönségesen 1 Ft 
20, 1 Ft 80 kron adja el szekér rakományát, mely összeg -  ha kezében van -  belátogat vele az 
„Angyalhoz” címzett vendéglőben, s ott véve ki, élvezi. Hogy ily drága ebéd után a faárából 
nem sok marad, kiki elképzelheti! Rebus quasi bene gestis* azután ismét az erdőre tér vissza, 
hogy gazdálkodását folytassa.

* mint aki jól végezte dolgát.

- 8 0 -



Bakonyszentlászló, a Hódos-ér völgye

- 8 1 -



A hárskúti négyszáz éves hegyi szil törzse és távlati képe
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Ha már most figyelembe vétetik, hogy az ily 1 Ft 10 -  1 Ft 80 kron Veszprémben eladott 
szekér fának az erdőn való feldolgozása és piacra való szállítása az illetőnek legkevesebb két 
napjába kerül: megfoghatatlannak fog látszani, hogy 60-90 krért miként képes egy ember 
két marhájával dolgozni naponta? és ezt alig képes az ember másként magyarázni, mint az 
által, hogy az ily fapusztítókban szintúgy, mint a szenvedélyes kártyásokban, legyőzhetetlen 
szenvedély uralja a számító észt.

Lássuk már most, mi következménye van ezen életmódnak?
A szántóföldek csak rosszul, vagy éppen nem műveltetnek, minek folytán, mert -  miként 

láttuk -  fakereskedésük nem a legfényesebben jövedelmez, mezőgazdaságuk tönkre megy és 
családjaik nyomorognak, adójukat és egyéb kötelezettségeiket fizetni nem képesek, s így a 
végrehajtóknak bő aratást nyújtanak -  már ahol t.i. még foglalni való van -  mert idejüket, 
mely a közgazdaság számára és saját jólétük előmozdítására hasznosítható lenne, kint az 
erdőn elherdálják, még pedig a közvagyon tönkrejuttatásában, s így nemcsak önmaguk, ha
nem a nemzet ellen is súlyosan vétkeznek ezen gazdag koldusok!

Igaz, nem hiányzik itt sem a jobb elem, mely ha mozdulni merne, sok másként lenne! 
azonban Gombás esete és a megye erélytelensége miatt tűrni kénytelenek mindazt, mit 
főnnebb csak halvány körvonalakkal ecseteltünk!

Ezen jobb elemekre nézve az új erdőtörvény, melytől sokat remélnek, valódi záloga a jobb 
jövőnek, akár a közbirtokosság erdeje, mint közös vagyon kezeltessék ezentúl is, akár pedig 
sikerüljön nekik a birtok rendezést keresztül vinni; bár eddig még nagy kisebbségben vannak.

Azt kérdem tehát, az ily és hason esetekre való tekintettel: van-e szükségünk a várva-várt 
erdőtörvényre? ha igen, miért ellenezték annak létrehozását annyian, sőt miért ellenségei 
még most is és miért igyekeznek annak sikerét kétessé tenni olyanok is, akik mint honatyák, 
hivatva vannak a haza érdekeit a törvények üdvös végrehajtása által biztosítani?

Végül szabadjon szerény nézetemnek ezen erdők tagosítására nézve kifejezést adnom.
A közbirtokosság azon része, mely tulajdonképpen mint ilyen tekinthető, hogy ezen szo

morú állapotokon segítsen és megmentse az erdőállományból azt, ami még megmenthető, 
és hogy általában a község gazdasági viszonyain is segítsen, elhatározta a birtokrendezés 
keresztülvitelét; sajnos azonban azon már fentebb érintett körülmény, hogy ezen jobb rész 
kisebbségben van, s így az eszme valósítása még igen kérdéses.

Nem lehet itt feladatom tüzetesebb nézetet kifejezni afelett: vajon egyáltalán célszerű 
lenne-e a birtokrendezést úgy keresztül vinni, hogy minden egyes közbirtokosnak a reá eső 
erdőrész is külön hasíttassék ki; szerény nézetem azonban az, hogy az erdőnek a közbirto
kosok közti abszolút eldarabolása csak nagyobb mérvű pusztítást fogna maga után vonni: 
miért is azt hiszem, miszerint erdőjárandóság csak azok részére volna külön-külön kiha
sítandó, akiket legalább 50 holdnyi erdőterület megillet; azon aluli kisebb részletek pedig 
együtt volnának hagyandók és ezentúl is mint közbirtokossági birtoktest kezelendők, a tör
vény értelmében -  szakképzett erdész által.

Ezen nézetem támogatására nemcsak ezen kevés kivétellel, abszolút erdőtalajon tenyésző 
erdők jövőjét, hanem azt is hozhatom fel, hogy a csekély kiterjedésű erdőrészletek rendsze
resen, bizonyos üzemmód és meghatározott fordában célszerűen nem kezelhetők, valamint 
végre azt is, hogy az eldarabolt erdők minden egyes birtokos külön céljaihoz képest kell
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hogy kezeltessenek, miáltal a kezelés bonyolultabbá, több munkát igénylővé, s így drágábbá 
is válik: holott a közösen maradó erdő kezelése, felújítása, művelése és őrzése könnyebb és 
olcsóbb; azonkívül pedig a legeltetési haszonvétel célszerűbb és rendszeresebb kihasználását 
is megengedi; mit itt figyelmen kívül hagynunk nem szabad.

Az erdők jövedelmének felosztása sem jár semmiféle nehézséggel a közösen, de rendsze
resen kezelt erdőknél; mert amint ki-ki birtoka arányában a terheket viselni tartozik, úgy az 
erdő jövedelmében is ugyanazon arányban részesül.

Kitűzött célom eléréshez szükséges még, hogy röviden ezen erdők jövő kezelési módja 
iránti nézeteimet is kifejezzem; mi mellett ezen erdőket úgy kívánom tekinteni, mintha jö 
vőre is osztatlan birtokot képeznének.

Mindenek előtt meghatározandó itt a meglévő vágások kiterjedése, melyek szigorú le
geltetési tilalom alá veendők mindaddig, míg a marha szája elől ki nem nőttek; úgy szinte 
szigorúan őrzendők minden emberi megkárosítások ellen is; ezekben tehát a fejszének ár
nyéka se jelenjék meg; nem pedig úgy, mind eddig, hogy alig cseperedett fel egy nemesebb, 
egészséges, életrevaló törzsöcske, s már is itt volt az erdő pusztító fejszéje. Később pedig, 
midőn annak ideje megérkezett, rendes vigályítások* vezetendők be.

Továbbá megbecsülendő, legalább megközelítőleg, mennyi fakészlettel bírnak még az át- 
szálalt vágható állabok? melyek az itt legcélszerűbbnek mutatkozó 80 éves forda évszámához 
képest 60 év alatt lennének kihasználandók, mialatt a jelenlegi vágások is elérnék vágható 
korukat és a rendes fordába beleilleszthetők lennének.

Megjegyzendő, hogy, miután itt kétféle fanemmel van dolgunk, melyek külön külön 
állabrészeket képeznek, ezek a terv megállapításánál figyelembe veendők lévén, külön külön 
vágásrend volna megállapítandó.

A csertölgyállabok megfelelő részei makkültetéssel azonnal felújítandók; a bükkállabok 
megfelelő részeinek felújítása pedig 8-10 évre terjedő előtilosokkal lenne eszközlendő, miál
tal mintegy 1750 kát. holdnyi terület folytonosan legeltetési tilalom alatt állana.

Végre az évi vágások -  a bükkösökben megfelelő számú magfák fenntartásával -  kihaszná
landók úgy, hogy a közbirtokosok tüzelőjét a dorong, gally és a csekélyebb minőségű hasábfa 
az erdőn szerteszét nagy mennyiségben elszórva heverő dűlt fával fedezné; a jobb minőségű 
hasábfa pedig eladatván, az adót, a kezelési és erdőművelési költségeket stb. fedezné, melyeken 
felül, ha fölösleg mutatkoznék, a közbirtokosok közt birtokuk arányában lenne felosztandó.

Megvagyok győződve, s hiszem, minden józanul gondolkozó is be fogja látni, miszerint 
a szentgáli lakosság, ha erdeit rendszeresen kezelendi, jobblétnek fog örvendeni rövid idő 
múlva; mert midőn egyrészt azok, kik most erdőbirtokuknak alig veszik hasznát, az őket 
megillető jövedelemnek örvendenének, másrészt azok is, akik eddig az erdőt pusztították 
anélkül, hogy abból hasznuk lenne, szántóföldjeiket több gonddal művelnék és szinte az őket 
megillető jövedelemben részesülnének nemcsak, hanem munkaerejüket is, melyet eddig ha
szon nélkül elfecséreltek, favágás és fafuvarozással úgy értékesíthetnék, hogy ebből -  kisebb 
erőmegfeszítés mellett, -  aránytalanul jobb jövedelmük lenne, mint az eddigi erdőpusztítás
ból!

Erdészeti Lapok XIX. évfolyam, 1880. 103-115. oldal

* vigályítás =  nevelő vágás, gyérítés
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Spettmann János
Vidéki levelek. I.

A III. éves erdészhallgatók idei tanulmányútja

Tekintetes szerkesztőség!
A folyó évben megtartott nagy tanulmányi kirándulás a Bakony hegységen és ennek elő- 

részein elterülő erdőségekre terjedt ki.
A kirándulást Fekete Lajos, Vadas Jenő főerdőtanácsosok és Csiby Lőrincz erdőtanácsos, 

akadémiai tanárok vezették; részt vett egy tanársegéd és 12 erdészhallgató.
Június 6-án Selmecbányáról eltávozván, az első megállapodás Győrben volt, hol a kirándu

lók a Neubauer Károly és fia cég célszerűen berendezett gyufagyárát tekintették meg. / . . ./
Puszta-Tarjánból a kirándulók, miután a rend (t.i. a pannonhalmi főapátság) kor

mányzójának megköszönték a vendéglátást, az erdőmesternek pedig a szíves kalauzolást, 
még ugyanaznap Bakony-Szombathelyre, Eszterházy Béla gróf erdőbirtokára utaztak. Itt 
Berghold Károly uradalmi főerdész fogadta őket.

Június 10-én a feketevízi erdőrészeket jártuk be s változatos jellegű állabokat láttunk.
Sajnos, nem hagyható említés nélkül ama érzékeny károsítás, mely már itt észlelhető 

s mely a kirándulók által látott majdnem összes állabokon végig vonult ezentúl is, és pe
dig különbség nélkül a fiatalokon és korosabbakon egyaránt. A fővad. t. i. a fiatal csemeték 
rügyeit és hajtásait évek hosszú során át lerágja úgy, hogy a fiatalos nem bír felvergődni; a 
korosabbaknál lehántja, ledörzsöli, körülrágja a kérget s a fát elszáradásnak, gombák elterje
désének és egyéb betegségeknek teszi ki. Az állabok ekként erdőgazdaságilag a legsilányabb, 
legszánandóbb állapotba jutnak.

Az állabok sorozatában Berghold főerdész olyanba is vezetett, ahol régibb eredetű gon
datlanabb kezelés folytán a gyomfák nagyon fölkaptak s az értékes tölgyet elnyomták. Elő
adta, hogy a meghagyandó tölgyállabot az értéketlen fanemek egy részének kiszedése által 
először a jobb záródáshoz segíti, a kiszedés által keletkezett hézagokat tölggyel pótolja s a 
remélt teljes záródás elérése után a területet a gyomfáktól végképpen kitisztítja.

Útközben két szomszédos tölgyfiatalos tűnt föl, melyekben bebizonyult, mint teszi tönk
re a vad rágásával éveken keresztül azokat a felújításokat, melyek védtelenül ki vannak téve 
pusztításainak. Az egyik állab ugyanis be volt kerítve s benne a csemeték 1,5 -  2 m magassá
got értek el, az állab szépen záródott stb; ugyanezen idő alatt a be nem kerített állab egyedei a 
rügyek és hajtások folytonos lerágása következtében elbokrosodtak, alig 20- 30 cm magasra 
nőttek s az állab erősen hézagos maradt.

Június 11-én és 12-én a társaság Bakony-Szombathelyről Bakony-Tamásiba utazott, hol 
özv. Eszterházy Móricz grófné képviseletében Jákói Géza erdőmester és erdőtiszti kara fo
gadta.

Rövid tartózkodás után tovább menvén, az erdőmester Pápa-Teszér közelében egy 8 éves 
erdei fenyő és egy 4 éves kocsányos tölgy fiatalost mutatott be.

A vad ezekben a fiatalosokban is igen érezhető károkat okoz.
Mintegy 3 óráig tartó s a Bakony hegységnek rengeteg ős bükkös állabjain keresztül foly
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tatott gyaloglás után estére a társaság a Bakony legmagasabb pontjára (713 m), a Kőrishegy
re, mint éjjeli szállásra ért.

Itt szabadban rakott tűz és kellemes társalgás mellett jóízűen töltve az estét s kipihenve a 
nap fáradalmait, június 12-én a Kőrishegy tetején levő háromszögelési pontnál megnéztük a 
szép kilátást, keresztül haladtunk a hegy déli oldalán fekvő fiatal állabokon, csemetekerten s 
egy 140 éves bükkösbe értünk, mely szerződés szerint 10 évre van használatra kiadva átlag 
törzsönkint 8 K-ért. Egy-egy törzs köbtartalma 1,3 -  1,5 m3.

Láttunk továbbá kisebbszerű szenítést; egy-egy boglyába 14 űrm. fa rakatik s ebből 100 
zsák vagy 14 -  15 q szén kerül ki.

Déltájban a szépalmai erdősítésekhez érkezett a társaság. E vidéken ama erdőbirtokosok, 
kiknek mezőgazdaságuk is van, ha egyik területen a talaj hosszú ideig tartó mezőgazdasági 
használat folytán erősen szegényedni kezd, az erőteljesebb feltételes erdőtalajt mezőgazdaság 
alá fogják és a gyengébbet az erdőgazdaságnak adják át.

Ilyen cserélt erdőtalaj a szépalmai is. Kiterjedése mintegy 25 kát. hold; az egész be van 
már erdősítve, csakhogy az elért eredmény különböző.

Az erdősítés egy része Buttlár-féle vashoz hasonló fával történt, a terület másik részén az 
erdősítés eke utáni makkrakással eszközöltetett; egy harmadik területdarabot mezőgazdasá
gi köztes használattal újítottak föl.

Az állab mintegy 6-8 éves. A melyik rész Buttlár-féle fával telepíttetett, az ritkás s a vad
rágástól erősen szenvedett, alig bír felvergődni; az eke után bevetett terület sikerültebb. Igen 
éles azonban a különbség e kettő s ama terület között mely mezőgazdasági köztes használat
tal jött létre; mert ez a rész zárt, mintegy 60 cm magas üde fiatalos s a vadkárt nem nagyon 
látni benne. Megjegyzendő, hogy ez a rész trágyázva is lett.

Délután a kirándulók folytatták útjokat a zabulai lak felé, áthaladtak sok különböző korú 
állabon, s ezek közt vén 180-200 éves kocsánytalan tölgyek tűntek fel, melyek arra engedtek 
következtetni, hogy a Bakony egykor nagyrészt ily fanemű állabokból állt.

A zabulai vadászlak körül mintegy 130-135 kát. hold 30-35 éves luc- és vörösfenyő 
állabok vannak, melyek eddig elég jó állapotúak; csak a vad tesz bennük nagy károsítást. Az 
állabok igen tetszetősek, annyival inkább, mert ügyesen vezetett 5-8 m széles hossz- és ke
resztnyiladékok szelik, részben a vadászat kedvéért, részben a gazdasági beosztás céljából.

A zabulai laktól kissé távolabb eső osztagban látható volt, hogy az erdei fenyő együtt 
telepítve a tölggyel, mint szárnyalja túl és nyomja el a tölgyet.

Június 13-án átmenvén Eszterházy Pál gróf rédei erdőbirtokán a kirándulók Sándor-ma- 
jorhoz értek, hol köszönetüket fejezvén ki Jákói Géza erdőmesternek a készséges kalauzolá
sért, tőle és erdőtisztjeitől búcsút vettek.

Sándor-majortól a vadregényes Cuha völgyében ismét Berghold Károly főerdész vezette a 
társaságot, mely itt Eszterházy Béla gróf gézaházi erdőrészeit és vadaskertjét tekintette meg.

E kirándulás egyik legérdekesebb látványa ama vörösfenyőállab, melybe a kirándulók a 
gézaházi major közelében értek.

Az állab 400 m tengerszint feletti magasságban van, kiterjedése 1,6 kát. hold, kora 80 év. 
Berghold főerdész felvétele alapján az 1,6 kát. holdon 498 darab törzs áll 1003 m3 fatömeg
gel; a törzsek 1/3 részének 28 cm mellmagassági átlag átmérővel és 35 méter hosszúsággal
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bíró átlagfa felel meg, melynek köbtartalma 2,156 m3; a 2/3-részből kiszámított átlagfa szin
tén 28 cm mellmagassági átmérőjű, de 28,4 m hosszú s köbtartalma 1,75 m3; az az egész 
fatömeg értéke 12,966 K.

Gézaházán elbúcsúzva a vendégszeretetet lekötelező módon gyakorolt Berghold Károly 
főerdésztől, este a társaság Havas Ágoston, apátsági erdőmester vezetés mellett -  ki már 
több napon át a kirándulókkal tartott -  Zircre utazott, ahol őket Vajda Ödön, a rend apátja 
a legigazabb magyar vendégszeretettel fogadta.

Június 14-én Úrnapján Zircen a kolostorhoz tartozó angol kertet tekintettük meg.
A Zirc mellett fekvő pintérhegyi állabok tőszomszédságában vörös fenyővel elegyes tölgy 

fiatalos áll; de a vörös fenyő rovaroktól és betegségektől szenved.
Annál meglepőbb, hogy az előbbi helytől mintegy 100 lépésnyire egy elegyetlen, vágható 

korú vörös fenyves áll, 20-24 m magas egyenes törzsekkel; a fa m3-jének ára itt tövön 20-22 K.
Június 16-án Vajda Ödönnek, a rend apátjának megköszönve a szíves vendéglátást, ismét 

tovább állottunk s a rend birtokát képező sólyi erdősítést néztük meg.
A sólyi erdősítés a legkopárabb mésztalajon eszközöltetett és most is folyik tovább. / . . . /  

Ezektől a fiatalosoktól délre meglehetős nagy kiterjedésű és korosabb molyhos tölgyállab 
van, bizonyságul annak, mennyire megfelelő a mésztalaj ennek a fanemnek.

Miután a főbb részleteket ekként elősoroltuk, csoportosítva a rokon neműeket, vonjuk le 
azokból a tanulságot.

Ha az erdészeti tudomány egyes ágazatai szerint részletezzük a tapasztaltakat, azt látjuk, 
hogy főképpen az erdőtenyésztéstan körébe vágó érdekes tapasztalatokat szerezhettünk.

Csak másodsorban következtek erdőhasználattani, iparműtani, erdővédelmi és erdőren
dezési látnivalók; nem kis rész esik végül a vadászatiakra.

A felújítások általában buzgóságról tanúskodnak; egy részük sikerültnek és szépnek 
mondható. Az e téren elért eredményekért elismerés illeti az erdőbirtokosokat és tisztjeiket, 
különösen azokat, akik az elkopárosodásnak indult területeket pénzbeli áldozat árán is az 
erdőgazdaságnak meghódítani iparkodnak.

A felújítási módok közt a mezőgazdasági elő és köztes használattal kapcsolatos a leggya
koribb.

Ez az eljárás az adott talajviszonyok mellett igen célszerű és hasznos, mert igen kevés 
költséggel jár s csakis így magyarázható meg, hogy 200-300 kát. holdnyi területek erdősíttet- 
tek be egy-egy tagban rövid idő alatt.

Az erdőbirtokos különben az erdősítéssel rendesen járó nagy költséget aligha fedezné.
De ne felejtsük el, hogy az ily erdősítési módra alkalmas és erdőgazdaságnak szánt talaj 

Magyarország más vidékén kevés van.
A felújításokkal kapcsolatban kifogás alá esik -  amint azt Vadas Jenő főerdőtanácsos 

a helyszínén mindenütt megjegyezte - ,  hogy sok oly helyre telepítik a kocsányos tölgyet, 
ahová az faji jellegénél fogva nem való, hanem inkább a kocsánytalan tölgy. Ez hasonló hiba, 
mint ha a lucfenyőt oly termőhelyi viszonyok közé hozzuk, melyek határozottan a jegenye
fenyőnek felelnek meg, ami, ha kezdetben nem is, de később igen káros következményeket 
von maga után.

A második nem kevésbé megfontolandó körülmény az, amire Havas Ágoston zirci apát
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sági erdőmester a szakköröket az Érd. Lapokban figyelmeztette is, hogy t. i. a fekete fenyőt, 
mely némileg a rovarkároktól is szenved, túlságos mértékben kapták föl ezen a vidéken.

Nem hagyható említés nélkül újból és újból, hogy az erdősítések, de nemcsak ezek, ha
nem a középkorú, sőt vágható állabok is sokat szenvednek a vadkárosításoktól s jóllehet 
a nagyszámú vadállomány, mely ezen a vidéken sok örömet és élvezetet okoz az erdőbir
tokosoknak, sőt egyes helyeken (kőrishegyi, zabulai részek) számottevő jövedelmet is hajt, 
a szakembernek mégis elszorul a szíve, ha ezeket a vad károsítása folytán silány állapotba 
jutott fiatalosokat látja.

Csemetekertet aránylag keveset és kis kiterjedésűeket láttunk, ahol van, ott fenyőfélék 
nevelésére használtatik.

A kihasználás belterjesnek mondható, amennyiben még a legvékonyabb ágacskát is érté
kesítik. Ez a tény a nagy keresletben és a közlekedési eszközök kedvező voltában leli magya
rázatát. Közlekedési eszközül a rendes és nagy számban levő erdei utak szolgálnak; különle
ges berendezés gyanánt csak a Gerence völgyében egy csúsztatóval való kísérlet és ugyanott 
egy keskeny vágányú erdei pálya említhető.

Végül újból meg kell emlékezni a vörös fenyő feltűnő előfordulásáról; nyilván a meszes 
talaj kedvez növekvésének nagymértékbe.

Őszinte köszönet illeti az erdőbirtokosokat azért, hogy alkalmat nyújtottak e tanulságos 
kirándulásra, de azért a kedves vendéglátásért is, melyben mindenütt részesültünk. Nem
különben hálával tartozunk a velünk járt erdőtiszteknek, kik készséges magyarázataikkal és 
barátságos vezetésükkel az ottani erdőgazdaságnak részleteit megismertették velünk.

Fogadják mindnyájan ismételve őszinte és hálás köszönetünket.
Selmecbányán, 1990. évi július hóban.

Erdészeti Lapok
XXXIX. évfolyam, 1900. 10. füzet 983-990. oldal 

A tanulmányút helyi vezetőinek képe a Bothó-albumból

Berghold Károly Jákói Géza
(1857-1926)

Havas Ágoston 
(1857-1905)
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Mikolás Vince
A mesterséges utak és az erdő jövedelmezősége

Jó szállító eszközökkel kellően fel nem szerelt erdőgazdaságainkban régi elv, hogy az 
erdei termékeket az erdőből addig kell kiszállítani, míg azt az utak használhatósága megen
gedi s bizony nem egyszer megesik, hogy elegendő fuvarerő hiányában a faanyag a vágásban, 
vagy legjobb esetben az erdei rakodókon marad s értékesítési helyére a később beálló tavaszi 
és nyári munka alatt vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyobb pénzáldozattal, tehát az erdő 
jövedelmezőségének rovására szállítható.

Ki vagyunk téve annak, hogy kedvezőtlen időjárás esetén alig szállíthatunk; a fuvarosok 
esetleges túlköveteléseinek is vagy engednünk kell, ha szerződésileg kötelezve vagyunk bi
zonyos mennyiségnek bizonyos határidőn belül való átadására, vagy pedig számolva ezen 
nehézségekkel, az esetleges kedvező üzletet mellőzni vagyunk kénytelenek. Nagyon gyakran 
s legtöbbször oly messziről kell az értékesítés színhelyét termékeinkkel fölkeresnünk, hogy 
erre az adott kezdetleges szállítási viszonyok között a piaci árak elégtelenek, illetve a terme
lési és szállítási költségek a fa egész árát jóformán fölemésztik, pedig ezeken kívül sok más 
költség van még, amely a faárban keres fedezetet.

Ezen kedvezőtlen viszonyok okai annak, hogy sok helyen a kihasználás mai viszonyaink 
között egyszerűen kivihetetlen ott is, ahol még vannak fafölöslegeink, de azok ránk nézve 
hozzáférhetetlenek, s ugyancsak ez egyik főoka annak, hogy az erdő jövedelmezősége Ma
gyarországon oly csekély, helyenként számokban alig kifejezhető, míg más, erdészetileg elő
rehaladottabb államokban nagyon is elfogadható (1. EL. 1901. évi I. füzet 17. és 18 old.).

Sok módja van a birtok jövedelmezővé való tételének s ez a helyi viszonyok szerint sok
féleképpen váltakozik is, de egyik főkelléke első sorban mindenesetre az, hogy a birtokosok 
kellő szakképzettséggel bíró erdőtiszteket alkalmazzanak, kiknek felelősség melletti hatáskör 
biztosításával mód és alkalom adassék arra, hogy legjobb tudásukat a szállítási viszonyok 
javítása érdekében is latba vetve, emeljék a birtok okszerű jövedelmezőségét és ezzel a birtok 
értékét is.

Igaz ugyan, hogy az erdei utak és vasutak nagy befektetést igényelnek, de helyes alapokon 
és kellő körültekintéssel számolva gyakran remélni is alig mert eredményeket érhetünk el.

Két példa van előttem az erdei iparvasutakra nézve és pedig a báró Todescó-féle nagyvá
zsonyi birtokon Zsófiapusztától Csinger-völgyig épült lóvonat, amely Veszprém-megyében 
van; és a Hont megyében fekvő Szokolya-Hutától Kis-Marosig épült keskenyvágányú gőz
mozdonnyal járó iparvonat.

Az építkezést, a szerkezeteket s minden mást, ami nem a jövedelmezőség kimutatására 
szolgál, lehetőleg mellőzve, az elért pénzbeli eredményeket közlöm csak, megjegyezvén, hogy 
a Zsófia-puszta -  Csingervölgyi lóvonatra vonatkozó adatokat csupán közvetlen tapasztala
taim alapján vagyok kénytelen közölni, anélkül, hogy az idevágó uradalmi számadásokba 
betekinthettem volna, amennyiben az uradalmi számtartó -  angol honpolgár -  elővigyázat - 
ból(?) nem vélte az uradalomra nézve előnyösnek azt, hogy ezen adatok a nyilvánosságra 
hozassanak.
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A nagyvázsonyi uradalomhoz tartozó és az erdészet által kezelt lóvasút hossza 9,2 km, 
amibe a váltók, kitérők, az egyes rakodókhoz, a gőzfűrészhez stb. vezető vonalak hosszúsága 
nincsen beszámítva. Kiindulási pontja Zsóíia-puszta, innen mintegy 1,0 km-re beér az er
dőbe, hol az uradalmi gőzfűrészt érinti, majd az erdőben éri el legmagasabb pontját az un. 
Lekow-magaslatnál, hol a kitérők is vannak, s hol a pálya mintegy 200 m hosszúságban szin
tes; innen folytonos esése van (10-35 ezrelék) egész a Csinger-völgyi kőszénbánya-telepen 
lévő végállomásig, hol a rendes nyomtávolsággal bíró bányavasúthoz csatlakozik, megelő
zőleg azonban keresztül halad Úrkút falun, hol egy uradalmi szeszgyárat érint, majd pedig 
egy ugyancsak uradalmi mészkemencét, melyeknek nemcsak termékeit szállítja a rendes 
vasúthoz, de viszont az üzemhez szükséges kőszenet stb. a vasútról ez a lóvonat hozza fel.

Ez a lóvasút 1883-ban épület és teljes fölszereléssel 108,000 koronába került, vagyis kilo
méterenként 11.739 koronába.

Az uradalom tulajdonosa ezt a nagy befektetést az ottani főtiszttel eszközöltette és elő
zetes számítás alapján, mintegy jótállás mellett 5 évi törlesztésre engedélyezte. Hogy pedig a 
számítás reális alapokon nyugodott, legjobban bizonyítja az, hogy a befektetett tőkének teljes 
törlesztése már 4Vi év alatt bekövetkezett.

Megjegyzem, hogy ennek a lóvasútnak az üzeme külön lett választva úgy az erdészettől, 
melynek csak kezelésében áll, mint a mezőgazdaságtól is, úgy, hogy ez most mint egy har
madik kezelési ág, vagy mondjuk külön álló uradalmi vállalat, átlagosan évi 20.000 korona 
tiszta jövedelmet hajt és pedig azért csak ennyit, mert az uradalom kihasználva túlkoros 
állabait, ma már kevesebb fát használ ki, mint használt a törlesztési időszak alatt

Ezen lóvasútra vonatkozó adataim a következők:

Évi kiadások:

2 felvigyázó fizetése á 1000 K 2.000 K
7 szolga fizetése á 480 K 3.360 K

Átlagosan 3 pár ló és 3 kocsis van folyton a vasút szolgálatában, melynek költ
ségei az uradalmi átlag szerint napi 4 K 60 F x 3 = 13.80

A törlesztésig szükséges volt évenkint javításokra átlagosan 500 K

Összesen kiadás évenkint 10.897 K

Évi bevételek:
17,000 űrm3 tűzifa szállítása á 1 00 17.000 K

A szeszgyárhoz átlag 6,500 q szén szállítása á 0.80 5.200 K 
50 vagon gabona szállítása, 5000 q á 10 F 500 K
A mészégetéshez szükséges szén fuvarozása 38,000 q á 0.14 5.320 K

A termelt mész szállítása 64,800 q á 0.10 6.480 K

Összesen 34.400 K

5.037 K
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Ezeken kívül a bevételnél fel kellene még említeni a feldolgozás alá kerülő burgonya, a 
szesztermékek, hordók szállítási díjait, úgyszintén a lóvasutat megelőzőleg az ajkai vasúti 
állomáson szükségképpen fenntartott és bérbe bírt faraktár költségeit; a uradalmi gőzmet
szőhöz szállított rönkök, illetve innen elszállított szelvényáruk szállítási díját stb.

Ezeket azonban sajnos az elöl említett oknál fogva mellőznöm kell. Ennek ellenértéke
ként azonban a kiadásoknál is mellőztem a befektetett tőke évi kamatainak felszámítását.

Az összes bevétel volt tehát ezen adatok szerint 34.400 K

az összes kiadás 10.897 K

Marad tehát 23.503 K

mint a lóvasút egy évben elért tiszta jövedelme, mely tiszta jövedelem pontosabb adatok 
hiányában, mégis némi képét nyújtja a törlesztésnek.

Nem mulaszthatom el, hogy rá ne mutassak arra az óriási előnyre, amely a munkaerőben 
való megtakarításban és abban nyilvánul, hogy ily szállítási eszköz birtokában a munka me
netét tetszésünk szerint szabályozhatjuk s a kereskedő illetve a piac igényeinek megfelelően 
akkor láthatjuk el a faraktárakat, mikor a kereslet úgy kívánja.

A munkaerőben való megtakarítást legjobban bizonyítja az, hogy ezen a pályán (10-35 
ezrelék emelkedés mellett) egy ló 30-35 q terhet, - a kocsi súlyát nem számítva, - képes felfelé 
húzni, míg rendes kocsival ugyanennyit ha el is visz két ló, ez már az út és ló jóságától függő 
kivételes eset, ami a rendesen kevésbé jó erdei utaknál teljesen ki van zárva.

Amint a lóvasút bevételeinek említésénél láttuk, egy űrm3 tűzifának a berakás helyéig 
való szállítását a lóvasút 1.00 K egységárral teljesíti, míg a vasutat megelőzőleg ezt fuvarokkal 
kellett teljesíteni, kiknek az uradalom 2-3 koronát, sőt néha többet is fizetett.

Ezen két fuvardíj közötti különbözet azonban még nem teljesen írható a lóvasút javára, 
amennyiben a vasútig való közelítés is kiadással jár és pedig a vágás helyének távolsága sze
rint többel vagy kevesebbel. De bizonyítani fölösleges, hogy a lóvasút által eszközölt szállí
tás mellett okvetlenül megtakarításnak kell lennie, mely nemcsak az erdő jövedelmezőségét 
emeli, hanem annak forgalmi értékét is, mert olcsóbb lévén a szállítás, emelkedik a tőár és 
vele együtt a talaj érték.

Ennek legvilágosabb bizonyítéka egyébként maga az a körülmény, hogy a birtok értéke 
az eredeti vételárral, 1 millió koronával szemben jelenleg 4 millió koronára van becsülve, 
mely értékemelkedésnek oka egyéb körülményeken kívül, mindenesetre az egész birtokon 
eszközölt célszerű és hasznot hozó berendezésekben, befektetésekben is leli magyarázatát.

Erdészeti Lapok 
XLIII. évfolyam, 1904.

1. füzet 1-10. oldal
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Keiner Rezső
A házilagos kitermelés és házi faipar a zirci járásban

A bakonynánai gróf Nádasdy-féle hitbizományi uradalomban az erdők házilagos ki
termelése az egész környék lakosságával érezteti jóindulatú szociális hatását, s jóllehet a 
legértékesebb munkaerő a kivándorlás folytán megapadt, mégis sikerült a házi faiparnak, 
kocsigyártó iparnak némi lendületet venni.

A bükkműszerfát már 20-22 cm középátmérővel kezdődőleg járomcsinálók veszik át. 
A 28-32 cm középátmérővel bíró bükkrönkök a legkedveltebbek, mivel -  ezeket négyfelé 
hasítva és minden hasítvány éleit lefaragva, mint hosszúfát leginkább -  a szomszédos fehér
vármegyei birtokosok veszik meg, akik a szekerek létráihoz (bérfákhoz) használják. Szán
talpnak alkalmas bükkfák szintén keresettek, mert ritkán találhatók megfelelő alakú törzsek. 
Némely törzsből két szántalp is kerül ki, ha ugyanis a törzs gyökfőjéből két 10-14 cm vastag 
és egymáshoz 50-70°-nyi szög alatt hajló gyökér indul ki. Ilyenkor a szántalp hosszúságának 
megfelelően lemetszett rönköt a két gyökér által alkotott szöget felező egyenes irányában 
fűrészelik kétfelé. Nagyon keresik a kőrisszántalpnak való fát is, sajnos, ilyen ezen a vidé
ken igen ritkán található. A szántalpnak alkalmas fák döntése már körülményesebb, ezért a 
vevőnek magának kell ily fákat megfelelő mélyre körülásni, a gyökereket oly mélységben el
vágni, hogy a szántalp orrának megfelelő görbület és hosszúság kikerüljön, valamint a többi 
gyökeret is úgy elvágni, hogy a törzs a ledöntésnél el ne repedjen, mert az így előálló veszte
ség a vevőt sújtja. A vevő az általa döntött fából azonban nemcsak a szántalpnak megfelelő 
hosszúságú rönköt köteles átvenni, hanem amennyit az erdőtiszt az illető fából műszerfának 
kijelöl. A műfakijelölésnél a végső határt a keréktalpfélgyártmány vagy (a vékony részeknél) 
oldalzápsaráklya stb. termelésének lehetősége képezi. Ahol a törzs ágas része kezdődik, a 
göcsösség a legtöbb esetben megszünteti más választékok termelhetését, de ha az ággöcsök 
távola -  az egyenes, egészséges törzs és ágrészekben -  a 70-80 cm-t eléri, akkor a fennebb 
említett apró választékok termelésére alkalmas lévén -  8 cm vastagságig -  , műszerfának 
számítandó.

A csertölgyből is -  a söröshordódongáktól és az épületi fától eltekintve -  majdnem ki
zárólag kerékalkatrészek készülnek. A csertölgy faszövete ugyanis kitűnően állja a szurkot. 
A sörösdonga készítő már kisiparszerűleg űzi ezt a foglalkozást, s midőn megalkudott va
lamely hordógyárossal, napszámba maga mellé fogad egy faragó embert és másodmagával 
dolgozik egész éven át. Egymagában nem is volna képes a szálfát vagy rönköt a dongahosz- 
szúságú tönköcskékre felfűrészelni, mert ehhez ívfűrészt használ. A tönköcskéket azután 
hasábokra vágja fel, amelyekből úgy hasogatja le a dongákat, mint ahogyan a tölgydonga 
termelésnél szokták. Az utolsó donga lehasítása után megmaradó részt sokszor felhasznál
hatja a kerékküllő-félgyártmány előállítására. Egyesek azonban az egész rönköt vagy szálfát 
kerékküllő-hosszúságú tönköcskékre metszik fel, melyeket szintén előbb hasábokra vágnak 
és ezen hasábokból hasítják le a kerékküllő-félgyártmánynak megfelelő darabokat; ezen da
rabok pedig bárddal történt lesimítás után kalodaszerűen rakásoltatnak. A méretek úgy a 
söröshordódongáknál, mint a kerékküllőnél sokfélék; a kerékagyat legnagyobbrészt szintén 
csertölgyből állítják elő és csak kisebb mennyiségben tölgyből. Ugyancsak a csertölgyből 
háziiparszerűleg készülnek a sertésvályuk és egész sertésólak is; ezen célokra a csertölgy a 
tartósság szempontjából nem igen felel meg, de mint vásári cikk mégis elég nagy kereslettel
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bír, mert olcsóbb a tölgyfavályuknál és tölgyfaólaknál. Legkedveltebbek a csertölgyből a vas
tag, 40-50 cm-nél nagyobb középátmérővel bíró rönkök, különösen azért, mert a vastagok 
többnyire sokkal könnyebben hasadnak, emellett kiadósabbak, mint a vékonyak. Kiadósabb 
a vastag csertölgyrönk azért is, mert a gesztesfának az aránya a hulladékfába számítandó 
szíj ácshoz kedvezőbb, mint a vékony fánál.

Készítenek Bakonynánán és környékén a bükk és csertölgyből egyéb kocsi alkatrészeket 
is, amelyek azonban csak jelentéktelen mennyiségben termeltetnek. Ezen a vidéken hasít- 
hatóság és tartósság tekintetében a sárga fájú cserfának adják az elsőbbséget, a barna színűt 
nem kedvelik.

A kőris pedig annyira kedvelt és keresett faneme ennek a vidéknek, hogy az egy síkban 
egy, néha két görbülettel bíró és 6-8 cm vastag oldalágak is műfa gyanánt értékesíthetők és a 
kocsigyártás céljaira ezen a vidéken is a kőrisfát tartják elsőrendű fanemnek. A favillakészí- 
tők is legjobban ezt a finom szövetű fanemet kedvelik, de csak a teljesen sima és egészséges 
fát használhatják; a kóros színváltozatú (lilafoltos) fát már nem képesek feldolgozni. A bükk
favillák ugyan olcsóbbak, mégsem képesek kiszorítani a kőrisfavillákat.

Ami az értékesítést illeti, a termelt műszerfát árjegyzék szerinti áron a vágásterületen 
veszik át a vevők.

Rossztermő esztendőben lanyha a kereslet, a háziipari félgyártmányok is csak lassan, 
nehezen kelnek el és egy része mint készlet megmarad a következő évre. Rohamos gazdasági 
fellendülés és az ezt követő reakció a házi- és kisiparban is érezteti hatását.

Hatalmas eszköz a bakonynánai erdőhivatal kezében a házi- és kisfaipar támogatására a 
hitel, amennyiben a vevők nem kötelesek a fát azonnal kifizetni, hanem azt akkor teljesíthe
tik, amikor a fából termelt mezőgazdasági félgyártmányokat és cikkeket a vásárokon értéke
sítették. A szegényebb vevőknek az is meg van engedve, hogy 2-3 részletben törleszthessék 
tartozásukat.

Ez ismét egyik oka annak, hogy a fa jól értékesíthető; pl. 1907-ben, mely esztendő a fa
árak tekintetében a rosszabbak közé sorozandó: a csertölgy m3-ként 12 K, a bükk m3-ként 12 
K, a kőris m3-ként 18 K koronával kelt el a vágásban tőkéje mellett ledöntve.

Figyelembe veendő még, hogy az erdők oly távol fekszenek, hogy a fuvaros napjában 
csak egyszer térhet. Ma már a bükk és csertölgy műszerfának köbmétere 14 koronát is elér, 
és minthogy a vágásbéren kívül fenti árakat más költség nem terheli, a tőár is alig marad 50- 
80 fillérrel alacsonyabban az eladási árnál.

A hitelezéssel kapcsolatos kockázat jelentéktelen, mert az erdőbirtokos biztosítékot talál 
a vevő zsellértelkében, házában, a kisgazda ingatlanaiban; az egy falubeliek rendesen egye
temlegesen felelősséget vállalnak a tartozásért.

Nemcsak a kihasználás és értékesítés, hanem a felújítás és az állománynevelésnél is a helyi 
és környékbeli házi- és kisfaipar kívánalmai tartatnak szem előtt, amidőn a fokozatos felújító 
vágások vezetése úgy történik, hogy ezáltal a leginkább keresett és legértékesebb tölgy, kőris, 
szil, juhar, csertölgy és bükk természetes úton való megtelepülése segíttessék elő és a hézagos 
fiatalosok is lehetőleg ezen fanemekkel pótoltassanak; a gyérítésre szoruló fiatalosokban az 
ezen a vidéken legkevésbé keresett és a bükköt kivéve gyertyán lesz elsősorban kiszedve.

Erdészeti Lapok 
LI. évfolyam, 1912.

1. füzet 712-715. oldal

- 9 4 -



K o p á r f á s í t á s

Részletek Molnár Ferenc táblabíró 1821-ben megjelent, 
„A folyó homoknak eredetéről, veszedelmességéről és elfőjtásáról” 

című írásából (némileg a mai nyelvhasználathoz igazítva)

Gazdák! Hazámfiai! A tapasztalt veszedelmekből tanuljatok, s azért, minekelőtte erdőt 
szántóföldnek irtanátok, vagy gyöpöt föltörnétek, jól megvizsgáljátok, hogy nem lesz-e idő
vel folyó homok? Hasznosabb az erdő és a gyöp, mint a bizonyos veszedelem! -  Ügy mű
veljétek földjeiteket, hogy utóbb a folyó homok magát ki ne üsse rajtuk. -  Ha homok forrás 
támad, azt kezdetben mindjárt elfojtsátok!

A homokban is lehet erdőt plántálni oly fákból, melyek a homokot meg nem vetik és az 
éghajlattól sem idegenek. Azonban a folyó homoknak elfojtásában erre magára ügyelni nem 
elégséges. Nem azért, mivel a széltől könnyen folyó homok, mely ma heggyé domborodik, 
holnap ismét odább sodródik, semmiféle magot tenyészni nem enged; nem azért, mivel a 
lassú növésű fának kényesebb palántája a homok fúvását ki nem állhatja, sőt maga is a repülő 
homokszemektől megsebesedvén, és egyébiránt is kisodortatván vagy eltemettetvén, elvész, 
végre nem, azért, mivel az erdő tenyésztőknek princípiuma szerint minden magból vagy 
makkból csírázó plántáknak bizonyos esztendőkig árnyékban kell nőniük, nehogy vagy a 
téli fagyok vagy a nyári forró melegek, jégesők, sőt a hernyók is (nem lévén árnyékot vető 
nagyobb fák) a szabadon lévő apró csemetéket érjék és kipusztítsák. Annak okáért a folyó 
homoknak első elfojtására csupán csak oly fákat lehet és kell választani, melyek mindezen 
viszontagságoknak ellent állani, mind pedig gyors növekedésükkel a szél erejét, a homok 
röpülését gátolni képesek legyenek.

Ezen tekintetben kérdésen kívül elsőséget érdemel a fűz és a nyár, melyek azon kívül, 
hogy mind magból, mind pedig gyökérből szaporodnak, még az ág és vessző ültetésekből is 
sebesen és bizonyosan tenyésznek. Minek utána pedig ezek ültetései a homok álhatatlansá
gát egyszer már meghódították, árnyékot is már vetnek, a tulajdonostól függ, miféle erdőt, 
mely szükségre alkalmatosai kívánjon tenyészteni? -  A homokban való szapora növése alap
ján ajánlhatom az akácot, erdeifenyőt, diót, cseresznyét és a keserű mandulát. Ellenben bátor 
a tölgy, cser, csopor fák lassabban nőnének is, mindazonáltal az értéküket nézve a homokba 
való ültetést, amitől éppen nem idegenek, minden tekintetben megérdemlik. /.../

Amint följebb is említettem, 1802. esztendőben már magát (Bakony)Szentlászló helysé
get és határának jobb földjeit is elborítással fenyegette a folyó homok. Az akkori tiszttartó, 
Györkös József úr tekintetes első alispán Bésán István úr buzdítására két 10-10 soros ülte
tést tett fűzfákból egyenes szegletre, egyik oldalt a helységnek, másikat a szántóföldeknek 
a megmentésére. Ebből a munkából két (dolog) következett: először, hogy a repülő homok 
az ültetés által bástya módra feltartatott, s noha a nagy síkon még ezentúl is pörgött, de 
mégis kijjebb terjeszteni mérgét képes nem volt, másodszor pedig, hogy hasznos eredmény 
felébresztette lakosainkat. / . . ./

- 9 5 -



Ezen fák ültetése során szerzett tapasztalatok voltak: 1. A füzek ritkábban eredtek meg 
a homokon, a nyárfák inkább 2. Az állva ültetett vesszők veszendőbbek voltak, sőt ha meg
éledtek is, a belük sebesedett volt. 3. Eke után fektetve ugyan gyorsan lehetett ültetni, de a 
szelek könnyen kifújták, a nyári hevek is könnyen kiszárították. 4. Legbizonyosabbnak és 
legszaporábbnak az ásó után fektetve történt ültetés bizonyult.

Történt, hogy az 1812. esztendőben a tisztelt Királyi Tanácsos Űr az Uradalom Kormány
zójának megkérettetvén a határban fennálló fenyves erdőnek egy részét tilalom alá vetette, 
amiből következett, hogy már azon esztendőben az apró fenyő csemeték sokasága lepte el a 
föld színét. / . . ./  Ezt látván feltételezhetjük, hogy a fenyvesek helye hajdanában szintén olyan 
folyó homok volt. Az iszonyatos fenyők ismét önként mutatták, hogy ők a homoktól nem 
idegenek. / . . . /  Ettől fogva nemcsak nyár, hanem fenyő fákat is ültettek a homok megfogá
sára. / . . ./

Az egyes fák ültetésről a következő észrevételek vannak. / . . ./
Az akác minden tekintetben megérdemli a füzek, nyárak után a harmadik helyet. Fája 

becses és hasznos, lovon kívül minden legelő állat kedveli a levelét, ezért a fiatal csemetéket a 
baromfiaktól, sertésektől, szarvasmarháktól, sőt a nyulaktól is oltalmazni kell. Szaporodásá
ra az akácfa a perjéhez és a tarackhoz hasonló, mely úgyszólván kiirthatatlan. / . . ./

Negyedszer az erdeifenyő (Pinus Sylvestris Communis). A fenyők nagyobbrészt a köves, 
agyagos földet, árnyékos, magas és hideg helyeket kedvelik. Ezt bizonyítják hazánk Kárpát
hegysége, ezt mutatják a külső havasok. Az erdeifenyőről azt lehet tapasztalni, hogy valamint 
a hideg Bakonyban, a legkövérebb fehérvári pusztákon, úgy a legsilányabb homokokban 
egyaránt díszük, éppen nem kényes. Gyökere földfelszínt mász, és elterülve tartóztatja a ho
mokot. Ágai gyökértől kezdvén már terebélyesednek, s takarják, védik a a nevelő anyát, a 
földet, és feltartóztatják a homokfúvást. / . . . /  Számtalanszor vizsgáltam határunk fenyvesét, 
de eredetéről bizonyosat nem állíthatok. Ha a szomszéd Fenyőfő helységnek az elnevezését 
nézem, az fenyvesre utal, s annyit jelent, hogy ezen helység a fenyvesek tövénél épült. Ebből 
azt kell kihoznom, hogy ezen vidék, a Bakony északi, homokos oldala ezen fenyőkkel dísz
lett. / . . . /  Következésképpen a határunkban lévő fenyves is mostani helyére, mint hajdani 
folyó homok tengerére a természet által vagy a szeleknek, vagy a vizeknek, vagy a madarak
nak a segítségével szállíttatott. Ha tekintem azt, hogy a folyó homokban, míg csak meg nem 
állapodik, semmiféle csemete, mag meg nem nőhet, akkor ismét azt kell hinnem, emberi 
erő által ültettetett. De akárhogy történt ez, az bizonyos, hogy a fenyő a homokot szereti,fája 
pedig épületekre, malom göröndölyökre, s a többi célra becses, az ültetése javasolt. Az egész 
Bakonyból kipusztulván az ilyen fenyves, valóban hálaadást érdemelnek az uradalom ősei, 
kik eme kincset az unokák számára fenntartották. / . . . /

Ezen fenyő csemeték ültetésére nézve a következőkre kell figyelni: 
f) magát sűrű fenyő erdőt ültetni nem tanácsos, mert ha valamilyen pajkos vagy gonosz 

egy fába belegyújt, egy szempillantás alatt az egész erdő hamuvá lesz. Ezért a gyantás fákat 
vizes fákkal tanácsos elegyíteni. / . . ./

Tudományos Gyűjtemény, 1821.
X. kötet, 79-101. oldal
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Márton Sándor
Új ültetésmód

A múlt 1891. év őszén, a nagyvázsonyi (Veszprém vármegye) uradalomban, Mikulás 
János uradalmi főerdész úr szívességéből, alkalmam nyílt az ottani kopár legelőkön a fekete 
fenyő erdősítéseket megszemlélni s egy újabb ültetésmóddal megismerkedni.

Ezt az ültetésmódot, a gyakorlati siker -  ez a csalhatatlan bíró -  kitűnőnek mutatja.
Ügy gondolom tehát, nem végzek haszontalan munkát, ha ezen ültetésmódnak -  Miku

lás főerdész úr felhatalmazása folytán -  rövid ismertetésére vállalkozom.
Mielőtt azonban magát az ültetést ismertetném, vázolnom kell az ottani talaj s éghajlati 

viszonyokat.
A talaj 1-5 cm vastag s felerészben apró mészkavicsból és a kavics között levő sötétszürke 

mészporból, felerészben pedig gyér gyep s mohrétegből áll; az altalajt lefelé mindinkább 
nagyobb-nagyobb szemű szürkésfehér mészkavics képezi.

Nyáron ezen az égvényes talajon a szárazság s hőség igen nagy. Ha nem éri hetenként 
legalább egy jó áztató eső, akkor 3-5 nap alatt a fű tökéletesen kisül.

Télen a Bakonyban uralkodó borzongatóan hideg északi szélnek egészen ki van téve a 
beültetett terület.

Régebben erdő állott itt; de kiirtatott s a területet juhlegelőnek használták.
Legújabban a száraz években egészen kopárrá vált, s a gyep a legtöbb helyen tőből kiszáradt.
E bajon segítni óhajtva Mikulás főerdész elhatározta, hogy az egész kopár legelőt befásít- 

ja, s erdészeti kezelés alá vonja.
Többféle erdősítési módot próbált meg; de a sikertelen kísérletek után végül is belátta, 

hogy ily nehéz viszonyok közt okvetlenül gondoskodni kell, hogy a gyökerek ne jussanak 
terméketlen kavics közé, hanem jobb földbe, amelyben legalább az első évek alatt megtalál
hassák a szükséges táplálékot, s minden szál gyökér külön legyen ily jobb földbe elhelyezve.

Ezt a célt azonban gödörbe ültetésnél csak igen sok föld fáradságos hordásával lehetett 
volna elérni. Éppen emiatt a dombos ültetéshez folyamodott, melyet aztán saját céljának 
megfelelően módosított.

Azon a helyen, ahol ültetni akar, mintegy 50 cm átmérőjű kerek téren felvágatja a vékony 
gyep- és moharéteget s ezt félretéteti.

Ezután a közelből összekapartatja a kavics körül a felső rétegben levő jobb földet, s ezt 
meg a felvágott foltra helyezteti.

Ily módon a folton 15-20 cm magas, jobb földből álló kis halom keletkezik.
A folt alját nem porhanyíttatja meg, mert ez úgyis felesleges munka volna, amennyiben a 

fiatal csemete a terméketlen kavicsból úgy sem tudna táplálékot felvenni.
Amint így elkészül a halom, az összekapart földet kézzel a folt szélére széthúzatja, úgy, 

hogy a közepe 10-12 cm-rel mélyebb legyen mint a széle s hogy a halom mély teknő alakját 
öltse magára.

Most a mélyedésbe, jó két ököl nagyságú földből, 10-15 cm magas kis hegyes dombocs
kát állíttat.
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Ennek készítésénél a munkás egy jó nagy össze-marék földet vesz tenyerébe a folt szélé
ről, leteszi a mélyedésbe s két tenyerével jól megnyomkodja s hegyes kúp alakúra idomítja.

A folt s halom ekkori alakját, keresztmetszetben az 1. ábra mutatja.
A kis dombnak a csúcsára, a munkás a kis csemetét bal kézben tartva állítja rá, hogy a 

gyökérzet fő elágazáspontja a domb csúcsára essék.
Ha a csemete gyökérzete egy fő ágból áll, akkor úgy helyezi a kis domb csúcsára a cseme

tét, hogy a kis domb csúcsa felett csak egy ujjnyi gyökér maradjon ki.
A munkás ezután jobb kezével a gyökereket a domb oldalán helyezi el s mindenik gyö

kérnek oly fekvést ad, hogy a beföldelésnél természetellenesen meg ne görbüljön vagy el 
ne törjék. Általában pedig arra kell ekkor törekedni, hogy minden gyökér lehetőleg előbbi 
helyzetét foglalhassa el.

Ha valamelyik gyökér hosszabb, mint a kis domb oldala, akkor a munkás középső- vagy 
mutatóujjával, az oldalt levő földbe egy kis lyukat szúr s ebbe teszi a hosszú gyökér végét.

A gyökerek elhelyezésével készen lévén, következik a beföldelés.
A munkás (aki bal kezével még tartja a csemetét) jobb kezével a körben levő földet a 

csemete gyökereire köröskörül felhúzza s tenyerével odanyomja.
Amidőn ez megtörtént, mindkét tenyerével lenyomkodja a felhúzott földet.
Ezután annyi földet rak a gyökerekre, hogy mindenik felett legalább 5 cm vastag földré

teg legyen. Ennél vékonyabbra hagyni nem jó. Ha vastagabb, az nem baj.
A csemetét egészen addig kell beföldelni, ameddig azelőtt földben állott.
A beföldelés bevégeztével a félretett gyepet s mohot a munkás a halomra rakja, hogy az 

eső a földet könnyen le ne moshassa. Ezenkívül még nagyobb védelem, s a kiszáradástól való 
könnyebb megoltalmazás végett a gyepre egy-két nagy követ helyez. Ha kő nincs, akkor a 
gyepet tégla alakra vágatjuk le s fordítva tétetjük a halomra.

Az ily módon elültetett csemetét keresztmetszetben a 2. ábra, oldalt nézve a 3. ábra mu
tatja.

Az egész eljárás könnyű, sokkal hosszadalmasabb azt leírni, mint megmutatni vagy fo
ganatosítani.

Első pillanatra körülményesnek s nehézkesnek tűnik fel leírás vagy előadás után; de egy
két kísérletből mindjárt meggyőződhet bárki, hogy nem oly hosszadalmas még sem.

Kopár területen más ültetésmóddal kellő sikert aligha lehet elérni. Éppen ezért kopár 
területen, s kivált mészkopáron -  ha az eredményre nézünk -  nem hosszadalmas ez az ül
tetésmód.

Előnyei a következők:

l.A  gyökereket úgy helyezhetjük el, amint legjobbnak látjuk s így azok majdnem az 
azelőtti helyzetüket nyerhetik el. Szemünk előtt áll a gyökerek fekvése.
Ez az előny nincs meg egyik ültetésmódnál sem, csak ennél.
Ha ültetővasat használunk, könnyen összetörhetnek a gyökerek, amint hozzájuk 
nyomjuk a földet, vagy hézag maradhat köztük s penészt kaphatnak.
A gödörbe ültetésnél a gyökér a nyomkodással el is szakadhat, természetellenes 
helyzetbe jöhet.
Ezek a hátrányok itt mind ki vannak zárva.



2. Minden gyökér jó földdel jön érintkezésbe.
Ültetővassal dolgozva a gyökérzet legnagyobb részt kavics közé kerül.
A gödörbe ültetésnél pedig a jó földet szintén össze kellene kaparni, a gödörásás 
tehát már munkatöbblet volna.
Igen természetes, hogy ez az előny csak is kopárokon van meg; de most éppen ezek
ről van szó.

3. Ha valamelyik csemete kivész, a következő évben helyébe másikat ültetve, a már 
kész halmot felhasználhatjuk, nem kell újat készíteni, csak a régit kissé kiigazgatni. 
Ezen előnyt más ültetésmód javára nem lehet felhozni, mert a lyukat, gödröt majd
nem egészen újra kell készíteni.

3. ábra

- 9 9 -



Hátránya gyanánt fel lehetne hozni:

1.hogy a halom gyorsan kiszárad; tényleg azonban a mésztalajon nem szárad ki ha
marább, sőt a porhanyó föld jobban megtartja a nedvességet, mint a kavics, mely 
átereszti az esővizet; a kiszáradást különben a gyep s a kő nagyon mérsékli;

2. hogy költségesebb a többi módoknál; ez azonban az előnyök mellett számba nem 
vehető. Amivel többe kerül az első ültetés, azt megtakarítjuk a pótlásoknál, mik tán 
fele annyi munkát igényelnek.

Kopár területen különben az a legolcsóbb ültetés, amelyik sikerül. Itt nem lehet válogat
ni.

Ily módon a legnehezebb viszonyok közt ezer darab kétéves feketefenyőt elültet egy nap 
10 munkás.

Azonban meg kell erre vonatkozólag jegyeznem, hogy ezt az adatot közmunkába kiállí
tott munkások után szereztem. Aki pedig ismeri a közmunkát, az tudja, hogy 10 közmunka 
nap, 7 fizetett napszámmal ér fel. Valószínű tehát, hogy 7-8 napszám kell ezerre.

Ily ültetésnél a csemete és sortávolságot 1,5-2 méterre kell venni. Kopárokon 1,5 méternél 
kisebbre azért sem lehet venni, mert nem találunk elegendő földet, ha sűrűbben ültetünk.

Ezen a vidéken az 1889. és 1890. év rendkívül száraz volt, s mégis megeredt 50-60 %-a a 
csemetéknek, holott másutt gödör ültetésnél csak 2-3 % volt a siker.

Nagyvázsonyban volt alkalmam 25 éves fiatalost látni. Ez alatt már 5-10 cm vastag tele- 
vény réteg képződött. Tehát a talajjavító hatás már 25 év múlva jól meglátszik.

Ezen új ültetés mód szerint járásomban 1891 őszén 190 ezer, kétéves feketefenyőt ültet- 
tettem el.

Az eredményt annak idején bátor leszek közölni.
Végül fel kell említenem, hogy Mikulás főerdész úr több éven át tett kísérletet fekete- és 

erdeifenyővel is. A kísérlet a feketefenyő javára döntött, mert ez a szárazságot kiállta, az er
deifenyő ellenben legnagyobbrészt kiszáradt.

Erdészeti Lapok 
XXXI. évfolyam 1892.

III. füzet 156-162. oldal
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Havas Ágoston
Néhány szó a Bakony kopárainak befásításáról

Ki nem hallotta volna hírét az egykor oly híres Bakonynak, melynek betyár romantikája 
az ország határán túl is hosszú időkön át segített a magyarnak félelmes és szomorú hírt sze
rezni. / .../

Akik ezt a szerény leírást elolvassák, még más meglepetésben is fognak részesülni, ha 
elmondom, hogy ma már a Bakonyban az erdő kevesebb, mint a kiirtott terület s a még 
meglevő erdők is sok helyen szomorú képet nyújtanak, néha csak a nevük erdő. Vannak 
ugyan még szép erdők is, melyeken meglátszik, hogy okszerű használat alatt állottak, de 
biz az ilyen már édes kevés; a nagyobb rész ritka sarjerdő, melyen a túlságos legeltetés káros 
nyomai láthatók.

Sokat javult a helyzet az 1879. évi XXXI. t.-cz. életbe lépte óta, mert azóta a községi, hitbizo
mányi és egyházi erdők törvényszerű kezelés alatt állanak. De egy kissé elkésett a törvény, mert a 
folyton szaporodó népesség itt legtöbb helyen az erdőből élt s folyton azt pusztította. / . ../

Hogy milyen kevés az erdő már ma is a Bakonyban, azt legjobban mutatják / ... / a magas 
faárak. A Bakony kellő közepében, erdei rakodón, esetleg a vágásban, egy méter bükk- vagy 
cserfahasáb ára 2-3 frt között változik. Egy tömörköbméter bükkfatörzsök (rönkő), melyből 
valami szerszámot lehet készíteni, 5-5.50 frt, fenyő, tölgy tömörköbméterenkint 8-10 frt, 
sőt tudok esetet, hogy az elmúlt télen egyik nagybirtokos a tölgyfának tömörköbméterét az 
erdőn 18 frtjával adta el. Az igaz, hogy ezek igen szép tölgyfák volta, no de az ár is igen szép. 
Hát még milyenek lesznek az árak, ha elfogy a szentgáli erdő!

Misem természetesebb, mint, hogy már ősidőktől fogva nemcsak ott irtották ki az erdőt, 
ahol az okszerű volt, hanem amint jött, többnyire azokat, melyek a községekhez legközelebb 
voltak s ma már, azt hiszem, nem nagyítok, ha azt mondom, hogy a Bakonyban közel száz
ezer hold olyan többé-kevésbé vagy éppen teljesen kopár terület van, melynek beerdősítése 
közgazdasági szempontból kívánatos. Hajdanában ez az erdőpusztítás némi jogosultsággal 
bírt, különösen addig, míg a mezőgazdasági célra alkalmas területről pusztították el az erdőt. 
Szántóföld kevés volt, a népnek a favágás és szerszámfa készítésen kívül fő jövedelmi forrása 
a marhatenyésztés volt. Az amúgy is kevés szántóföldet a szaporodó népesség az erdőirtással 
szaporította. A szaporodó földdel az állattenyésztés is fejlődött s mindkettőnek igényeit az 
erdő elégítette ki. A mezőgazdaság és állattenyésztés terjedése következtében mindinkább 
gyakoribb lett az oktalan erdőpusztítás s ennek következménye: a kopárok terjedése.

Az erdőbirtokok nagyságához viszonyítva aránylag legtöbb kopár területük a községek
nek, illetve volt úrbéresek, és zselléreknek van. Ezek után a sorban, eltekintve egyes kisebb 
birtokostól, azt hiszem a püspökségek és káptalanok következnek; ezek után kisebb-nagyobb 
birtokosok és legvégül a szerzetes-rendek. Dicséretükre legyen mondva, úgy a Szent-Bene
dek, mint a ciszterci tanítórend birtokán, úgy az erdőn, mint a mezőgazdaságin meglátszik, 
hogy ezeken a birtokokon nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is gazdálkodtak és gaz
dálkodnak. De erre rá is vannak utalva, mert ezek a szerzetes rendek nemes hivatásuknak 
a tanítás terén csakis úgy felelhettek meg, hogy okszerű gazdálkodással lehetőleg emelték
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jövedelmeiket, miáltal meg tudtak felelni a tanítás terén mindinkább növekedő igényeknek, 
mely növekedő igények az általuk fenntartott iskolák költségeit is folyton emelték. Sajnos, 
hogy ugyanezt nem mondhatom el a klosterneuburgi Szent-Ágoston rendről, melynek a Ba
konyban szintén több ezer hold erdeje van. E rend mezőgazdaságáról nem szólhatok, mert 
azt kevéssé ismerem, de erdeit többnyire túlhasználta. Azt hiszem ennek főképpen az az oka, 
hogy a nem magyarországi rend ezzel az országunkban fekvő birtokával keveset törődik.
-  Az említett magyar szerzetes-rendek birtokában is vannak kisebb-nagyobb kopár terüle
tek, melyek lassan, hosszú idők múltán kopárosodtak el.

A kopár területek beerdősítésénél is épp úgy, mint az okszerű erdőgazdaság terén, itt a 
Bakonyban szintén a szerzetes-rendek járnak elöl a jó példával. Ilyen figyelemre méltó kopár 
erdősítés folyik már tizenkét éve a ciszterci rend, illetve a zirci apátságnak Sóly község hatá
rában fekvő birtokán.

Tapasztalataimat, melyek ennél az erdősítésnél tizenkét év alatt szereztem, érdemesek
nek tartom arra, hogy szaktársaimmal közöljem, abban a hitben, hogy jó szolgálatot teszek 
ezzel a kopárok erdősítésére a közelmúltban szépen megindult mozgalomnak. De igen ör
vendenék, ha ezzel megszólalásra bírnám más szaktársaimat is, kiknek e téren szintén van
nak tapasztalataik. / . . . /

A zirci apátságnak Sóly község határában összesen 1013.8 kát. hold birtoka van. Ebből 
szántóföld 163.8 hold, rét 42.4 hold, legelő 726.6 hold, erdő pedig 81 hold. Azt hiszem, va
lamikor az egész birtok erdő volt, melyből eleinte csak a legjobb talajú részeket irtották ki s 
midőn ezek elfogytak, következtek a kevésbé jó talajú részek, melyeket legelőknek ritkítottak 
ki. Miután pedig a felújítás a legeltetést kizárja, -  lévén ez utóbbi hajdanában fontosabb,
-  nehogy a legeltetést be kelljen szüntetni, kihasználták ugyan az elvénült erdőket, de nem 
tilalmazták; bizonyára azt gondolva, hogy mint legelő többet fog jövedelmezni; s így lassan
ként fogyott az erdő és szaporodott a legelő.

Hogy ennek a legelőterületnek nagy része a múlt század elején még erdő volt, azt a ren
delkezésemre álló régi német üzemtervekből tudom, valamint azt is, hogy a most még meg
levő erdőn felül volt száz hold ritka vén erdőt ezelőtt 35 évvel vágták le. Ennek a legutóbb 
levágott erdőnek helyén az egykori erdőnek mintegy hírmondójaképpen itt-ott egyes kisebb 
fás csoportok és egyes fák állanak, de ezek is rendesen sarjhajtások, melyek csak véletlenül 
nőttek ki a legelő marha szája alól.

Nagyon valószínű, hogy ezek az erdők azért pusztultak el, mert a század elején itt a Ba
konyban a fának értéke nem volt, az erdővel nemigen törődtek s a gazdálkodást főképpen a 
marhatenyésztésre alapították. A korlátlan legeltetés mellett az erdő felújításáról természete
sen alig volt szó, de nem is igen lehetett; sőt ha az erdő magától ritkult, annak csak örültek, 
mert ezzel csak a legelő szaporodott s magam is azt hiszem, hogy a fentebb leírt módon nyert 
legelő eleinte egészen jó lehetett. De mint az említett üzemtervekből kitűnik, nem bízták a 
ritkítást egészen a természetre, hanem segítettek is neki, mert egyrészt ezen a birtokon levő 
mezőgazdaság összes faszükségletét ez az erdő fedezte, nemkülönben a székesfehérvári gim
názium és rendház is évenkint legalább ezer űrméter tűzifaszükségletét, minthogy ez a bir
tok Székesfehérvárhoz legközelebb esik s azzal rég időtől fogva kitűnő országút köti össze.

Mindennek természetes következménye az lett, hogy ez a hullámos terület, melynek alsó

-  102 -



talaja éppúgy, mint a Bakonyé, majdnem kivétel nélkül mészkő, a felső pedig mészkőtörme
lékkel kevert többé-kevésbé homokos agyag lehetett, az erdő elpusztulása után lassankint 
elkopárosodott, mert az eső és hóié a marha által meglazított s eredetileg is sekély felső ter
mőréteget évek hosszú sora alatt a völgyekbe mosta. Ma ezek a területek rendkívül lehangoló 
képet mutatnak; de nemcsak a kép lehangoló, hanem a gazdasági eredmény is, mert a 726 
holdon alig kétannyi drb birka él meg. Ma már az alsó és felső talaj között legtöbb helyen alig 
van különbség. A mészkő-törmelék, vagy mint a nép a Bakonyban általában a kőtörmeléket 
nevezi, „murva”, egészen a felszínre került s oly szorosan összefügg, hogy csákánnyal is ne
héz fejteni. A felszínen a kőtörmelék között van egy kevés föld, melyen itt-ott ritka fű tengő
dik, sok helyen csak moha, legtöbb helyen azonban már csak csupasz kő van. A laposabb he
lyeken kisebb-nagyobb, de az egész legelőterülethez elenyésző csekély területen van egy-két 
centiméteres kiégett televényes föld apróbb kőtörmelékkel keverve. Kora tavasszal szolgáltat 
ugyan ez a terület némi legelőt, mert a laposabb részeken, hol még van némi termőtalaj, ezen 
elég szép fű nő, de legtöbb évben, ha meleg idő jár, már májusban igen megfogy a legelő s 
június-júliusban teljesen kiszárad. Ilyenkor természetesen csak tengődik a legelő marha, míg 
a tarlók fel nem szabadulnak.

Ezek a szomorú tapasztalatok bírtak rá, hogy kísérletet tegyek e területeknek legalább 
részben való beerdősítésével. Nem tagadom, nem kis aggodalommal fogtam a dologhoz, 
mert természetesen nem a legjobb részeket: a laposakat akartam beerdősíteni, ahol még némi 
legelő volt, hanem a legrosszabbakat. Fokozta aggodalmamat az is, hogy midőn a kopárabb 
helyeken a talajt több helyen megvizsgáltam, a mészkőtörmelék között legtöbb helyen úgy
szólván semmi földet nem találtam. Mindehhez még az is járult, hogy előttem a gazdatisztek 
a fásításnak számos módját megkísérelték, de minden eredmény nélkül. Ezeknek a kísérle
teknek szomorú eredménye arra a meggyőződésre juttatott, hogy ha valamely fanemmel célt 
érek, úgy az csakis a feketefenyő (Pinus austriaca) lesz.

1886 tavaszán kezdtem meg az erdősítést. Levitettem az eplényi csemetekertből, mely 
Sólytól, illetve az erdősítésre kijelölt területtől mintegy 20 kilométerre esik, hétezer darab egy
éves iskolázatlan, de szép, erőteljes feketefenyő-csemetét, melyeket három láb sor- és ugyan
akkora csemetetávolságra elültettem. Elég sűrűn ültettem, mert ennyi csemetével csak egy kát. 
holdat ültettem be, azt gondolván, ha a fele elpusztul is, még akkor is elég maradjon. Ugyanak
kor két liter feketefenyő magot vetettem az erdősítendő terület mellett egy kellőképpen meg
munkált laposabb helyen, hol mintegy 25 cm fekete televényes talajt találtam. Minden elülte
tett csemete gyökeréhez a gödörbe mintegy 2-3 literre való fekete, televényes földet tétettem.

A csemeték szépen megeredtek. Májusban már kisebb-nagyobb, egy-két centiméteres 
hajtásaik volta. Már reménykedtem, hogy ha mind nem is, de talán 50-60 % megmarad. 
Május második felében bekövetkezett a meleg időjárás, de az én csemetéim tűrték. Június 
közepéig folytonos száraz és meleg idő járt; a csemeték sárgulni kezdettek. Június második 
felében jó esőnk volt, melytől a még el nem száradt csemeték mintha felüdültek volna. Ez
után azonban ismét egy hónapig tartó szárazság következett s július végén sem a csemete
kertben, hol az elvetett mag igen szépen kikelt, sem a beültetett területen egyetlen egy élő 
csemete sem maradt. / . . ./

Az eddigi ültetéstől még annyiban tértem el, hogy a csemeték gyökerei mellé nem fekete
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televényes földet, melyet igen lazának és könnyen száradónak találtam, hanem kötött, agya
gos földet tétettem. Az időjárás miben sem különbözött az eddigitől; úgy látszik ez itt ren
des: hosszantartó nagy forróság kevés esővel. Az eredmény mégis meglepő volt. A csemeték 
pompásan ellenállottak a szárazságnak. Ezekből is pusztult el ugyan elég, mintegy 40 %, de 
sokkal későbben, augusztus végén és szeptember elején. Nem voltam ugyan az eredmény
nyel még megelégedve, de három következtetést vontam le belőle: 1. hogy csak átiskolázott, 
dús gyökérzetű csemetékkel boldogulok, 2. kötött agyagos talajt kell a csemeték gyökeréhez 
tennem, mely a nedvességet tovább megtartja és 3. hogy lehetőleg nagy csemetéket kell ültet
nem, melyeknek gyökere mélyre és oly mélyre, ameddig a talaj ki nem szárad, s melyeknek 
azonfelül sok oldalgyökere van. Ezeket a következtetéseimet fényesen igazolta az a tapasz
talatom, hogy az 1400 darab csemete közül, melyeket még egy évig az eplényi faiskolában 
hagytam s a következő tavaszon ültettem el, alig 15 % pusztult el.

Ekkora csemetéknek az elültetése persze sokba kerül, mert a nagy csemetének nagy gö
dör kell, pedig azt a tömören összefüggő kőtörmelékbe, sokszor sziklába nem könnyű meg
csinálni; a gödörbe sok föld kell, annak az odahordatása szintén pénzbe kerül. De ez nem 
kidobott pénz.

Hogy a költségeket némileg apasszam, most egyöles sor- és csemetetávolsággal ültetek. 
Ilyen ültetés mellett az elültetett csemetéknek átlag 90 %-a megmaradt, második-harmadik 
évben már 15-20, később 30-40 centiméteres csúcshajtást hajt és az ültetés 7-8 év múlva 
kezd záródni, mint azt az 1889-i ültetésnél tapasztaltam. Ilyen ültetési mód mellett egy kát. 
holdnak beerdősítése minden költséget beleszámítva átlag 45 ft-ba kerül.

A magvetéssel itt még ma sem boldogulok. Az elvetett mag minden évben szépen kikelt, 
de a csemeték, amint a száraz időjárás beköszöntött, rendesen, csekély kivétellel, mind el
pusztultak. / . . ./

A fekete fenyőn kívül egyes mélyebben fekvő helyeken, hol egy kevés föld is van a felszí
nen, közönséges kőrisfával (Fraxinus excelsior) tettem kísérletet. Ilyen helyekre 3-4 esetleg 
5-6 éves iskolázatlan kőriscsemetét ültetek s a csemetéket tavaszi ültetés után tőre vágatom. 
A kísérlet, ami a megeredést illeti, teljesen bevált. A hiba csak az, hogy ez a fanem a késői 
fagyokkal szemben rendkívül érzékeny s a vad is nagy előszeretettel rágja le. Mindazonál
tal lassan bár, de folyton fejlődnek s azt hiszem, ha 3-4 méter magasságot elérnek, a jelzett 
bajoknak kevésbé lesznek kitéve. Bizonyára jól nőne a virágos kőris (Fraxinus ornus) is. A 
Bakonyban ugyanis sok helyen látni, hogy a legsilányabb köves, sziklás talajon, ahol más 
fanem meg nem él, a virágos kőris százával áll. Ennek a fanemnek azonban ugyancsak a 
Bakonyban az a baja, hogy az ilyen rossz talajon, ha a napnak kitett helyen van, 20-30 éves 
korában a kérge felreped, később leválik s lassanként elpusztul. / . . ./

Erdészeti Lapok 
XXXVI. évfolyam 1897.

7. füzet 535-550. oldal
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Papp János
Erdősítés Balaton vidékén

A vetényezés' és csemeteültetés, szóval az erdősítés mérvének és eredményének közlésére 
vonatkozó s lapunkban megjelent felhívásnak eleget tenni óhajtván, legyen szabad nekem is 
a balatonfüredi védkerületben folyó évben ezen a téren tapasztaltakat nyilvánosságra hozni, 
mielőtt azonban ezt tenném, egy kis kitérést engedek meg magamnak magára a közlés ér
demére nézve.

A szerkesztőség ama véleményét, hogy az ilyen közlések fölött hasznosak s nagyban hoz
zájárulnak erdészetünk fejlesztéséhez és fölvirágoztatásához, teljesen osztom s magamévá 
teszem. Már maga az a tény, hogy ha a fölhívásnak megfelelni óhajtunk, nagyobb gondosság
ra, után nézésre, megfigyelésre ösztönöz, mert hiszen mindenki igyekszik saját munkájának 
lehetőleg szép eredményét föltüntetni, hivatva van a szolgálati buzgóságnak nagy mértékben 
való emelésére, nem megvetendő azonban az a körülmény sem, hogy így módunkban van 
megismerkedni a jó vetőmagvak beszerzési forrásával. Ezeken az előnyökön kívül jól esik az 
embernek mások tapasztalatait is figyelemmel kísérni s azokból tanulságot meríteni, mert 
hiszen több szem többet lát, a tanulás pedig soha sem szégyen.

Csodálatos dolog, hogy az ilyen kézzelfogható előnyök mellett a fölhívásnak eddig csak 
nagyon csekély volt az eredménye. Bizony sajnos dolog, hogy az ilyen közhasznú munkál
kodásra is még unszolni és ösztönözni kellessék az erdészeti altiszti személyzetet s az vagy 
annak legalább nagy része még mindig nem érett arra, hogy a saját érdekeit fölfogja s azokat 
előmozdítani törekedjék.

Eme rövid kitérés után, melyre csak a közjó érdekének előmozdítása ösztönzött, rátérek 
rövid cikkem tulajdonképpeni tárgyára.

A folyó év tavaszán a következő magvakat rendeltem meg a kezelésem alatt álló cseme
tekertek bevetéséhez:

Feketefenyő magot:
1. A balatonfüredi két birtokosság számára 5 Vi kg
2. Csopaki volt úrbéresek számára 2 >/2 kg
3. Paloznaki volt úrbéresek számára 5 Vi kg
4. Felsőörsi volt úrbéresek számára 2 Vi kg
5. Balatonkisszőlősi volt úrbéresek számára 3 kg
6. Nemespécselyi úrbéri birtokosság számára 2 í/2 kg
7. Nemespécselyi úrbéri birtokosság számára 3 kg
8. Tihanyi volt úrbéri közbirtokosság számára 4 kg.

A tapolcai m. kir. erdőgondnokság rendelt ezen kívül államköltségen a tihanyi birto
kosság számára 2 kg, a lovasi volt úrbéri birtokosság számára pedig szinte 2 kg akác magot. 
Ezek szerint beszerezve lett összesen 25 V2 kg feketefenyő mag, mely a csomagolás és szállítás 
költségeit is beszámítva kilogrammonként 3.- Ft 06 krba került és a 4 kg akác mag.

* magvetés
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Ezeken kívül még a kisszőlősi és nemespécselyi csemetekertekben el lett vetve 1,30 hek
toliter kocsánytalan tölgy makk, melyet a nagyméltóságú minisztérium a nagybocskói m. 
kir. erdőgondnokságnál utalványozott ki a birtokosság részére. Tulajdonképp 2 hektolitert 
kaptak, a fölösleges 0,70 hektolitert azonban a múlt évi vágásban rakattam ki. Mondhatom, 
hogy a makk nem csak kifogástalan, de sőt kitűnő volt, mégis a vágásban alig 40 % ered
ményt adott, mi az egerek nagy mennyiségének tudható be.

Ami a fenyő magnál elért eredményt illeti, erről a legnagyobb örömmel számolhatok 
be a tisztelt olvasó közönségnek. Már közel 30 éve működöm az erdészeti pályán s eddig öt 
különféle magkereskedőtől rendeltem magvakat, de mondhatom, hogy olyan jó eredményt, 
mint a most Faragó Béla zalaegerszegi magkereskedőtől rendelt fenyő magnál, még eddig 
nem értem el, mert az árjegyzésben szavatolt 85-90 % teljesen igazolva lett.

Természetes, hogy az ilyen dús vetés láttára buzgalmam csak fokozódott s nem csak hogy 
magam gyakrabban néztem utána, de erdőszolgáimat is a legszigorúbban utasítottam köte
lességük pontos teljesítésére s kivált ott, hol ennek szükségét láttam, a gondos öntözésre.

Augusztus 21-én jelent meg kerületemben szeretett főnököm a csemetekertek és a veté
sek megvizsgálására s mondhatom, hogy örömtől duzzadó kebellel vezettem őt körül sike
rült munkálkodásaimnál. Az akác mag is 95 % eredményt mutatott s kifogása a főnök úrnak 
csak a tölgymakk rossz eredménye ellen volt, de maga is belátta, hogy itt a hiány csak az 
egerek pusztításának róható föl, s így bizony nem fukarkodott dicsérettel és megelégedésé
nek kifejezésével.

A közbirtokosság figyelmét már számtalanszor felhívtam azokra a károkra, melyeket az 
egerek, kivált a csemetekertekben okoznak, s unszoltam őket az ezek ellen való védekezésre, 
de hiába; vagy nem fogják föl vagy nem akarják fölfogni azokat a hátrányokat, melyek a 
csemeték elpusztulásában rejlenek, vagy végre sajnálják azt a csekély kiadást, mibe az egerek 
pusztítása kerülne, s inkább veszni hagyják a drága csemetéket. Kell, hogy ezen a téren is a 
hatóságok lépjenek fel a legnagyobb szigorúsággal, mert hiába, a közbirtokosságok szemé
ben nincs nagyobb szálka, mint a csemetekert, az ültetés, no meg a mit talán első helyen 
kellett volna említenem, az -  erdőőr. A két előbbivel, ha már a papíroson megvan, csak még 
megbékélnének, de az utolsóval már csakugyan nem tudnak kibékülni, mert ez egyebet sem 
tud szerintük, csak mindig öntöztetni, kapáltatni s minden egyebet tesz, csak a sok favágást 
és a legeltetést nem engedi és még azt is megteszi, hogy az ezek ellen vétőket törvény elé 
idézteti és büntetteti, szóval rosszabb még a fináncnál meg a végrehajtónál is. Üttetik is a 
mennykővel nem csak az erdőőrt, de a törvényt és annak megalkotóit is, akik őket annak 
tartására kényszerítik. / . . ./

Még mindig sokan vannak abban a tévhitben, hogy jó magvakat csak a külföldi régi 
hírneves cégeknél kaphatnak s nem veszik észre azt a nagy fejlődést, melyet saját hazai mag
kereskedőink pár év óta fölmutathatnak, s a szomszédba mennek keresni azt, amit itthon 
bőven találhatnak, már pedig minden igaz hazafinak első és fő kötelessége mindenekelőtt a 
hazai ipart és kereskedést pártolni és támogatni, s csak olyan cikkekért menni a külföldre, 
melyek itthon még egyáltalán nem kaphatók. Az általam tapasztaltak alapján Faragó Béla 
úr zalaegerszegi magkereskedését mindenkinek a legmelegebben ajánlhatom s midőn ezt 
teszem, távol van tőlem a hízelkedés vágya, ellenkezőleg csak az érdemnek akarom a köteles
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A feketefenyves életlehetőséget teremt a visszatelepülő őshonos lombos fafajoknak

A sziklagyepek a szép, ritka és védett növények termőhelyei, 
ma már nem gondolnak az erdészek ezek betelepítésére
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Öreg molyhos tölgy a dörgicsei erdőben

-  1 0 8 -



adót leróni, valamint hogy egyeneslelkűségem az esetleg tapasztalt hiányokat sem engedné 
meg elhallgatni.

A csemetekerti vetések mellett azonban a vágásokban és kopár területeken való vetés
sel sem maradtunk hátra, hanem igyekeztünk itt is a reánk bízott feladatoknak megfelelni, 
midőn azonban erről megemlékezem, nem mulaszthatom el egyúttal azt is megemlíteni, 
hogy ezen a téren nagy nehézségekkel kell megküzdenünk, mert -  mint azt már mintegy 
két évvel ezelőtt lapunkban megírtam -  a balatonfüredi védkerületben az erdőtalaj a lehető 
legrosszabb, amennyiben a nagyobbára mészkövet tartalmazó hegységeket csak igen vékony 
földréteg borítja. A csemeték ültetésénél tehát nagyon meg kell válogatnunk az ültetési he
lyeket s ügyelnünk kivált arra, hogy az ültető lyukak jó mélyre legyenek ásva, mert itt két 
heti forróság több kárt okoz, mint másutt egyszer annyi ideig tartó szárazság. Hála az ezen 
a téren eszközölt megfigyeléseinknek és eddig szerzett tapasztalatainknak, a csemete ülteté
sünk évről-évre jobban sikerül, s a folyó évben az idegen területről hozott fenyő csemetéknél 
85, míg a saját csemetekertekből kiemelteknél egész 95 százalékos eredményt értünk el. Ez 
a fokozatosan elért jobb és jobb eredmény nagyon hozzájárul jó kedvünk és buzgóságunk 
emeléséhez, mert nincs leverőbb dolog, mint ha az ember nem láthatja fáradozásának gyü
mölcsét.

Itt még megemlítem, hogy a múlt év őszén kiültetett 150 000 darab feketefenyő csemete 
jól áttelelt s az idei nyarat is derekasan kiállotta, biztos reményt nyújtván arra, hogy fárado
zásunkat idővel jól meg fogja jutalmazni.

A balatonfüredi védkerülethez összesen 18 birtokos erdőbirtoka tartozik, melyek a kö
vetkezők:

1. Balatonfüredi volt úrbéresek;
2. Balatonfüredi volt nemesség;
3. Csopaki volt úrbéresek;
4. Lovas-Varjas család;
5. Lovasi volt úrbéresek;
6. Lovasi magán erdőbirtokosok;
7. Palóznaki volt úrbéresek;
8. Alsóőrsi volt úrbéresek;
9. Alsóőrsi volt nemes birtokosok;
10. Felsőőrsi volt úrbéresek;
11. Felsőőrsi prépostság;
12. Balatonkisszőlős volt úrbéresek;
13. Balatonkisszőlősi volt nemesség;
14. Nagypécselyi volt úrbéresek;
15. Nemespécselyi volt nemesség;
16. Nemespécselyi volt úrbéresek;
17. Aszófői volt úrbéresek;
18. Tihanyi volt úrbéresek;
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Ebben a tizennyolc különféle erdőbirtokban a folyó év tavaszán összesen 192 500 cse
mete került kiültetésre, melyek közül 116 500 darabot a tapolcai m. kir. erdőgondnokság 
szolgáltatott ki, míg a többi 76 000 a saját csemetekertjeinkből lett kiemelve.

Fajra nézve a kiültetett csemeték a következőleg oszolnak meg:
1. Feketefenyő 66 000 db
2. Virágos kőris 5 000 db
3. Akác 23 000 db
4. Tölgy 51 000 db
5. Nyárfa dugvány 2 500 db
6. Erdeifenyő 46 000 db

Az ültetvények az ősszel következő átlagos eredményt mutattak: fenyő 65, kőris 85, akác 
95, nyárfa dugvány 95, tölgy 95 százalékot. Itt még nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy 
a saját csemetekertjeinkből kiültetett fenyő csemetéknél az eredmény 85, a tölgynél és akác
nál pedig 98 százalékot mutatott, mi élő tanúbizonysága annak, hogy mennyire előnyös a 
saját csemetekertek telepítése és fenntartása, mert hiába, a talaj sajátságaihoz és az éghaj
lathoz már hozzászokott csemeték az átültetést is jobban tűrik, s az ültetés eredménye bő
ven megtéríti a csemetekertekre fordított költségeket. Igaz, hogy ez szaporítja munkánkat és 
gondjainkat, de ezek dúsan meg lesznek jutalmazva az elért szép eredmények által.

Elvetettünk még ezen kívül négy birtokon összesen 13 hektoliter tölgymakkot, de -  mint 
már értesítésem első részében említettem -  az egerek által okozott nagy pusztítások követ
keztében az eredmény nem haladta meg a 40 százalékot.

Végre nem mulaszthatom el rámutatni arra a nehézségre, mellyel kerületi erdőőröknek 
megküzdeniük kell, ha szolgálatukat buzgón és odaadással akarják teljesíteni. A nagy terüle
ten szétszórva fekvő erdők bejárása, felügyelete bizony nem csekély feladat, kivált az ülteté
sek alkalmával, melyek az egész vonalon majdnem egy és ugyanabban az időben történnek, s 
melyeknél a felügyelet hiánya gyakran a legszomorúbb következményeket vonja maga után. 
Itt nagy segítségre lehetne ugyan maguknak a közbirtokosságok tagjainak a jóindulata és a 
saját javuk iránt való érdeklődés, de sajnos, éppen ez az, amivel csak a legritkább esetben ta
lálkozunk, s az, amit erdeik fenntartása érdekében tesznek is, inkább csak a muszájnak, mint 
a jóakaratnak a kifolyása. Valóban nagy lelki erő és kitartás kell ahhoz, hogy ilyen viszonyok 
között lelkesedésünk le ne lohadjon, s buzgóságunk ne csökkenjen, hanem hivatáskörünket 
jól betöltve, Istennek és embernek tetsző munkát végezzünk.

Erdészeti Újság., 1899.
75-77, 83-85. oldal
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Kováts Béla
Összehasonlító kísérletek a Mikulás-féle dombos ültetéssel

A Veszprém vármegyében fekvő nagyvázsonyi Todesco báró örökösei tulajdonában lévő 
sivár mészkő kopárokon, Mikulás Vince uradalmi főerdész, a gödrös ültetéssel több éven át 
kellő eredmény nélkül tett kísérleteket.

1888-ban, hogy egy orkán ott egész erdőrészeket döntött halomra, Mikulás a kidöntött 
fák gyökérképződéséről azt látta, hogy az ottani silány talajban minden fafaj gyökere kizáró
an a talaj felső rétegében él és fejlődik.

Ebből támadt az a gondolata, hogy ha a mélyebb rétegekben ennyire nincs gyökérélet, 
akkor a csemetét sem süllyeszti gödörbe, hanem a talaj szintjére úgy helyezi, hogy gyöke
rei ebben a felső rétegben akadálytalanul fejlődhessenek; gyepborítással gondoskodva arról, 
hogy az így támadt dombok üdén tartassanak.

A kísérlet több éven át kitűnően sikerült. / . . . /  A földművelésügyi m. kir. minisztérium 
ezt az ültetést már 1896-ban 800 frank arannyal jutalmazta.

Vadas Jenő erdőakadémiai tanár pedig a múlt évben megjelent Erdőműveléstanában a 
dombos ültetések sorozatába ezt az ültetési módot is felvette, legnagyobbrészt a Márton-féle 
közlemény alapján, ajánlva azt mint olyat, melynek alkalmazása a kopárterületek erdősítésé
nél igen célszerűnek és sikeresnek bizonyult. / . . ./

A nagyvázsonyi mészkőkopárok jellege abban tér el a budakesz-budaörsiektől, hogy te- 
levénye és gyepes része valamivel több és a lejtjei kevés kivétellel enyhébbek. Éghajlata is 
egyformának vehető a budaörsivel.

A már említett időben, 1897. március 26-án, mielőtt kimentünk az ültetés terére, nekem 
is bemutatta Mikulás főerdész azt az igen tanulságos 25 éves feketefenyő állabot, melyről 
Márton S. kollégám is méltán megemlékezett.

Ez a 45 kát. hold terjedelmű erdő, silány mészköves legelőnek sík területéből szelíden 
kiemelkedő különálló halmot, az Edvárd-halmot borítja be sötétzöld lombjaival.

Alig lépünk be ebbe a 4-5 méter magas, vidornövésű, teljes záródású feketefenyő er
dőbe, igen kellemesen lep meg bennünket az a jelenség, hogy míg az erdőn kívül elterülő 
legelő televényrétege alig 2-3 cm vastag, silány gyeppel van borítva s bőven behintve ki- 
sebb-nagyobb, fehéren villogó mészkőmurvákkal, addig az erdőben a gazdagon hulló tűk
ből képződött, néhol 12-15 cm vastag üde televényréteg fedi az egykor szintén oly silány 
talajú kúpot.

A fák 1,5-2,0 méter távolságban állnak egymástól, dús oldalágakkal, melyek 16-18 éves 
korukban záródtak. Ahol hézag van, ott a környező, s már termő fákról hullott magból kelt 
1-3 éves fiatalos pótolja a hiányt.

Igen vigasztaló kép ez olyan erdésznek, ki mint én, hasonló talajon dolgozva közel tíz 
év munkájának eredményét alig látja, s tájékoztató arra, hogy, ha a feketefenyő a talajja
vítás munkáját ily kitűnően végzi, annak vágási kora valószínűen 40-50 évre esik, s így a 
feltételezhető kiadások és bevételek mérlege kedvezőbb, mint ahogy azt ily silány talaj után 
következtetve hittük.
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Az ültetési távra nézve is nagyon jó példa ez, hogy a feketefenyőnél kopárokon is, az 1,5-
2,0 méter távolság egészen megfelelő.

Ennek az erdőnek a megszemlélése után a dombos ültetéssel létesített 1-7 éves 
feketefenyveseket néztük meg, melyeknek nagy része a vázolt minőségű kopár mészkőtalajú, 
sík, volt legelőkön, kisebb része pedig hasonló talajú hullámos halmokon létesíttetett.

Utóbbi rész azért, mert ebben a gondnokságban túlságosan sok szarvast tenyésztenek, 
ezek által nagyon megrongáltatott. A megeredés kiváló százaléka azonban így is látszott a 
lerágott élő egyedeken. A vadjárás területén kívül fekvő ültetések kitűnő záródású és pompás 
fejlődésű fiatalosok voltak.

így a díjat nyert 36 hold kiterjedésű 5 éves feketefenyő ültetés közepes magassága 60-65 
cm volt, s a többire nézve közép adat gyanánt feljegyeztem, hogy az egy éves ültetés 5-8 cm-t 
nőtt, a két éves 15 cm-t, a három éves 25 cm-t, a négy éves összesen 40 cm-t.

A siker, ahol a vadak kárt nem tettek, 92-96 %-os volt, tehát abszolútnak mondható, mert 
az, hogy minden 100 csemete közé 1-2 beteges, fejletlen ne kerüljön, hogy 1-2 hibásan ne 
ültettessék, hogy más kettő rovarok, vadak, stb. által tönkre ne tétessék, el sem kerülhető. 
/ . . ./

Erdészeti Kísérletek 1899. Selmecbánya 
81-95. oldal

Teljes eredeti cím: KOVÁTS BÉLA: Összehasonlító kísérletek a Mikulás-féle dombos ültetés
sel a budakesz-budaörsi Csikidolomit kopárok újraerdősítésénél
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Havas Ágoston
Még néhány szó a Bakony kopárainak befásításáról

Ha az ember, még a szakember is, egy többé-kevésbé kopárrá vált területet azzal a szán
dékkal szemlél, hogy azt befásítsa, nálunk itt a Dunántúl okvetlenül a feketefenyő jut eszébe, 
mert a talaj, a klíma különösen alkalmas neki. Gyorsan növő igénytelen fanem, könnyen 
megered a legrosszabb talajon is. Örökzöld, télen nyáron egyformán kellemes a szemnek. 
Fája elég jó épületfa, a Bakonyban termett erdeifenyőnél mindenesetre sokkal jobb. Én, aki 
a feketefenyőnek nagy barátja vagyok és nagy területeket erdősítettem feketefenyővel, talán 
éppen azért némileg elfogult is voltam vele szemben. / . . ./

A cikkemben a feketefenyőnek csak a jó tulajdonságait írtam le. Ma nem restellem be
vallani, hogy ez nem volt helyes, mert le kellett volna annak rossz tulajdonságait is írnom. 
Az igaz, hogy rossz tulajdonságait akkor még kevésbé tartottam veszedelmesnek, mint ma. 
De azt hiszem, ha valaki valamely dologról szerzett tapasztalatait közre bocsátja, kötelessége 
abban a dologban közzétenni azt is, ha véleménye újabb tapasztalatok alapján változott.

Én ma arra figyelmeztetem az én dunántúli, különösen a bakonyi szaktársaimat, hogy 
módjával bánjunk a feketefenyővel, mert bár az eredmény, melyet e fanemmel a kopárok 
beerdősítésénél elértünk, eleinte néhány évig szinte bámulatos, van annak sok hátránya is. 
A mi kopáraink itt a Bakonyban a hegygerinceken és még inkább a déli lejtőkön terülnek el, 
ahol hajdan az értékes tölgyesek állottak; a többi égtáj felé hajló erdőket bükk, cser, gyertyán 
és egyéb fanemek alkotják, melyek kevésbé értékesek s így kevésbé is estek áldozatul.

A Bakony hegység magassága nem nagy, legmagasabb pontja a Kőrishegy 711 m. A ko
párok ennek a hegységnek többnyire alacsonyabb helyeit foglalják el, úgy hogy azt hiszem 
nagy része 100-tól 400 m magasságban fekszik. A Bakony éghajlata általában enyhe; de az 
utóbbi évtizedben a szokottnál is enyhébb; s így az említett alacsonyabb fekvésű déli lejtők 
igen ki vannak téve a nyári nagy szárazságnak. Azt hiszem, ez a körülmény nagyban hoz
zájárul ahhoz, hogy én a feketefenyőnek eddigi túlságosan nagymérvű ültetését elhibázott 
dolognak tartom. Eddig ugyanis magam és sok szaktársam abban a hibába estünk, hogy a 
kopárokon az itt-ott előforduló jobb talajú helyeken is feketefenyőt ültettünk. Mentségünk 
lehet az, hogy az ilyen helyeken gyorsabban nőtt a feketefenyő, az eredmény hamarabb meg
volt, már pedig ez a munkásnak jól esik. Ma ki kell jelentenem, hogy az ilyen jobb talajú 
helyeken a feketefenyő ültetését hibának tartom. Csakis ott van helye a feketefenyőnek, ahol 
már semmi más fanem sem él meg. A feketefenyőnek ugyanis sok rovarellensége van, me
lyek az ilyen alacsony fekvésű helyeken hosszan tartó száraz és meleg időjárás alatt tavasztól 
őszig több nemzedéket érnek meg és így nagyon elszaporodnak.

A legelső ellensége a feketefenyőnek, melyet itt a Bakonyban 1894-ben tapasztaltam a 
Lophirus rufus* álhernyója, mely a fenyő tűit rágja le. Először csak a régebbi tűket, a leg
utolsó évi hajtásokat nem bántja. De ha nagyon elszaporodik s egy évben másodszor is költ, 
akkor ha a régi tűket már lerágták, lerágják a legutolsó évi hajtásokat is, és a fekete fenyő 
elpusztul. De már az is nagy veszteség, ha csak a régi tűket rágják le, mert a megmaradt idei

* Lophirus rufus. Mai neve Diprion sertifer - Fésűs fenyődarázs.
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tűk nem elégségesek a tápanyag áthasonlítására, s az ilyen részben lerágott fenyő kevesebbet 
nő, mint a le nem rágott. / . . ./

Először a hernyó szedetésével próbáltam szerencsét. Elég költséges védekezés és nem 
biztos, mert a szedésnél a tűkre erősen rátapadt hernyók közül, ha a munkás még oly gond
dal szedi is, sok lehull a fűbe, ahol zöldes szürke színénél fogva nehéz megtalálni. Az ilyen 
lehullott hernyók néhány nap múlva ismét felmásznak a fákra s újból végig kell szedetni 
az ültetést. De a szedés akkor sem vezet teljes eredményre. Volt olyan esztendő, amikor azt 
hittem, hogy mind összeszedettem a hernyókat s a rá következő tavasszal azért még mindig 
igen sok darazsat s még több hernyót találtam. Lehet, hogy a közel vidéken levő fekete fenyő 
ültetésekből kerültek ide újabb darazsak s azok szaporították el ismét a hernyókat. Ez azért 
is valószínű, mert úgy tudom, hogy a közel vidéken nemigen szedették össze a hernyókat. 
Nem veszem rossz néven a szomszédaimtól, hogy nem szedették, mert biz ez elég költséges 
dolog, holdanként öt egész tíz koronába is bele kerül. Próbáltam szerencsét thanaton-oldat 
permetezésével is, de ez sem vezetett a kívánt eredményre. Végre bármennyire nem szívesen 
is, mert féltettem az ültetéseimet, egy más módhoz folyamodtam.

Sertéseket hajtattam az ültetésekbe. Eleinte ősszel, mikor a hernyók már bebábozták 
magukat hetenként egyszer, később többször is. Különösen kora tavasszal, mikor a sertés 
legjobban túr, féltettem az ültetéseimet. De igen kellemesen csalódtam, mert elmondhatom, 
hogy az ültetésben semmi kárt sem tettek. A köves és kőtörmelékes talajban mélyen nem is 
tud a sertés túrni, de ha tudna akkor sem túr, mert az ilyen talajban mélyen nem szokott ro
varálca lenni, amely után azért túr a sertés mélyen, mert megérzi a szagát, ha mélyen is van, 
és addig túr, amíg el nem éri. A Lophyrus rufus bábjai többnyire a talaj felszínén vannak s a 
sertés nem kénytelen mélyen keresni. Ez is amellett bizonyít, hogy mélyebb talajú helyekre 
ne ültessünk fekete fenyőt, mert egyéb álcákat keresve a sertés mélyen feltúrja a talajt s a 
csemetét is kitúrja. Ezt a védekezési módot találom a legolcsóbbnak és legcélravezetőbb
nek, mert a sertés kiválóan jó szaglásánál fogva alkalmas arra, hogy a hernyók bábjait mind 
megtalálja és ha megtalálta, meg is eszi. Mióta a sertésekkel védekezem, azóta két nyáron 
át elenyésző kevés hernyót találok, s ezek is, azt hiszem, a szomszédoktól berepült darazsak 
hernyói. Hogy a sertésekkel való védekezés hasznáról teljes és biztos meggyőződést szerez
zünk, szükséges volna, hogy ezt a védekezést egy-egy vidéken levő feketefenyő ültetésekben 
mindenhol alkalmazzák. / . . ./

A Lophyrus rufust a fekefenyő kevésbé veszélyes ellenségének tartom, mert meg vagyok 
győződve, hogy ha egy-egy vidéken az érdekeltek kellő gonddal alkalmazzák a sertéssel való 
védekezést, ez az álhernyó számottevő kárt nem okozhat. Sokkal veszedelmesebb ellenség
nek tartom a Pissodes notatust,” mely a zirci apátság magyarpolányi erdőgondnokságában 
lépett fel, s amely a megtámadott csemetét teljesen elpusztítja. Sikert ígérő védekezést ellene, 
dacára, hogy számos szakkönyvben kerestem ilyet, nem tudok, mert nehéz a megtámadott 
csemetét megismerni. Egy-egy nagyobb ültetésben 30-40 ezer csemetét nem is lehet kellő fi
gyelemmel kísérni, s ha a csemete már száradni kezd, s így az ember figyelmét magára vonja, 
akkor már a rovarok egy része rendesen nincs a sárguló csemetében, hanem olyanban, amely 
még teljesen egészségesnek látszik.

* *  Pissodes notatus. Fehérfoltos fenyőbogár
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A polányi erdőgondnokságban úgy az erdész, mint az erdőőrök nagy gonddal ügyelnek a 
Pissodes notatus által megtámadott három darabban levő, mintegy száz hold feketefenyő ül
tetésre, eléggé gyakorlottak is a még nem száraz, de megtámadott csemeték felismerésében, 
évenként több ezer rovarral megszállott csemetét égetnek el, s mégsem tudják ezt a káros 
rovart elpusztítani. Szomorú képet nyújt az ilyen megtámadott ültetés, amely még egy-két 
év előtt majdnem teljes zárlatú volt s úgy az erdésznek mint a birtokosnak gyönyörűségére 
szolgált. Azt hitték, ezt a dolgot derekasan megoldották, itt már semmi dolguk sem lesz, ez 
a kopár terület a közgazdaságnak meg van mentve, termékennyé van téve. Egyszerre csak 
azt tapasztalják, hogy a fenyves mindig ritkább és ritkább lesz. Évről-évre szinte tehetetlenül 
kell nézni, mint pusztul el évek szorgalmas és költséges munkája. S ha mégis mentik az ilyen 
ültetés egy részét a természet hozzájárulásával, mert azt mondják a szakkönyvek, hogy a 7 
évnél idősebb állabokat nem bántja (bár én félek, hogy ez az idő még 7 évnél nem következik 
be), akkor vannak legjobban megakadva, mert mit csináljanak egy 0.2-0.3 záródású 8-10 
éves fenyvessel? Biz ebből nehéz tisztességes erdőt csinálni, mert akármiféle odavaló lomb- 
fanemet telepítenek is a feketefenyő közé, az azt többé utol nem éri; a fenyő elterebélyesedik, 
s amit a Pissodes notatus el nem pusztított, azt kénytelen néhány év múlva maga az erdész 
kipusztítani, hogy az alája telepített lombfa-fiatalost el ne nyomja. / . . ./

Általában az a véleményem a fenyőről, hogy nálunk semmiféle fenyőt se telepítsünk na
gyobb területen elegyetlenül. Legjobb azt hiányosan fel új ült lombfa-vágások vagy ritka er
dősítések utánpótlására használni, mert az 5-6, sőt tízéves lombos fiatalost is utoléri. Azon
felül a lombfa közé elegyített fenyő kevésbé szenved a rovarpusztítástól.

Végül a fekete fenyőnek még egy nem megvetendő ellenségéről kell megemlékeznem, 
amely itt a Bakonyban a zirci apátság polányi erdőgondnokságában pusztít. Ez a Hysterium 
Pinastri Schrad.,**' mely a fekete fenyő tűit támadja meg. Ez a gomba ugyan még nagyobb 
erdőterületeket nem pusztított el, mint a Pissodes notatus, de azért ez is jelentékeny kárt 
okozott. Fekete Lajos és Mágócsy Dietz Sándor növénytana nem említi ugyan, hogy a fe
ketefenyőn is előfordul, de én azt tapasztaltam, hogy nálunk főképpen azon él. Továbbá az 
említett növénytan szerint leginkább csak egy-két éves csemetéken fordul elő. Sajnos nálunk 
tizenöt-húsz éves állabokat is megtámad. A megtámadott csemeték hamar elpusztulnak, a 
15-20 éves fák évekig ellenállanak a gomba okozta betegségnek, de sok áldozatául is esik. 
Legelőször pusztulnak azok, amelyek többé vagy kevésbé el vannak nyomva, később az el 
nem nyomott, de egyébként gyengébb példányok. Uralomra jutott erőteljes példányok pusz
tulását még nem tapasztaltam. A megtámadott állabok kiritkulnak s így nem érjük el azt az 
óhajtott eredményt sem, amelyre a fekete fenyőnél számítottunk, hogy t.i. a talajt jól beár
nyékolja s bő tűhullatásával javítja. Ahol ez a gomba fellép, ott, ha ki nem tudjuk pusztítani, 
be kell szüntetni a fekete fenyő tenyésztést, mert a csemetekerteket is megszállja.

Nem hagyhatom figyelmen kívül azt a veszedelmes körülményt sem, hogy a gonddal és 
költséggel telepített fenyőfiatalos a tűznek is áldozatul eshet. Ez itt a Bakonyban nem ritka 
eset. A kopárok, melyek erdősítés alatt állanak, rendesen a legelő területekből vétetnek, tehát 
az ültetés körül többnyire legeltetnek.

* * *  Hysterium Pinastri Schrad. Mai neve Lophodermium pinastri - Erdeifenyő tűkarcgomba.
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A pásztoroknak pedig kedvenc szokása a tüzelés. Sokszor azonban nem csak szokásból 
raknak tüzet, hanem azért, mert kora tavasszal, késő ősszel, esőben szélben nem is bírnák ki 
a hideget, ha tüzet nem raknának. Ha már most a nyáj valamitől megriad, a pásztor utána 
igyekszik, s néha órák múlva vagy egyáltalán nem is kerül vissza arra a helyre, ahol a tüzet 
rakta. Sokszor hanyagságból is ott hagyja a tüzet. Ilyenkor rendesen a kedvező szél irányának 
s a véletlennek lehet köszönni, ha az ültetés le nem ég.

Ha mindezek után figyelembe vesszük, hogy a lombfaerdő sokkal kevésbé van kitéve a 
rovarok okozta károknak, továbbá, hogy ha a lombfa-fiatalos le talál égni, hát egyszerűen 
tőre metsszük s újra kihajt, míg a leégett fenyőfiatalos teljesen elpusztul, kérdem miért is 
kultiváljuk annyira a fekete fenyőt? Azt hiszem, ennek sok oka van, de kérdés ezek megokol
ják-e ezt a nagymérvű felkarolást.

Elsősorban azt hiszem talán azért tenyésztjük, mert ez, hogy úgy mondjam, most ezen a 
vidéken divat; továbbá azért, mert könnyen megered, elég gyorsan fejlődik, s a talajt nagy- 
mennyiségű tűhullatással javítja. A fenyő-állaboknak vágható korukban nagyobb a fatöme
gük mint a lombfa-állaboknak. A fenyőfa értéke nagyobb, mint a legtöbb lombfáé stb. De 
lássuk, a felhozott okok megállják-e a helyüket? Ami a divatot illeti, ezzel nem akarok bőveb
ben foglalkozni, mert ez komolyan figyelembe nem jöhet s remélem majd el is múlik.

Az igaz, hogy a feketefenyő csemete a legsilányabb kőtörmelékben is elég jól megél, de 
csak akkor, ha jó gyökérzetű, átiskolázott, legalább négy éves erőteljes csemetét ültetünk, s 
a gödörbe termőföldet teszünk, vagy mint a dombos ültetési módnál, a gyepet összehúzzuk 
s az így képződött dombba ültetjük a csemetét. Az előbbi ültetési mód elég költséges, a talaj 
minősége szerint 30-60 koronába kerül holdankint.

Az utóbbi olcsóbb, de azt tapasztaltam, hogy az olyan talajban, ahol van gyep, amit ösz- 
sze lehet húzni, ott számos lombfa is megél; különösen ha az ilyen kopár különben erdős 
vidéken van, ahol az eső gyakoribb, mint az erdőktől távol eső és ennek folytán szárazabb 
vidéken.

Tehát véleményem szerint a második ok is elesik, vagyis ahol a lombfa nem tenyészthető, 
ott ültessünk feketefenyőt, de ahol a lombfa megtelepíthető, ott semmi esetre. Azt tartjuk, 
hogy a feketefenyő nagymennyiségű tűhullatással sok televényt képez és a talajt javítja. Ez 
is csak félig áll. Sok tűt hullat ugyan, de a tűk igen nehezen korhadnak el; több évtized kell 
ehhez, s az így képződött televény akkor sem oly termékeny, mint a lombfa által képezett. 
A fenyőállabok fatömege vágható korban nagyobb, mint a lombfa-állaboké, de a fa értéke is 
nagyobb. Csakhogy mint fentebb kimutattam, a fekete fenyő-állabok a legritkább esetekben 
érik meg a vágható kort, akkor is számos utánpótlás és rovarok elleni védekezés után.

Ha most úgy a nagyobb ültetési költséget, valamint az utánpótlások és a rovarok elleni 
védekezések költségeit a forda végéig, illetve az állab levágásáig kamatoztatjuk, arra az ered
ményre fogunk jutni, hogy a fenyő-állab még abban az esetben is kisebb százalékot jövedel
mez, mint a lombfa-állab, ha az a rovarpusztításnak áldozatul nem is esett. / .../

Mindezeknek utána, mert nem szeretném ha jelen cikkem félreértésre adna alkalmat, 
újra kijelentem, hogy én a fekete fenyőnek nem csakhogy ellensége nem, hanem ellenke
zőleg nagy barátja vagyok, de nem helyeslem, hogy e fanem ültetésével túlságba estünk és 
olyan helyekre is telepítjük, ahol lombfát is lehetne telepíteni. Általában azt tapasztaltam
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Az égő feketefenyvesben az erdőtűz megfékezhetetlen
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A Bakony-vidéken az erdeifenyőt gyakran károsítja a hótörés

Az őshonos fafajokból álló cseres-molyhos tölgyes állékony
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úgy magamon, mint máson is, hogy ha egy olyan területet szemlélünk, amelyen különféle 
legelő marha évtizedeken vagy néha századokon át legelt s a legeltetésnek mindenféle káros 
következményei láthatók, azt rendesen sokkal rosszabb talajúnak tartjuk, mint amilyen, s 
hamar ráfogjuk, hogy itt csak feketefenyővel lehet boldogulni; pedig ez a vélemény sokszor 
helytelen. De csalódhatik az ember még másképpen is. így jártam ezelőtt mintegy tizen
négy évvel magam is. A sólyi beerdősítésre kijelölt kopáron egyes jobb talajú részeken, hol 
10-15 cm mély földet találtam, csermakkot vettettem kapa után. A vetésből elég tűrhetően 
keltek ki a csemeték. Ez a terület egy 50 holdas elvénhedt tüskökön álló sarjerdő közvetlen 
szomszédságban van. Az erdőt a csermakkvetés után két, sőt ha jól emlékszem, három éven 
át teljesen lérágta a nagy mennyiségben elszaporodott Ocneria dispar,”** és Cnetocampa 
processionea.....hernyója. A vetésből keletkezett csemeték nagyon lassan fejlődtek. Időköz
ben a bevetett területet a fű igen ellepte s a csemetéket túlszárnyalta. Egy-két év múlva hiába 
kerestem én a fűben csemetét, nemigen találtam, míg a közelében későbben ültetett fekete 
fenyők sorai már messziről láthatók voltak. Meglévén győződve, hogy a csercsemeték el
pusztultak, mert a talaj nem nekik való, elrendeltem tehát, hogy ezt a területet is be kell ül
tetni feketefenyővel. A területet beültették s én egy-két évig különös gondot nem fordítottam 
reá. Mintegy négy évvel ezelőtt ezen a területen mentem keresztül s nem kis meglepetésemre 
láttam, hogy a feketefenyő között számos szép erőteljes csercsemete van, melyek erősen küz
denek a létért a feketefenyővel.

Tehát a csemeték nem vesztek ki. Hogy én annak idején mégsem találtam ott csemetét, 
annak az volt az oka, hogy a csemetéket is évről-évre lerágták az említett hernyók, minek 
folytán azok a növekvésben visszamaradtak, levelük nem lévén, a nagy fűben kikerülték a 
figyelmemet. / . . ./

A Bakony kopárainak befásítására legalkalmasabb lombfa véleményem szerint a virágos 
kőris (Fraxinus Ornus), ez annyira kevéssé válogatós a talajban, hogy alighanem mindenütt 
megél, ahol a feketefenyő. Valamivel kényesebb, de a száraz és forró talajt azért jól tűri a ma
gas kőris (Fraxinus excelsior) is. A valamivel jobb talajú részeken laposokon, hol 10-20 cm 
mély talaj van, jól megél a molyhos tölgy, a gyertyán, hárs és hegyi szil (Ulmus montana), 
de azt hiszem, megél a szilnek a Bakonyban található bármely faja. Völgyhajlásokban és 
völgyfenekekben a kocsánytalan tölgy és cser, sőt kisebb mély talajú helyeken a kocsányos 
tölgy is helyén van.

Erdészeti Lapok 
XXXIX. évfolyam 1900.

6. füzet 457-469. oldal

**** Ocneria dispar. Mai nevén Lymantria dispar - Gyapjaslepke.
***** Cnetocampa processionea. Mai neve Thaumatopoea processioea -Tölgy-búcsújárólepke.
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Havas Ágoston
A kopár területeken használt ültetési módokról

/ . . ./  A Mikolás-féle (ti. dombos) ültetési módnak egyik előnye állítólag az is, hogy ol
csóbb, mint a gödrös ültetés; mert elesik a gödörásás költsége. Ezt én nem vonom kétség
be; de azt állítom, ezzel a takarékosságot, mint azt hátrább látni fogjuk, később drágán kell 
megfizetnünk. Arra az állításra pedig, hogy a Mikolás-féle eljárással ott is lehet ültetni, ahol 
egyáltalán nem lehet gödröt ásni, azt mondom, hogy ilyen összefüggő nagy területek alig 
vannak. Ha pedig mégis volnának, az ilyen helyeken, ahol a felső talaj csak néhány centimé
ter vagy egyáltalán nincs felső talaj, csak kőszikla vagy kőlap, az ilyen helyeken azt hiszem, a 
Mikolás-féle eljárással sem fogunk erdőt nevelni. Ha tehát a beerdősítendő kopár területen 
vannak is közben olyan részek, amelyeken számbavehető költséggel nem lehet gödröket ásni, 
hát ezeket egyszerűen kihagyjuk. Véleményem szerint nem okvetlenül szükséges, hogy egy 
beerdősített kopár területen álló állab teljes vagy ahhoz közel álló záródású legyen. Az ilyen 
kihagyások által képződött tisztások a körülötte képződő erdő által idővel úgy is termőké
pessé tétetnek. / . . ./

A / . . . /  szaktársam által említett hátrányokon kívül van a Mikolás-féle ültetési módnak 
még egyéb baja is. A dombos ültetést leginkább fekete és erdei fenyő ültetésnél alkalmaz
zák. Azt hiszem, köztudomású dolog, hogy az erdei és feketefenyő ültetéseket, különösen 
száraz, meleg oldalakon hamarosan feltalálja sok egyéb ellenségén kívül rendesen legelő
ször a Lophirus rufus’, melynek álhernyója, ha nem irtják kellő eredménnyel, roppantul 
elszaporodik, úgyhogy nagy területű fiatalosokat rág le egy év alatt annyira, hogy csak a 
legutóbbi évi tűket hagyja érintetlenül. Ha pedig egy évben kétszer is szaporodik, ami ilyen 
meleg helyeken meg is történhetik, akkor az utolsó évi tűket is lerágja s az így teljesen le
rágott fenyő elpusztul. A Lophirus rufusnak, mint sok egyéb a földön vagy a földben telelő 
rovarnak kipusztítására pedig a legolcsóbb és legbiztosabb mód az ilyen megszállott erdőbe 
a sertéseknek behajtása, melyek a hernyók bábjait megeszik és azt elpusztítják. De a dombos 
ültetésbe, az ültetés tönkretevésének veszedelme nélkül nem hajthatunk sertéseket, annál 
kevésbé, mert a Lophirus rufus bábja rendesen a fa tövében a talajtakaróban, vagy a talajban 
kisebb mélységben van. De ha mégis behajtjuk, a sertés a hernyóbábot megérzi, azt keresi, 
a dombot többé kevésbé széttúrja, különösen ha a dombban esetleg még más, mélyebben 
tartózkodó rovar is van. Ennek folytán a csemete gyökere a felszínre kerül s előbb-utóbb 
elpusztul, hacsak a dombokat hamarosan újra helyre nem állítjuk.

De hátránya a dombos ültetésnek még az is, hogy meredek hegyoldalakon a dombok 
nem állandók. A lefutó eső és hóié kikezdi a dombokat s ha folyton nem javítgatjuk, lassan
ként el is viszi. / . . ./

A sikertelen munka pedig legtöbbször lehangolóan hat, különösen a köznépnél, amely 
különben is ellenszenvvel fogad minden újítást, mely reá újabb anyagi megterheltetést ró. Ha 
egy-egy kopárerdősítési kísérlet nem sikerül, hamar találunk rá mentséget. Ilyen az, hogy 
bizony nagyon rossz a talaj, meg hogy nem csoda, ha nem sikerült, nagy volt a szárazság.

* Lophirus rufus. Mai neve Diprion sertifer - Fésűs fenyődarázs.
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Ezek a mentségek könnyen azt a véleményt kelthetik, még talán néha a szakemberben is, 
hogy ilyen helyen nem lehet eredménnyel erdősíteni.

Pedig én azt hiszem, hogy ilyen esetekben igen sokszor nem a talajban és szárazságban 
van a hiba. Először is csak ott alkalmazzunk fenyőt, ahol más, különösen értékes lombfa- 
nemmel egyáltalán nem boldogulunk, mert a fenyőnek sokkal több ellensége van minden 
időben, mint a lombfanemeknek, különösen ha az nem neki való talajba és éghajlat alá ke
rül.

A lombfafiatalos, ha leég, vad lerágja vagy más hasonló baj éri, tőről újra kihajt; míg a 
fenyő teljesen elpusztul. Ha pedig már fenyőt alkalmazunk, úgy csak iskolázott erőteljes cse
metét ültessünk. A legritkább esetben látom vagy hallom, hogy az ültetéseknél átiskolázott 
fenyőcsemetéket használnának fel. Pedig ez sekély, forró talajú helyeken nagyon fontos.

Drágább ugyan az iskolázott csemete és elültetése is, mint az iskolázatlan és annak ülte
tése; de ez a drágaság csak látszólagos, mert bőven megtérül az elért eredményben. Minél 
rosszabb, minél kevésbé termékeny valamely talaj, annál nagyobb aránylag az eredmény az 
iskolázott csemetékkel és annál kisebb az iskolázatlanokkal. Az iskolázott csemeték sokkal 
gyorsabban fejlődnek, mint az iskolázatlanok, tehát nyerünk az évi növekvésben, hamarább 
kiszabadulnak úgy a Lophirus rufus, mint a Pissodes notatus” okozta veszedelemből.

Mellőzzük az ültetésnél a talaj felszínén esetleg található kiégett és felbomlott laza tele- 
vényt, ha ez fekete színével még oly csábító is, mert az igen gyorsan kiszárad, annyira, hogy 
néha a szél is elviszi. Lehetőleg agyagos földet tegyünk a csemeték gyökereihez, mert az 
bámulatosan sokáig tartja a nedvességet. Végül pedig, ha a viszonyok és különösen a költség 
megengedi, az okvetlenül szükségesnél valamivel mélyebb gödröt készíttessünk a csemeték
nek úgy, hogy az ültetés után ne kelljen azt egészen földdel betemetni, hanem egy kis gödör 
maradjon.

A gödör széle a csemete tövére árnyékot vet s így is védi a kiszáradástól, másrészt pedig 
az elfutó nedvességet felfogja s a gödörben a csemete nem szárad ki oly hamar, mint máskü
lönben. Ezek a gödrök a lejtős oldalakon ugyan egy-két év alatt eliszapolódnak, de az nem 
baj, mert akkor nincs is rájuk szükség, csak főképpen az első évben. / . . . /

Erdészeti Lapok 
XL. évfolyam 1901.

VI. füzet 515-521. oldal

* *  Pissodes notatus. - Fehérfoltos fenyőbogár.
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ifjú Mikolás Vince
Néhány szó a Mikolás-féle ültetésről

/ . . . /  Hogy a Mikolás-féle módszerrel kik, hol és mily eredménnyel kísérleteztek, arról 
csak az Erdészeti Lapok hasábjaiból van tudomásom, közvetlenül pedig a Nagyvázsony - 
ban, Budakeszen és a nagymarosi erdőgondnokságokban folytatott ültetésekről, de éppen 
ezekben az erdőgondnokságokban a kopárok beerdősítését előbb mindenféle más módon, 
költséget és fáradságot nem kímélve, megkísérlették s csak néhány éve folyik ezzel az újabb 
módszerrel a kísérletezés és pedig, hajói tudom, csak azóta szigorúan a nagyvázsonyi minta 
szerint, mióta Kováts Béla m. kir. erdész út az „Erdészeti Kísérletekében saját tapasztala
taival részletesen és teljes alapossággal beszámolt; már pedig, ha, mint azt cikkében leírva 
találjuk, az előző kísérletek is 90 % eredményt mutattak volna föl, ennél jobb eredmény után 
alig törekedett volna bárki is és a „Csíki kopaszok” már régen be volnának erdősítve; de a 
régebbi eljárások után alig volt eredmény és a legkedvezőbb év is csak a 30-40 %-ot érte el; 
hasonlóan a nagymarosi m. kir. erdőgondnokságnál is az un. Nagyparlagon a rossz helyeken 
a siker teljesen elmaradt az elődöm által végzett gödörültetésnél, míg evvel az újabb mód
szerrel teljesen megfelelő eredményt értem el. / . . . /

Ami a Lophirus rufus* álhernyójára mondottakat illeti, erre nézve megjegyzem, hogy az 
a nagyvázsonyi ültetésben eddig elő nem fordult. De előfordult a pajod és más földben élő 
rovar, illetőleg álca, melyek úgy az egészen fiatal, mint az idősebb erdősítésekben többek 
között sertések behajtásával is irtattak; amennyiben pedig e fiatalosok ma is állanak, ez azt 
bizonyítja, hogy az 1-2 év alatt teljesen a földszínéig leszállott dombokban a behajtott serté
sek kárt nem tettek.

A hegyoldalban készített dombok tényleg ki lehetnek téve a víz elmosásának, erre nézve 
a budakeszi m. kir. erdőgondnokságban folytatott kísérletek körül észleltek is adhatnának 
tapasztalati adatot, amennyiben itt meredek hegyoldalakat erdősítettek evvel a móddal, a 
magam részéről azonban megjegyzem, hogy a víz lefolyása ily helyeken némileg mérsékel- 
tetik az által, hogy előbb a dombok körül lévő körárkok telnek meg, továbbá azok a részek, 
ahonnét a gyepet lefejtettük, szintén elég tekintélyes mennyiségű csapadékot fognak fel és 
közel lévén a törmelékes, repedésekkel bíró kőzethez a vizet nagyobb mennyiségben bocsát
ják bele az altalajba, mint a gyepes rész, úgy hogy rendkívüli nagy zápor, vagy felhőszakadás 
kivételével alig kell attól tartani, hogy a víz megbolygassa a zsindelymódra egymást fedő 
gyeptakarókat, melyeknek védelme alatt a csemete áll; ha pedig ez az eset az első 1-2 év alatt 
be nem áll, úgy később még kevésbé árthat a dombnak, amennyiben 2 év alatt az a föld szí
nével ismét teljesen egyenlő lesz. / . . ./

Erdészeti Lapok 
XL. évfolyam 1901.

VII. füzet 707-715. oldal

* Lophirus rufus. Mai neve Diprion sertifer - Fésűs fenyődarázs.
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Havas Ágoston
Válasz ifj. Mikolás Vincének és Téglás Károlynak

/ .../  Általában azt a benyomást teszi reám cikke, hogy azzal édes atyjának, id. Mikolás 
Vince érdemeinek akar igazságot szolgáltatni, s ha nem arról az ültetési módról volna szó, 
amely atyjának nevét viseli, akkor talán cikke nem is látott volna napvilágot. Ezen igazság
szolgáltatáshoz magam is készségesen hozzájárulok, annál is inkább, mert id. Mikolás Vincét 
olyan embernek ismerem, aki mögött nemcsak egy nagyon tiszteletre méltó hosszú múlt 
van, de aki a Dunántúlnak ma is egyik nagy tudású és hosszú időn szerzett tapasztalatokban 
gazdag erdésze. Amidőn tehát a nevéről elnevezett dombos ültetés hibáira rámutattam, egy
általán nem volt szándékom tiszteletre méltó személyét vagy érdemeit kisebbíteni, hanem 
csupán csak az, hogy figyelmeztessem szaktársaimat arra, hogy az a csekély költségmegtaka
rítás, amely a dombos ültetéssel elérhető, nagyon sokba kerülhet, sőt bizonyára fog is kerülni 
idővel, ha az ültetést fenyegető beszélyek ellen védekeznünk kell.

Ezen veszedelmek pedig előreláthatólag szaporodni fognak, minél több lesz a feketefe- 
nyő-ültetés, különösen napnak kitett száraz talajon, mint amilyen helyek a mai kopár te
rületek a legtöbb esetben. Azért tehát az a körülmény, hogy ma már vannak egyes dombos 
feketefenyő-ültetések melyek 20-30 évet megértek s így a legveszedelmesebb korból kinőt
tek, nem bizonyít amellett, hogy az említettem veszedelmek nem fenyegetnek, mert az ilyen 
kisebb ültetéseket különösen lombfaerdők között, ahol a veszedelem elől úgyszólván el vol
tak rejtve, rovarellenségeik is nehezebben találták meg. A rovarok odarepülését, azoknak 
szél által való odavitelét éppen a lombfaerdők akadályozzák meg, mert ha a fenyő ellensége 
lombfaerdőben kel ki, ott megfelelő táplálék hiányában elpusztul, még mielőtt a fenyőerdőbe 
eljuthatott volna. De amint az a körülmény, hogy lombfaerdők között áll valamely feketefe- 
nyő-ültetés, annak előnyére szolgál, mert a lombfaerdők megakadályozzák egy bizonyos ide
ig, hogy a káros rovarok berepülhessenek, továbbá mert erdős vidéken a csapadék nagyobb, 
mint a napnak, szélnek kitett kopárokon s így a kiszáradás ellen is jobban meg van védve, 
úgy ezen előnyök idővel nemcsak megszűnnek, ha a kopárokon a fektefenyő-ültetés szapo
rodni fog, hanem a feketefenyő-ültetések szaporodásával lépést fog tartani a veszedelmek 
szaporodása is, mert nem szabad figyelme kívül hagyni azt a körülményt sem, hogy a fekete
fenyő a kopárokon a lombfa helyére, tehát nem egészen neki való helyre és éghajlatra kerül, 
ahol fokozódik a veszedelem az által is, ha a feketefenyő-ültetés erdőtől távol eső helyre kerül 
s ez által a nap hevének, szél járásának jobban ki van téve. De ki van téve annak is, hogy a szél 
akadály hiányában messzebb vidékről is elhozza rovarellenségeit. Minél több lesz már most 
a feketefenyő-ültetés és feketefenyő-erdő, annál több lesz a rovar ellenségeinek szaporodási 
helye. Ha pedig a feketefenyő, mint a legtöbb helyen, forró, száraz, napnak kitett helyen áll, 
ott a káros rovarok gyorsabban és többször szaporodnak. / . . ./

Hogy pedig a dombos ültetésben nagyobb az egerek által okozható kár, mint a gödrös ül
tetésben, azt Téglás maga is elismeri, mert ha valami véletlen közbe nem jön, az átlyuggatott 
dombok kiszáradnak. A gödör azonban nem, mert az egerek által fúrt lyukakat a gödörben 
a tavaszi hóié, eső beiszapolja. De amíg a domb alkalmas szállás és menedékhely az egérnek,
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addig a gödörben lévő egérlyuk veszedelme az egérnek. Azt hiszem azt a legtöbb erdész és 
mezőgazda tudja, hogy semmi sem pusztítja jobban az egeret, mint egy gyors hóolvadás 
vagy sebes zápor, melynek vize megtölti az egérlyukakat, melyekben gyakran egész egércsa
ládok fulladnak meg. Ennek bizonyságára felhozok egy esetet, melyet magam láttam. Egyik 
erdőőröm egy éjjeli zápor után hajnali lesen egy nőstény rókát lőtt. A róka szájából, midőn 
elesett, néhány egér hullott ki. Midőn jobban megvizsgáltuk azt láttuk, hogy a szája tele van 
kisebb-nagyobb egérrel. Nem kevesebb mint huszonegy egér volt a szájában, melyeket való
színűleg a kölykeinek akart vinni. Az egerek nem voltak megrágva, amiből biztosan követ
keztethető, hogy azok már nem éltek, midőn a róka őket összeszedte, hanem az éjjeli zápor 
fullasztotta meg őket az egérlyukakban, ahonnan a róka azokat kikaparta. Mindebből, azt 
hiszem, világosan következik, hogy úgy a vaddisznó, mint az egér is sokkal veszedelmesebb 
a dombos mint a gödrös ültetésre. Hogy pedig az egerek a sekély talajú erdőben is igen el
szaporodhatnak, arra is hozhatok fel példát, a magam tapasztalatából: A kezelésem alatt álló 
egyik kiritkított vén kocsánytalan tölgy-, cser-, és molyhos tölgyfából álló erdőn egy körül
belül száz holdas kisebb-nagyobb lejtőkkel váltakozó fennsík húzódik végig. Ez az erdő bir
kalegelőül szolgált már emberemlékezet óta. A rajta levő fák többnyire hibásak, sűrűségük 
alig 0.2-0.3. Az említett fennsík talaja sekély, köves, többé-kevésbé kopár s mintegy tizenöt 
éve felújítás alatt áll. Természetes felújításról szó sem lehet. A talajt tekintve, leghálásabb 
munka lett volna feketefenyő ültetéssel felújítani. Mivel azonban a feketefenyő-ültetés terén 
szomorú tapasztalataim vannak, ennek folytán feketefenyőt csak ott ültetek, ahol már lomb
fával egyáltalán nem tudok boldogulni. Az évenkint felújítandó területet a talajminőség és 
rendelkezésre álló makk szerint kocsánytalan, molyhos- és csertölgy-makkal vetettem be. 
Előre tudom, hogy a kikelő csemeték egy része ezen sekély, száraz talajban el fog pusztulni. 
Ez felesleges munka és költségokozásnak látszik. Tényleg pedig nem az, mert ha a makk
vetésből csak 0.4-0.5 sűrűségű tölgyfiatalost nyerek is, azt nagy nyereségnek tartom, mert 
mikor a tölgyfiatalos már 6-8 éves, akkor a hézagokat kipótolom vörös vagy a legrosszabb 
talajú részeken feketefenyővel s kapok egy elegyes állabot, amely szebben fejlődik, mint az 
elegyetlen s a lomb és fenyőfa egymást kölcsönösen védik a rovarpusztítás ellen. Ezen a 
területen, amelynek, mint említettem, igen sekély a talaja s a feketefenyő ültetésére látszik 
legalkalmasabbnak, több évben megtörtént velem, hogy a makkvetést abba kellett hagynom, 
mert őszkor oly sok volt az egér, hogy a fészkekben, melyekbe egy-két nappal előbb vetettük 
a makkot, már többnyire benne volt az egérlyuk. Ebből tehát ismét világosan következik az, 
hogy a sekély talajú helyeken is igen elszaporodhatik az egér. / .../

Erdészeti Lapok 
XLI. évfolyam 1902.

VII. füzet 741-762. oldal
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A  TER M ÉSZET V ÉD ELEM  K EZD ET EI

Gál László
A Bakony

A Bakony nevét minden magyar és külföldi térképen nem egyszerűen írták föl, hanem 
mindig úgy, hogy Bakony-erdő (Bakonyer Wald stb.), mert valóban a Bakony hegység je l
lege sokkal kevésbé feltűnő, mint az a rengeteg erdő, ami borítja. Valóban, a Bakony nem 
is nevezhető „hegységének, hanem fennsíknak, hisz környezetéből rendesen igen lanká- 
san emelkedik ki, s széles, fennsíkszerű tetői rendesen csak néhány száz méterre, legfeljebb 
600-700 méterre emelkednek. Még legmeredekebb a déli lejtője, a Devecser-Várpalota közt 
húzható vonalon. Északnyugat felé különösen lankásan lejt, Pannonhalma vidékén pedig az 
előtte lévő dombok szinte egészen elfedik a „hegység” szélét. / . . ./

Hajdanában a Bakony határtalan erdőségei sok szegénylegénynek nyújtottak menedéket. 
Ma már mindenütt rend van, az erdők rendszeres kihasználás alatt állnak, jó utak vezetnek 
mindenfelé s a békés lakosság nem tűri meg maga közt a bujkáló zsiványokat.

Az utolsó zsiványtörténetet apám mesélte el. Ügyvéd volt Veszprémben, s gyakran volt 
dolga a bakonyi falvakban meg Pápán. Tekintettel az erdők akkori rossz hírére, mindig egy 
nagy forgópisztolyt hordott a szűre zsebében.

Egyszer csakugyan fölugrik valami zsivány a hintó lépcsőjére s hatalmas mordályt sze
gezve apámra, elkiáltja a szokásos „Pénzt vagy életet!” Abban a pillanatban apám forgópisz
tolya is a zsiványra irányult. De a zsivány azonnal leugrott s ezzel a szóval, hogy „bocsánat, 
az enyém nincs megtöltve”, elköszönt. Apám kedélyesen utána köszönt: „az enyém sincs”. 
/.../

A Fekete Séd balpartján sűrű fenyőerdő terjeszkedik s a felső folyásán a Bakony e ré
szének legszebb forrását, a Tisztavizet találhatjuk. Négy-öt méter átmérőjű hatalmas forrás 
a Tisztavíz, olyan vízbőséggel, hogy egész külön patak szakad ki belőle. Környéke pedig a 
legbájosabb, amit el lehet képzelni. Kétoldalt erdővel borított hegyek s a völgy csodás rét. 
Igazi mitológiai táj. Keresi az ember Diana istennőt vadászcsapatával, amint űzik a szar
vast, az őzet. Legkedvesebb kirándulóhelyem, mintha valami szívbeli ügy kötne vele össze. 
Bakonybéltől kb. 6 km távolságra van, tehát alig másfél órai kellemes séta. Nem ajánlatos 
azonban a patak mellett megkísérelni megközelítését, mert legkevesebb tizennyolcszor kell 
átkelni a vízen. Legcélszerűbb Bakonybélből az Iharkúti úton és az úgynevezett Laposokon 
át felkeresni. A Laposok új telepítésű erdő, mintegy negyven éves, de a rajta átfutó léniák 
gyönyörű fenyőikkel, virágos tisztásaikkal igazi látványosságok.

A három patak egyesüléséből keletkezett tulajdonképpeni Gerence vize az egyesülés 
után elfolyik a történelmi nevezetességű Szentkút mellett, ahol egykor Szent Gellért püspök 
és Szent Günter türingiai herceg remetéskedtek. A Szentkútnál érdemes pihenőt tartani. A 
kutat hatalmas bükkfák árnyékolják, s fölötte emelkedik a bakonybéli kálvária erdővel borí
tott sziklás oldalon. A Szentkút kegyhelyjellegét a forrás mellett kápolna mutatja. A Szent
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kút csak pár percnyire van Bakonybél községtől. Látszanak már az apátsági park százados 
fenyői, tíz percnyi gyalogolás után benn vagyunk a falu közepén, az ősi apátság előtt. Szent 
István király alapítása 1037-ből. / . . ./

A községtől északra, az Újtelepen túl, a tulajdonképpeni Gerence-völgy torkolatában 
fekszik a község új fövenyfürdője. Sok fáradság, a község vezetőségének lelkes munkája tette 
lehetővé, hogy ilyen sanyarú esztendőkben, amilyenek az elmúlt évek voltak, ez az értékes 
alkotás megszülethetett.

Mindenki a község segítségére sietett. A pannonhalmi főapát ingyen telket és építőanya
gokat adott. Fabinyi v. kereskedelemügyi miniszter -  minden turistaügy lelkes pártfogója
-  államsegélyt eszközölt ki. Veszprém megyei is, kitűnő főjegyzője szorgalmazására, jelentős 
összeget szavazott meg az építési költségekre.

A legmeghatóbb azonban a falu szegény népének áldozatkészsége volt. Még a legnehe
zebb viszonyok között élő zsellérember is hozzájárult valamivel a fürdőhöz. Ha pénze nem 
volt, ingyen fuvart, ingyen napszámot vállalt. A fürdő így valóban az áldozatkészség szim
bóluma.

A fürdőt minden oldalról hegyek, erdők övezik. A Gáthegy 60 lépésnyire, a Tönkölös 80 
lépésnyire emelkedik tőle. Az erdőszélekre padokat állíttatott a fürdőbizottság és akik nem
csak az egy helyen való tartózkodásban keresik az üdülést, azok szórakozhatnak a meredek 
sziklás oldalak megmászásában, s akinek a hegymászás nehezére esik, az a Gerence mellett 
elterülő virágos réteken, az erdők alatt, pormentes levegőben sétálgathat a 3 km távolságban 
lévő gerencevölgyi-malomhoz.

A fürdő mellett a Szárazgerence torkollik a Gerence völgyébe. (Azért hívják 
Szárazgerencének, mert az itt folyó patak nyáron kiszárad, de azért földtanilag a völgy ilyen
kor is tökéletesen folyómeder képét mutatja.) A Tönkölös, Parajos és Kőrishegy láncolata 
alatt húzódik végig és körülbelül 8 km távolságban a Kisszépalma majornál végződik.

A Szárazgerencének első, kb. 2 km hosszú szakasza virágos rétekkel teli szűk völgy. Két 
kilométeren túl a rétek elmaradnak, s az egész völgyet sűrű erdő borítja, teleszórva hatalmas 
szikladarabokkal, amelyeket az árvizek sodortak s földrengések döntöttek le a két oldalt hú
zódó meredek sziklafalakról. / . . . /

Ha a Szárazgerence völgyén végigmegyünk, ne ugyanott térjünk vissza Bakonybélbe, 
hanem másszunk fel a Kisszépalma mellett elhúzódó útra, s azon igyekezzünk vissza a köz
ségbe. Gyönyörű versaillesi parkrészleteket találunk. Télen a szarvascsordák lerágják a facso
portok alsó, elérhető rügyeit, s így olyan szabályos formák keletkeznek, mintha XIV. Lajos 
kertészei mesterkedtek volna itt. / .../

Turisták Lapja 
XLVII. évfolyam 1935.

111-125. oldal
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Bakonybél, Borostyánkat vagy Szentkút
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Badacsonyi bazalt sziklaszálak
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Bogyay Tamás
A halálraítélt természeti szépségek birodalmából

Lementünk, kiléptünk a kiugróra és egy pillantással megláttuk az egész tomaji öblöt, 
Kisőrsöt és a -  modern Badacsonyt.

Érdekes, de a természetszerető szívnek borzalmasan, kegyetlenül érdekes kép volt ez. 
Mindenütt élet, vadul zsibongó élet, -  sínek hálózata, waggonok végnélküli sora, gépek hal
maza és mozdonyok, kazánok füstje, zúgása. A gyárak fojtó, kegyetlen légköre nyomja mel
lünket, -  és az őszinte, nyílt magyar parasztarcok helyett a pénz ördögétől megmételyezett, 
csak gyűlöletet sugárzó, mogorva munkásarcokat látunk.

Pedig nincs itt se gyár, se nagy ipartelep, csak egy bánya, -  de ez a bánya magában egyesí
ti mindazon bűnöket, melyeket a meggondolatlan ember a természet örök szépsége és a falu 
tiszta lelke ellen valaha is elkövethetett.

„Egy bánya csak” -  gondolják sokan. -  „Mit tud az tenni a Badacsony óriási testén?”
Csak egy bánya, -  igaz, -  de nézzék meg milyen, nézzék meg mekkora!
Aki látja évről-évre, mit művelt itt az ember pénzéhsége, igazán kétségbeesve kérdezheti, 

hát nincs megértő ember magyar földön, ki megakadályozhatná csonka hazánk legszebb he
gyének, egész Európa legsajátosabb látványosságának, az annyi szép emlékkel körülövezett 
öreg Badacsonynak rettenetes pusztulását?

És válaszul jönnek a többiek. Gulács, Haláp, mint a halálraítélt óriások várják sorsukat, 
hogy néhány ember pénzsóvárságának feláldozzák páratlan szépségüket. A hitvány bazalt, 
néhány millió miatt vakon rombolnak, pusztítanak és szegény, kicsiny hazánkban tönkrete
szik azt a kevés szépet is, mit meghagyott Trianon. / .../

Turisták Lapja, XXXVII. évf. 1925.
99-104. oldal
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Nárai Szabó Gyula
A Badacsony tetején

/ . . . /  De aztán kőevő emberek jöttek erre a tájra. Bazaltot bányásznak mert nekik minden 
csak kő -  ami nékünk kincs. A németek gyémánteget emeltek volna ide, a kőevők még a 
tündérlányok fátylait is letépték a hegyekről. Valaha óriások alkottak itt, nemcsak a mesék 
óriásai, hanem a történelemé is. Építettek, teremtettek. Újabban barbár szellem tört be a 
tündérkertbe. A kőevők a mai kor barbárai.

Hannibál sziklákat repesztett az Alpokban, de a seregéért, a kőevők csak magukért. Ki 
merné a Halászbástyát, Bazilikát, Citadellát lerombolni csak azért, mert kell a kő? Egyszer 
valakinek az a gondolata támadt, hogy a Citadellát le kell bontani a Gellért-hegy tetejéről. 
Egy amerikai azt mondotta erre: „Ha a Citadellát elvihetném a tengerentúlra, megvenném 
és elvinném.” Szent György-hegy a Citadella, Haláp a Halászbástya, Badacsony a Balaton 
Bazilikája.

A derék kőevők erre azt mondják: mit ér a gyémánt, ha nincs kenyér. Inkább a hegy 
pusztuljon, mint az ember.

Nekem is kedvesebb az ember mindennél! Amíg azonban a pajtában van ehető széna, 
nem vágatom le a zöld rozsomat. Amíg az országban lesznek csak bazaltok, addig jogos 
védeni azt a bazaltot, amely a szépsége miatt egyúttal nemzeti kincs is. Annál inkább, mert a 
kőevők nem halnak bele, ha embereiket áttelepítik más hegyek alá. Embereiket, akikért ma 
annyira aggódnak! Nem merném hinni, hogy a kőfejtő kartell annyira jószívű. Jószívű mun
kásaihoz és jószívű az országhoz. Mert ne feledjék el, hogy ennek a vidéknek örökös kenyere 
csupán: a bor, a helyes alapokra fektetett gyümölcstermelés, az idegenforgalom növelése és 
az európai standardra törekvő fürdőélet lehet.

Tudom, hogy idegenforgalmunk ma még a gyerekcipőket sem húzhatja fel, de már emel
geti. Ezt az alig érezhető mozgást is megbénítjuk azonban, ha a külföldnek nem tudunk olyat 
mutatni, ami nekik nincs. Ilyen szelíd, harmonikus világ, ilyen csodálatos földrajzi csemege
gyűjtemény, ahol a lélek is nyugalmat szerezhet, alig található a külföldön.

Ezt állította Lóczy Lajos és ezt állítja Cholnoky Jenő is.
Olyan két tudós mondja ezt, akik nagyszerű tudományos felkészültséggel járták be a 

világ minden táját és akiknek tudományos érdeme századokig él. Ezért nem szabad itt tehát 
tovább rombolni!. / . . ./

Turisták Lapja 
XLII. évf. 1930.

204-207. oldal
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Hírek a Turisták Lapjából

A Balatoni Társaság / . . ./  újonnan megválasztott másodelnöke, Dr. Lóczy Lajos a bala
toni turistaszépségek és természeti tárgyak védelmére vonatkozólag indítványt nyújtott be, 
melyet dr. báró Wlassics Tibor elnök pártfogólag terjesztett elő. Lóczy Lajos szomorúan ál
lapította meg, hogy a tihanyi 11 geyzir-kúpot rablóbányászattal építésre elhordták, -  ennek 
további megakadályozása végett indítványozza, miszerint a kultuszminiszter kéretnék fel, 
hogy hasson oda, hogy a Tihany félsziget „Nemzeti Park”-nak nyilváníttassék, melynek ér
telmében e terület minden ingatlanának bármilyen célú felhasználása csak külön miniszteri 
engedély alapján lenne lehetséges.

Turisták Lapja 
XLII. évf. 1930. 227. oldal

Bakonyi turistaszállások / . ../

A Kabhegytől ötnegyedóra járásnyira, Úrkúton szintén kapható szállás Mekler Ambrus 
vendéglősnél, aki egyben mint mészáros és vegyeskereskedő is figyelmébe ajánlható úgy a 
turistáknak, mint táborozó cserkészeknek. Az állandóan rendelkezésre álló hat ágyon kívül 
(éjszakánként 1 pengő) előzetes értesítésre nagyobb társaságot is elszállásol. Ürkút egyéb
ként Városlőd-Kislőd vasútállomásról a Csalányos-völgyön át kék jelzésű úton érhető el, 
Ajka vasútállomásról pedig a szénbánya sínautóján félórányira megközelíthető. (A sínautó 
a legtöbb személyvont érkezését bevárja, idegenek is igénybe vehetik. 30, illetve 50 filléres 
menetdíj ellenében. Nagyobb társaság ajánlatos az ajkacsingervölgyi kőszénbányától előre 
írásban kérni a sínautó kiküldését, ami mintegy öt kilométeres gyaloglástól kíméli meg a 
turistákat. / . . ./

Turisták Lapja 
XLIV. évf. 1932. 149. oldal

Turistaház Gézaházán
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A BAKONYBÉLI „SZEN TKÜT’-REZERVÁTUM
A legenda szerint Szent Gellért püspöknek a bakonybéli Szentkút mellett szerény hajléka 

volt.
Valóban méltó is e poétikus hely dicső múltjához.
Amint a forrás mellett álló kápolna mögött kezdődő és kígyóvonalban a hegytetőre fel- 

kapaszkodó keresztútra lépünk, nemcsak a krisztusi kínszenvedés által kiváltott szent meg
hatottság tölti be lelkünket, hanem Szent István ezer évvel ezelőtti, erősen felfelé ívelő Nagy- 
Magyarországának minden dicső emléke itt zsong körülöttünk és a hegy ormán a Kálvária 
szent keresztjét övező lucfenyősor zúgása elmélázó hangulatot ébresztve ezeréves magyar 
múltról regél.

Sörös Pongrác azt írja „A bakonybéli apátság története” című könyvében, hogy: „A nép 
Szentkút néven ismeri Gellért hagyományos tartózkodó helyét és szájában máig fennmaradt 
az a hit, hogy a régi jobb időkben az apátsági templomból az angyalok éjjelenként elragadó 
égi hangokon zengedezvén az Úr dicsőítésére zsolozsmáikat, látogatták ezen szent helyet. És 
valóban nem is lehet helyet képzelni, amely ájtatos fohászokra jobban buzdítana, mint szent 
kutunk környéke, hol a patakocska szünet nélküli gyönge moraja Isten szellemétől átlenge
dezett ezredéves bükkök lombjainak susogásával olvad össze.”

Ugyan messze vannak ettől a magas kortól az író képzeletében ezeréves múlttal felruhá
zott bükkök, mindazonáltal jó néhány száz esztendősök lehetnek azok a bükkfák, melyek a 
Szentkútnak is mondott Borostyánkút hármas forrását szegélyezik s melyek mellmagassági 
kerületét megmérve, azt 245, 272, 276, 320 cm-nek találtuk.

Az ellipszis-alakú víztartó medencébe ömlő három forrás Bakonybél határában, a köz
ségtől 1 km-nyire déli irányban a Szentgál felé vezető út mentén, 5o-15o lejtésű domboldal 
lábánál fakad, melyből a tetőre félkörben vezet fel az út, zöld mohával borított szép szikla- 
csoport mellett.

A bővizű hármas forrás a domboldalon levő erdővel és az előtte elterülő réttel a bakonybéli 
Szent Benedek-rendi apátság tulajdona s az 1046. kát. helyrajzi szám alatt van nyilvántartva, 
3 kát. hold 743 négyszögöl nagyságban, amiből 731 négyszögöl rét, 314 négyszögöl út és 
épület, 2 kát. hold 1298 négyszögöl pedig erdő.

Az erdő állományát bükk, gyertyán, szil, juhar, hárs fafajok alkotják, melyek kora külön
böző.

A forrás a mellette álló kereszttel és szép kápolnával szívesen látogatott búcsújáró helye a 
környék katolikus lakóinak, kik nemcsak lelki megújhodást találnak e szent helyen, hanem a 
múlt nagy embereinek itteni példáin okulva, friss erőre is kapnak az élet küzdelmeiben.

Szent Gellértnek is -  amint életrajzának megírója mondja -  imádság és munka között 
folytak napjai. „Szorgalmasan, egészen a kimerülésig dolgozik”...

„Egy alkalommal a szellemi megerőltetéstől kifáradva aludni kezd, midőn egy szarvas- 
ünő, talán már máskor is látva Szent Gellértet ebben a kis házikóban, egészen bátran be-

Földváry Miksa
A Bakonyhegység és Bakonyalja természeti emlékei
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ment hozzá és kis borjával együtt telepedett melléje. Hirtelen azonban egy farkastól üldözött 
hímszarvas nagy zörejjel éppen feléjük a kunyhóba törtet. A szarvasünő megriad, elszalad, 
a szent mellett hagyja kis borját, mely rejtőzni akarván, a földre döntötte a tintát, amellyel 
Gellért írt. Ez haza vezette a kis állatot és kenyéren fölnevelte.”

„Miként együtt zengte társaival a zsoltárokat az Úr dicséretére, úgy velük dolgozott is; 
segített nekik az erdőirtásban, a fahordásban. Egy ilyen alkalommal, midőn fanyalábot vagy 
valami terhet vitt haza, az ajtó előtt egy hentergő farkast talált. Midőn látta, hogy a nyomorék 
állat meg van sebezve, kinyitotta az ajtót s beeresztette; itt aztán, amint a szent letette válláról 
terhét, a farkas odafeküdt lábai elé s el nem mozdult, míg csak Gellért meg nem gyógyította. 
Ettől fogva azután a kis szarvassal nála maradt s úgy összeszoktak, hogy sohasem bántották 
egymást, sőt együtt jártak ki a kapun a legelőre.”

Hét évig remetéskedett itt Szent Gellért és valláserkölcsi életével nemcsak jó példát adott, 
hanem magyar nemzeti szempontból is áldásos működést fejtett ki.

Megérdemli tehát ez a hely, hogy megbecsüljük és kegyelettel fenntartsuk, elsősorban 
azáltal, hogy a kis erdő faállományához hozzá nem nyúlunk, ami kegyeleti, nemzeti, táj- 
szépészeti és nem utoljára a forrás védelme szempontjából kívánatos, sőt elkerülhetetlenül 
szükséges is.

D) TÖRTÉNETI NEVEZETESSÉGÜ, MONDÁS, LEGENDÁS, KEGYELETES FÁK / .../

5. A Pálfi-réti hintafa

A Kabhegyen, a nagyvázsonyi uradalomhoz tartozó Dozmat-réttől nyugat felé a déli nyi
ladék mentén fekszik a kis Pálíi-rét, melynek keleti sarkában egymás mellett két öreg fa áll, 
egy kocsánytalan tölgy és egy cser. A cserfát hintafának hívják, mert legalsó oldalága igen 
hosszú és vízszintes lévén, arra ülnek a kiránduló gyermekek és hintáznak rajta.

De nem erről nevezetes ez a két fa, hanem a hozzá fűződő mondáról mely szerint élt a 
faluban egy nagyon szerelmes fiatal pár, kiknek szerelmét rossz szemmel nézte a leány bo
szorkány -  nagyanyja, kiüldözte őket az erdő rengetegébe és ott is nyomon követte őket. Erre 
megsajnálta az ifjú párt az erdő tündére s fává változtatta őket a réten.

Azóta valahányszor levágják a két fát, azok újból kisarjadzanak és fák maradnak mind
addig, míg a szerelmeseket meg nem váltják és azok megint emberi alakot nem ölthetnek.

Hogy mikor, azt nem tudja a mese. / . . ./

E) NAGYMÉRETŰ, ÖREG FÁK ÉS FACSOPORTOK / .../

1. Hársfák

1) Bakonynána község határában, Nádasdy Pál gróf erdejének 20. tag a) és b) erdőrészle
tei szélén találtuk az ezen vidék legidősebb nagylevelű hársfáját, melyről ezt a helyet „Nagy
h áz in ak  nevezték el. A fa egészséges, csak a csúcsa törött le, így a 22 m magas. Mellmagas
ságban kerülete 410 cm, 4 lÁ m magasságban kétfelé ágazik, egyik ága 100 cm, a másik 50 
cm kerületű. A vastagabb ág belül korhadt, a másik ép. A korona vetületének átmérője 26 
m. A fa sekély rétegű, gyéren lombbal fedett, begyepesedett, sziklás, homokos agyagtalajon 
áll./.../
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2. Bükkfák/ .../

f) A honvédkincstár királyszállási erdejében, a Borjúkút közelében, a hamuházi erdőrész 
szélén néhány hatalmas bükkfa vonja magára figyelmünket, ezek egyike 412 cm mellmagas
sági kerületű, 35 m magas, 2 m magasságban 4 vastag ágra oszlik; a másik 338 cm mellma
gassági kerületű. Mindkettő szép, egészséges fa. / . . ./

3. Tölgyek/ .../

j) Megértő gondozásban részesítette a királyszállási m. kir. honvédkincstári erdőhivatal 
vezetője azt a kocsánytalan tölgyfát, mely Isztimér község határában a Németföldek és a 
Hosszúkígyó erdőrészek találkozójánál áll, s a vihar csúcsától megfosztotta. Ugyanis a tö
rés helyét cementtel befedik, s így az egyébként egészséges fa, melynek magassága jelenleg 
ugyan csak 10 m, de mellmagassági kerülete 373 cm, még soká el fog élni. / . ../

n) Bizonyára kevés olyan nagyméretű molyhos tölgy van az országban, mint az a három, 
mely az alsódörgicsei volt úrbéresek erdejében, Alsódörgicse község határában áll, melyek 
mellmagassági kerülete 377, 370 és 255 cm, a magasságuk pedig 18,12,13 m. Csak az első fa 
egészséges, a másik kettő már beteg. / . . ./

s) A devecseri uradalomban Káptalanfa község határában homokos, kavicsos talajon 
több kocsányos tölgy és cser található, melyek említésre érdemesek és fenntartandók. Ne
vezetesen a:

1. Paperdő területén 1 cser, magassága 28 m, mellmagassági kerülete 350 cm.
2. Jenőtelke területén 4 cser, magasságuk 28-31 m, mellmagassági kerületük 330-475 

cm.
3. Jenőtelke területén 8 kocsányos tölgy, magasságuk 18-24 m, mellmagassági kerüle

tük 420-530 cm.
4. Sárosfő területén 6 kocsányos tölgy, magasságuk 19-23 m, mellmagassági kerületük 

363-448 cm.
5. Tüskéstó területén 1 kocsányos tölgy, magassága 25 m, mellmagassági kerülete 447 

cm.
t) Ugyancsak a devecseri uradalomban, a Széki erdőn, bizonyára egyike a legöregebb 

fáknak a Bakonyban, áll egy kocsányos tölgyfa, 50 év körüli gyertyánosban, melyet kerítéssel 
vettek körül, hogy ezzel is leróják a köteles tiszteletet a Matuzsálem iránt. A fa magassága 
ugyan csupán 22 m, mellmagassági kerülete azonban 715 cm, amiből igen magas korra lehet 
következtetni. Nagy kár, hogy pusztulóban van, amennyiben az ágak száradnak és letöredez
nek, s a törzs déli oldalán a kéreg leválik. / . . ./

4. Szilfák/ .../

c) Szép hegyi szil van a bakonybéli Szent Benedek-rendi apátság kertjében, más tekinté
lyes méretű és tisztes korú fák társaságában. Ennek a hegyi szilnek mellmagassági kerülete 
348 cm, magassága 25 m.

d) Bár az A) fejezetben „A tátikai véderdő-rezerváció” cím alatt megemlítette azt a két 
hegyi szilt, mely a várrom alatt, a véderdőben áll, itt külön hangsúlyozni kívánom, hogy an
nál a két szilnél öregebbet, nagyobbat a Bakonyban nem találtam. Mivel a két faóriás egész
séges, bizonyára késő utódaink is gyönyörködni fognak bennük. / . . ./
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5. Juharfák/ .../

a) Bakonybélben, a szent Benedek-rendi apátság kertjében, a már említett más fafajú pél
dányok mellett néhány igen szép juhar is látható 225, 264 stb. cm mellmagassági kerülettel. 
/.../

8. Som fák/.../

Általános érdeklődés tárgyai a bakonybéli Bencés-apátság kertjének bejáratánál sora
kozó somfák, melyek egyikének kerülete mellmagasságban mérve 114 cm, a másiké 84 cm. 
Négy öregebb fa bőven termő. / . . ./

G) NEVEZETES FORRÁSOK
A Bakony közismerten vízben szegény; igen kevés forrás van, legalább is a Nagy-Bakony- 

ban, ami a tömegét alkotó dolomit és mészkő kőzetből természetszerűleg következik. Bővizű 
források inkább a Bakony alján törnek elő, míg a hegység belsejében csak a lakott helyek 
közelében találunk forrásokat, kutakat, melyek mellé települtek annakidején, és a víz igen 
nagy fontosságára való tekintettel a kutat a község nevébe is felvették.

Itt nem ezeket a nyilvános kutakat fogjuk tárgyalni, hanem inkább azokat a forrásokat, 
melyek az erdők mélyén, a lakott helyekről távolabb eső zugokban buggyannak elő, vagy 
amelyeket még kegyelet és poézis övez. / . . ./

8. A tálodi forrás szintén nagy múltú. A hagyomány szerint a Dalmáciába menekülő IV. 
Béla királyunk is csillapította szomját üde vizével és pihent mellette. Ez a forrás Esterházy 
János gróf pulai erdejében van, a tálodi Pálos-kolostor romja mellett igen szép helyen, öreg 
fákkal övezve. / . . ./

11. Király kútja Lovas község határában, a veszprémi káptalan csopaki erdőgondnoksá
gának kezelése alatt álló, s beerdősítendő területén, Felsőőrs közelében van. Ez a hármas for
rás, mely kristálytiszta, bővizű, eredetileg a dolomitszikla tövéből fakadt, utóbb alább három 
helyen tört elő a víz.

A forrást előbbi helyén újból meg kell nyitni, megfelelően foglalni, a környékét rendezni 
és csinosítani s akkor ez a forrás ismét méltó lesz nagy múltjához és Mátyás király emléké
hez, aki ennél a forrásnál vadászatai alkalmával megpihent.

A forrás felett festői sziklacsoport ad szép keretet, melyet iszalag, cserszömörce és sóska
borbolya lepett el. / . . ./

12. A Somlóhegy ÉK lábánál, a Somlóvár alatt, szőlők között van a már századok óta 
ismert és említett Szent Márton-forrás, mely mellett a Szent Mártonnak szentelt kápolna és 
egy kereszt áll. Ez a forrás a híres vásárhelyi apácáknak birtokához tartozott, melyről már a 
XIV. századbeli okleveleink is említést tesznek. / . . ./

Erdészeti Lapok 
LXXII. évfolyam 1933.

511-514, 800-802, 806-807,810-811,814, 949, 953. oldalak
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Tihany/.../
„A Balaton partján még sok tennivaló van
Igen és ebben a munkálkodásban mi erdőmérnökök is részt kérünk; egyrészt meg akar

juk menteni azokat az érdekes és különleges természeti alkotásokat, melyek a félszigeten 
még találhatók, másrészt olyan paradicsommá kívánjuk varázsolni ezt a legendás helyet, 
amely a kultuszminiszter úr fentidézett terveinek befogadására alkalmas és méltó legyen 
annak a hivatásnak a betöltésére, amelyre ki van szemelve. / . . ./

Ha a tihanyi félszigeten ma nincsenek is az Amerikai Egyesült Államok nemzeti park
jában látható grandiózus természeti emlékekhez hasonló látványosságaink és páratlan ter
mészeti ritkaságaink, de vannak érdekes gejzirkúpjaink, számszerint vagy 110, melyekből a 
legszebbeket, néhány érintetlen jellegzetesei már is kijelöltünk természeti emléknek és kör
nyéküket, a puszta, kopár legelőket, be fogjuk fásítani. / . . ./

Ebből következik, hogy főként a tihanyi félszigeten már a fentebb érintett okokból is 
felette kívánatos sürgős fásításokhoz a szárazságot tűrő fafajok kiválasztására kell lelkiis
meretes gondot fordítanunk és arra törekednünk, hogy a nehezen megtelepíthető neme
sebb fafajokat védőállománnyal lássuk el, vagyis az egyébként felette ellenszenves, a Balaton 
környékén igen elterjedt és gyomfaszámba menő virágos kőris, továbbá a kellemetlen és 
haszontalan bálványfa, valamint egyéb cserjék és bokrok védelme alá ültessük a kiválasztott 
fafajok csemetéit.

Az így telepített erdők nemcsak nemzetgazdasági és közgazdasági szempontból kiváló 
jelentőségűek, hanem a Balaton-mellék szépségeit is emelik és a tihanyi félsziget geológiai 
tekintetben értékes ritkaságait, természeti emlékeit lesznek hivatva megvédeni, elburkolni, 
fenntartani. / . . ./

Balatoni bazaltkúpok
A részletesen tárgyalt Badacsony a maga grandiózus nagyságával, előnyös fekvésével, 

a hozzá fűzött legendás múltjával és csodás szépségével messze felülemelkedik jelentőség 
tekintetében a Balaton-menti többi bazalthegy fölé, de méltánytalan volna a sok gyönyörű 
hegyet a Badacsony kedvéért mellőzni, hisz valamennyi együttvéve kölcsönzi a Balaton vidé
kének azt a tündéri szépséget és varázslatos bájt, az ellentétek csodás összhangját és a roman
tika édes hangulatát, amely határtalan gyönyörűséggel tölti be keblünket, valahányszor akár 
a somogyi dombokról, akár a tarajos habokon ringó hajóról szemléljük a Balaton-mellék 
remek tájait.

Ha az elsőség pálmáját oda is adtam a szép Badacsonynak, nem mehetek el a hatalmas 
Szentgyörgyhegy mellett anélkül, hogy a csodálat adóját le ne rójjam ennek a méltó verseny
társnak. Aki látta az orgonasípokhoz hasonló szürke bazaltoszlopokat, melyek Raposka felé 
szédítő meredekséggel szakadnak le az irtózatos mélységbe; aki kutatva járt sziklás oldalain 
és örömrepesve talált reá a különleges, ritka flórára; aki nyugodt fennsíkjáról letekintett a pá-

Földváry Miksa
A Balaton környékének természeti emlékei
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Medvefül kankalin a márkái Malom-hegyen
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Réti kardvirág a kabhegyi cseres tölgyesben
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ratlan alakulatokban bővelkedő festői tapolcai medencére és a gyönyörűségtől ittasan örök 
tartózkodásra állandó hajlékot kívánt magának a bazaltperem déli oldalának védett horpa
dásába; akinek mint komoly tudósnak az Etna és a Vezúv nyújtotta geológiai képződménye
ket szépségben és eredetiségben messze túlszárnyaló jellemző lávát és szebbnél-szebb ba
zaltbombákat sikerült felkutatnia: az önkéntelenül is azt fogja követelni a Szentgyörgyhegyet 
illetőleg, amit Lóczy Lajos Tihanyra nézve kívánt, vagyis az egész hegynek, illetőleg bazalt
kalapjának természeti emléknek leendő kijelölését.

Ma nagyobbára sivár legelő, értéktelen bozót és meztelen szikla a Szentgyörgyhegy kalap
ja, miért nem lehetne tehát természeti emlékként fenntartani ezt a hegyet, mely tudományos 
szempontból megbecsülhetetlen természeti értékeket rejt magában és gazdag kincsesbányá
ja a kutató természettudósnak, ellenben közgazdasági szempontból úgyszólván értéktelen.

A kijelölésnek a legrövidebb idő alatt meg kell történnie, mert már is újabb bazaltbánya 
nyitásáról van szó, mely ugyan a gyönyörű bazaltoszlopokat, az ú.n. „kőzsákokat” nem érin
tené, de ki tudja, hogy a számító üzleti érdek ezekre is mikor teszi rá kezét.

Másrészt a korlátlan legeltetés és egyéb használat a Szentgyörgyhegy páratlan szépségű 
flóráját is elpusztítással fenyegeti.

A Szentgyörgyhegyen járva, annak délkeleti oldalán a regényes fekvésű kápolna felett 
Hegymagas községből a Szentgyörgyhegy lapos tetejére vezető úttól felfelé néhány lépés
nyire köves, sziklás, meredek, omladékos talajon megtaláljuk a Notholaena Marantae nevű 
igénytelen kis páfrányt, mely Jávorka Sándor dr. „Magyar Flóra” című kitűnő könyve szerint 
Magyarország egyedüli termőhelye és sehol egyebütt hazánkban nem található.

Nem látszik nagyjelentőségű dolognak a laikus közönség szemében, de a természetbarát 
és tudós előtt megbecsülhetetlen érték, melyet veszni engedni helyrehozhatatlan kár és bű
nös mulasztás volna.

Tovább kutatva a balatoni érdekes partvidék minden kúpján találunk említésre méltó és 
megőrzésre érdemes szépséget vagy ritkaságot.

Ott van a regényes múltú Csobánc, melynek puszta említése kellemes rezgésbe hozza szí
vünk minden húrját és a dicső lovagkor ábrándos világát tárja lelki szemeink elé. E dallamos 
név hallatára nem cseng-e rögtön fülünkbe az édes-bús rege:

y,Ülj mellém a kandallóhoz,
Fel van szítva melege,
Csobáncvárról édes-kedves, 
ím halljad, egy agg rege”'

Ne abban lássuk a haladást, hogy a múlt minden emlékét romba döntsük és ne arra töre
kedjünk, hogy képzelt szebbet ültessünk a régen bevált értékes helyébe!

Lám, milyen szépen elférnek egymás mellett Csobáncvár romja körül a Gyulaffy-leányok 
ősi kertjének szerény maradéka: a zsálya, pünkösdi rózsa, szegfű és levendula az erdei vadvi
rággal: a kosborral, szarkalábbal, árvalányhajjal és kakukkfűvel.

* Kisfaludy Sándor: Csobánc

-  1 3 9 -



Csak az emberek nem akarnak békességben maradni és bizonyára nem egy viadal, per
patvar és küzdelem folyt Csobánc és Szigliget, Rezi és Tátika között a múltban is, mint ahogy 
a szomszédos Átokhalom és Áldáshalom is emberi szenvedélyről, vérről regél. Vadrózsa nyí
lik az Áldáshalom alatt pihenő szép leány sírja felett és ördögszekér tövisével táncol az őszi 
szél az Átokhalom csúcsán, melybe a gyilkos vadász agyonvert tetemét földelte el a menyasz- 
szony esküvőjén részt vett lakodalmas nép.

A tapolca-szigligeti medencében emelkedő gyönyörű bazalthegyek között szemlét tart
va, olyanféle érzésem támad, mint amely Pókainé szívét mardosta: melyiket szeressem in
kább, melyiket védjem meg?

Ha mégis áldozatot kell hozni, ott van a Kőorra, a Lázhegy, a Sarvaly, a Prágahegy, a Ko- 
vácsi-hegyek. Elég és tökéletesen jó minőségű kő bányászható ott is.

Kíméljük tehát a balatoni kúpokat!
Erdészeti Kísérletek 

XXX. évfolyam 1928.
319-352. oldal

Öreg bükkfa Hárskúton a Gombás-erdő mellett
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Be p il l a n t á s  a  X X . s z á z a d  e r d ő g a z d á l k o d á s á b a

Wallner Ernő
A Bakony erdőtakarójának jelen képe

/ .../  A Déli Bakonynak (51,1 %) és a Magas Bakonynak (58,5 %) több mint felét erdő 
borítja még. Ezek ma a Bakony igazán erdős tájai, amelyek a régi képet ha nem is őrzik már, 
de legalább sejtetni engedik helyenkint.

A Déli Bakony erdeinek terjedelme a XVIII. század vége óta csak lényegtelenül változott. 
Ma is két részből: a Kabhegyi és Agártető (vagy Dolosdi) erdőből állanak s együtt az egész 
Bakony erdőterületének 16,4 %-át teszik. Az erdők aránya a szintek magasságával nő és 500 
m-en felül csak erdős területet találunk már. A 4-500 m-es szintnek is még több mint két
harmada (48.5 km2, 68,9 %) erdő. A Déli Bakony erdőterületéből (153,9 km2) a legnagyobb 
rész a 3-400 m-es szintre jut, azonban mivel ennek a szintnek a magasabbakhoz képest jóval 
nagyobb a kiterjedése, az erdők aránya az 50 %-ot már nem éri el (80,2 km2, 47,3 %). Nem 
sokkal kisebb az arány a 2-300 m-es szinten (22,4 km2, 41,4 %), míg a csupán 3,4 km2 kiter
jedésű legalsó szint teljesen erdőtlen.

A Bakony erdeinek 28,4 %-a a Magas Bakonyban van. Nemcsak arányában, hanem kiter
jedésében (266,4 km2) is felülmúlja minden más bakonyi táj erdőségét. A Magas Bakonyban 
csak a 600 m-en felüli területet (4,1 km2) borítja teljesen erdő, az 5-600 m-es szintnek már 
csak 3A-ét. (17,5 km2, 74,5 %.) Feltűnő a hasonlóság a Déli Bakonnyal, csupán egy szin
ti lépcsővel magasabban járunk mindig, mert a Magas Bakonyban a 1-200 méteres szint 
hiányzik. A Déli Bakony Szentgál-Ürkúti irtásöblének itt a Zirci felel meg. Innen három 
irányban -  Hárságy-Lókút, Akii-Somhegy, Borzavár-Porva -  hatoltak a magasabb szintekre 
az irtásnyúlványok. Zirctől keletre azonban a löszfelszínen már az erdők állnak szigetként a 
szántók és legelők között. A két középső szint is hasonlít a Déli Bakonyhoz, mert itt is majd
nem egyenlő az erdők kiterjedése és aránya. (3-400 m-en 106,2 km2, 55,5 % 4-500 m-en 
120,4 km2, 55,5 %.) Szokatlan, hogy a legalsó szint teljes kiterjedésében erdős (2-300 m-en 
18,1 km2, 100 %). Ez a mély szint csupán a Gerence pataknak a Kőrishegy-Pápavári erdősé
get áttörő keskeny szurdokszerű völgyére szorítkozik. Bár a vizenyős völgyfenéken találunk 
tisztásokat, az egészet az erdőterülethez tartozónak kell tekintenünk.

Ha a Bakony erdeinek eloszlását tájak szerint nézzük, azt latjuk, hogy 2/3 rész (68 %) 
négy tájra -  a Magas Bakonyra, Déli Bakonyra, Északnyugati Bakonyaljára és Balaton-fel- 
vidékre -  jut, míg 1/3 rész (32 %) meglehetősen egyenletesen oszlik el a többi hét tájon. A 
szintek magasságával az erdők abszolút kiterjedése fordított, a többi művelési ág területéhez 
viszonyított részesedése egyenes arányban van. A szintek területe, a legalsót (1-200 m) nem 
számítva, fölfelé csökken. Vele csökken az erdőterület nagysága, de egyre többet foglal el a 
szint területéből. A legalsó szint a hegyvidék szélén különleges helyzetű, mert már sokszor
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nem is szorosan vett bakonyi táj. Rajta az erdőterület kicsiny (72,6 km2) és aránya (11,6 %) 
még a dunántúli átlagnál (16,3 %) is kedvezőtlenebb. A két középső szint erdőterülete majd
nem egyenlő, de arányuk erősen eltérő (2-300 m-es szinten 341,5 km2, 26,7 %; a 3-400 m-es 
szinten 299,8 km2, 42,2 %). 400 métertől felfelé erősen emelkedik az erdők aránya (4-500 in
én 192,5 km2, 58,4 %; 5-600 m-en 26,5 km2, 75,3 %); 600 m-en felül pedig teljesen uralkodik 
az erdő (4,2 km2, 100 %).

Az erdők magassági elhelyezkedésében kerestem azt a szintvonalat, amelyen felül az 
egész Bakonyban a legkedvezőbb az erdők aránya. A számítások eredménye azt mutatja, 
hogy ez a 370 m-es szintvonal. A 370 m-en felüli terület 604,64 km2 s ebből 410,12 km2 
vagyis 67,8 % az erdő.

A Bakonyban az erdők kiterjedésére ható domborzati tényezők a rögök és törések. A 
nagyobb zárt erdőket a tetőkön és a lépcsők meredek lejtőin találjuk.

Az erdőknek nemcsak elterjedése, hanem külső képe is sok tekintetben a domborzat 
függvénye. Egészen kis területen ugyanazon az alapkőzeten a lejtésviszonyok s vele a kitett
ség változásával, megváltoznak a fanemek. A bakonyi erdők sok helyen annyira tarka ösz- 
szetételűek, hogy a fanemeket feltűntető térképezés csak egészen részletes lehet. Az 1:75.000 
mértékű, amilyennek készítését megkíséreltem -  nem ad jobbat az ismert Bedő félénél. A 
hazánkban honos valamennyi lomblevelű fa elterjedésének feltétele megvan a Bakonyban. 
Az egynemű állományú erdő a vegyes erdőhöz képest aránylag kevés.

A Bakony általában a bükk régiójába tartozik. Ezt különösen a Magas Bakonyról mond
hatjuk. Az ottani bükkösökben még hatalmas törzseket találunk. A teljesen kifejlett erdők 
azonban már nagyon megritkultak. A Magas Bakony szomszédos tájakra is átérő kereken
55.000 kát. hold erdőségéből, amint azt az erdőtörzskönyvek adataiból számítottam, 43.000 
hold a bükk és más lomberdő s csak 10.000 hold a tölgyerdő. A legszebb bükkösök a Kőris- 
hegy-Pápavári erdőben vannak. A zárt lombkorona alatt sötét árnyékban órák hosszat bo
lyongva a régi őserdők képe elevenedik fel. A kép azonban hirtelen változhatik. A Kőrishegy 
déli lábánál a Szépalmamajor táján a bükköst egyszerre ragyogó napsütéses nyílt parktájra 
emlékeztető tölgyes váltja fel. Az erdőkép hasonló, hirtelen változásával a Bakonyban nem
csak a hegyek lábánál, hanem a tetőkön is találkozhatunk. / . . . /

A bükkösök és tölgyesek aránya a Déli és Felső Bakonyban a Magas Bakonyéhoz hasonló, 
a tölgyesek arányszáma néhány %-kal magasabb. Az erdőtörzskönyv adataiból számítva az 
Agártető nélküli Déli Bakony kereken 23.000 kát. hold erdőségéből több mint 16.000 hold 
a bükkös és alig 5000 hold a tölgyes. A Felső Bakonyban 8.000 kát. hold erdőből 6.000 hold 
a bükkös és 2.000 hold a tölgyes. A kevésbé gondozott erdőrészekben mindenütt előretört 
a gyertyán és kőris. Visszaszorításuk teljes erővel folyik. Ez azonban kevésbé szembetűnő, 
mint a feketefenyő telepítése. A Magas Bakonyban ma már több mint 2.000 kát. hold ilyen 
fenyves van. Ezek apró foltokban üdítik a tájat. Nagyságuk legtöbbször pár hold, kiterjedteb
beket csak a karsztosodó déli széleken találunk (Gyulaíirátót, Márkó).

A kopárfásítások legfontosabb fája a Bakonyban a feketefenyő. Csak futóhomokon és 
vízmosásokban alkalmasabb helyette az akác. A mintegy 1750 kát. hold kopárfásításra kije
lölt területnek fele már be van ültetve s ennek háromnegyede feketefenyő.

Mihelyt kiérünk a Bakony belsejéből a peremtájakra, a bükkösök régióját a tölgyrégió
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váltja fel. Devecser környékén a síksági erdőkben mindenütt a tölgy az uralkodó. Az er- 
dőtörzskönyv Noszlop határában 1205 hold tölgyes mellett csak 128 hold bükk- és egyéb 
lomberdőt tüntet fel. / . . . /

A Balaton-felvidék és Balatonpart tölgyerdeinek javarésze satnya, szomorú külsejű sarj- 
erdő. A fatörzsek legtöbbször csak a kar- vagy lábszár-vastagságúak és soká fog még tartani, 
míg ezek az erdők kiheverik az oktalan erdőpusztítások nyomait. Megnehezítik ezt a sajátos 
birtokviszonyok is. A nemesvámosiak, akárcsak a szentgáliak pl. nemesi jogaik alapján a 
tulajdonukban lévő erdőbirtokot a végtelenségig felaprózták. A 30-40 holdas erdőbirtok a 
nagyok közé tartozik, míg se szeri, se száma az 1-2 holdas erdőparcelláknak. / . . . /

A Bakony gazdasági életében az erdő területi kiterjedésénél fogva is természetes és fontos 
tényező. A falu gazdasági életének jellegét jórészt az szabja meg, hogy határán belül vagy a 
hozzá közel eső szomszédos területeken népe milyen termelő munkát folytathat. Ahol az 
erdő csak az épület-, szerszám és tűzifában mutatkozó saját szükséglet kielégítésére szolgál, 
ott számottevő keresetet csak kevés embernek nyújt. Ahol azonban a faluhatár nagyobb ré
sze erdő, ott -  még ha nagybirtok is az -  a rendszeres fakitermelés, fuvarozás, ipari feldol
gozás, szénégetés, stb. az év hosszabb-rövidebb szakában a lakosság jelentékeny hányadának 
lehet fő vagy fontos mellékfoglalkozása. / . . ./

Fűrésztelep a Bakony belsejében úgyszólván minden községben van. Legtöbbje azon
ban csekély teljesítményű és csupán helyi szükségletek kielégítésére szolgál. A nagyobb 
fűrésztelepek a magas Bakony erdőségeinek szélén vagy a határos tájakon helyezkednek 
el: Zirc, Huszárokelőpuszta, Fenyőfő, Vinyesándormajor, Farkasgyepű, Dudar, Veszprém. 
Bakonybélben a nemrég felállított fűrésztelep célja, hogy elősegítse a fa háziipari feldolgo
zását. / . ../

A bakonyi házi faipar valószínűleg Bakonybélből indult ki. / . . . /  A bakonybéli termelés 
ma is jóval meghaladja a környék szükségletét, az utóbbi években átlagban 40-50 ezer favil
la, 15 ezer gereblye, 3-4 ezer falapát, 5 ezer járomfa, 50 ezer keréktalp volt az évi termelés. 
Készítenek még kaszanyelet, ródlit, talicskát, stb., s újabban játékokat. Lókúton a fakanál ké
szítése áll első helyen, s évente kb. 100 ezer darabot adnak el. Pénzeskút, Borzavár, Csesznek, 
Bakonyszentkirály lakosai keréktalpat, járomfát, gereblyét, nyírágseprűt, stb. készítenek, de 
lapát, villa is kerül ki kezük alól. / . . . / A  gyermekjátékok készítése Zircen 1940-ben indult 
meg nagyobb arányban. Az egysíkú idomok, állatok kifűrészelése otthon történik, a festés 
és csinozás üzemben. / . . . /A  játékárúk piaca az egész ország, sok került kivitelre Németor
szágba is. / . . . /A  csutora (kulacs) készítése régebben híres esztergályos iparág volt. Alapját 
a balatoni borvidék kereslete teremtette meg, a nyersanyagot a Bakony erdői szolgáltatták. 
A veszprémi csutorás céh a legnagyobb ilyen volt az országban. A XIX. század elején 21 
év alatt csupán hadicsutorát 368.680 darabot esztergályoztak az óbudai comissiónak. A ma 
már teljesen megszűnt iparág céhe Veszprémben még 1872-ben fennállott. A házi faipart a 
Bakonyban elsősorban a törpebirtokosok űzik. Ezért fejlesztése a szociális helyzet javulása 
szempontjából is fontos. A fát az uradalmi vagy közbirtokossági erdőn lábon veszik, s így 
önköltségi áron jutnak a nyersanyaghoz.

Nagy múltja van a vadászatnak a Bakonyban. A szentgáli királyi vadászok kiváltságai
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csak a múlt században szűntek meg. Addig évente vitték az uralkodónak a vadporciót. ... Az 
erdők mélyén meghúzódó vadászházak, -  köztük legnagyobb a kincstári Királyszállás -  ked
ves pihenők.

Az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség tíz bakonyi községben szervezte meg 
a vendéglátást. Tevékenysége során javult a falusi szobák berendezése és tisztasága. Több 
helyen (Zirc, Városlőd, Bakonyszentkirály) fürdőmedencét építettek. A hat ismertebb köz
séget (Bakonybél, Bakonyszentkirály, Csesznek, Bakonyszentlászló, Városlőd, Zirc) az 1935- 
1939 években átlag 2000 vendég kereste fel nyaranta néhány hétre. / . . . /A  Bakony fekvése 
a fővároshoz és a népes dunántúli városokhoz kedvező, falusi lakosságának műveltsége vi
szonylagosan magas, s ezért remélhető, hogy a vendégforgalom, amely szerencsére nem volt 
túlméretezett, eddigi kereteiben a jövőben is fennmaradhat. / . . ./

A fa értékesítését könnyíti a 67,8 km keskenyvágányú gazdasági -  főként erdei -  vasút. 
/ . . ./

Az erdők gazdasági haszna nem jelentkezik mindig felismerhető, közvetlen módon. Két
ségtelen azonban, hogy mindig sokoldalú, kiegészítő jelentőségű marad. / . . ./

Földrajzi Közlemények LXXI. kötet, 1943. 4. szám

A királyszállási honvéd kincstári erdőgondnokság szakembergárdája, 
középen Sándor Béla erdőigazgató, m. kir. főerdőtanácsos, 

mellette Palotay István, a szálalás elméletének hazai megalapozója
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Hajdú István
A fakitermelésben dolgozók teljesítményének és keresetének 

emelkedése a Balatonfelvidéki Erdőgazdaságban

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1040/1954-es számú határozata célul 
tűzte ki az erdei munka termelékenységének, minőségének növelését, a szakmunkáskép
zés megvalósítását, az erdőgazdasági dolgozók szociális helyzetének megjavítását. A cél el
érésének érdekében az Országos Erdészeti Főigazgatóság ellátta a Balatonfelvidéki Állami 
Erdőgazdaságot* is korszerű szerszámokkal, az Erdészeti Tudományos Intézet tanítása és 
útmutatása nyomán pedig széles körben megindítottuk a munkásképzést. Az erdőgazdaság 
tanfolyamokat szervezett, ahol a dolgozók elsajátították az erdészeti szerszámok és munka
eszközök kezelését, karbantartását, megtanulták a fejlett termelési módot, a balesetelhárítás 
szabályait. Az erdőgazdaság biztosította a jó minőségű szerszámot és a szükséges mennyi
ségű karbantartó eszközt: az élesítőrácsot, reszelőket, terpesztővasat, terpesztésmérő órát, 
gyalufogrövidítő berendezést.

Az erdészeteknél dolgozó erdészek és erdőmérnökök is kiképzést nyertek és az ő odaadó 
munkájuk nyomán a fakitermelésben dolgozók termelékenysége, keresete évről évre nőtt. 
/.../

Mit jelent az, hogy emelkedett a dolgozók teljesítménye és keresete?
1. A teljesítmény növekedésével jelentős időmegtakarítást lehet elérni. A gyalufogas fű

résszel elért 80 %-os teljesítménynövekedés azt jelenti, hogy dolgozóink kisebb idő alatt ki
sebb fáradtsággal végzik munkájukat. Míg pl. valaki 1956-57-es gazdasági évben 31 m3-t 
megszakított háromszögfogazatú fűrésszel 250 óra alatt, 1957-58-ban ugyanezt a mennyisé
get gyalufogas fűrésszel 161 óra alatt termeli ki. (Mindkét esetben átlagos adatokat vettem 
alapul.)

Ez az időmegtakarítás lehetővé teszi, hogy az Erdőgazdaságban is haladjunk a 8 órás 
műszak bevezetése felé és a dolgozók részére megfelelő pihenési és szórakozási idő álljon 
rendelkezésre.

De nagy jelentőségű az Erdőgazdaság szempontjából is a teljesítménynövekedés. Ha az 
Erdőgazdaság hamarabb befejezi a kitermelést, könnyebben, gyorsabban közelít és szállít, 
kevesebbet árt az anyagmozgatással. (Hóban való közelítéskor nem töri az újulatot; nagyobb 
a kiszállítási teljesítmény, kisebb az igénybevétel és kevésbé rongálódnak az utak.)

Megelőzhetjük így az értékes faanyag romlását, fülledését, helyet adunk időben a felújí
tásnak és a többi erdőművelési munkáknak.

2. Növekszik a dolgozók keresete.
Az ipar és bánya szívóhatásával szemben szakmunkásainkat csak akkor tarthatjuk meg,

* Az 1955. V. 1 1967. VI. 30. közt fennállt Veszprém központú Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság területén 
(kivéve a Balatonfüredi Erdészet területét) ma a HM Veszprémi Erdőgazdaság ZRt. (VERGA) gazdálkodik. Elődei 
1950. VIII. 1 1955. IV. 30. időszakban a Veszprémi Állami Erdőgazdaság, 1967. VII. 1 1989. X. 23. között MN 
Veszprémi Erdőgazdaság, majd 1989. X. 23 - 1992. XII. 31. HM Veszprémi Erdőgazdaság, végül 1993 .1. 1 - HM 
Veszprémi Erdőgazdaság Rt.
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ha dolgozóink keresete arányban áll nehéz munkájukkal. A gyalufogas fűrésznél az átlagos 
teljesítmény órabér 6.- Ft fölött van, de nem ritka a 8.- Ft feletti munkaórára eső bér sem. 
/ . . ./

Az 1956-57. gazdasági évben pl. az átlagos munkáslétszám a Balatonfelvidéki Állami 
Erdőgazdaságnál a gyérítésben és véghasználatban 83 fő volt. Ezek 1 órára eső teljesítménye 
0,124 m3-t ért el. A gyalufogas főrész egy órára eső teljesítménye viszont 0,230 m3. Ugyanazt 
a munkát tehát 45 dolgozó végezte volna el, akik csaknem kétszeres nyereségrészesedésben 
részesülhettek volna. / .../

Feltehető a kérdés: miért nem foglalkozom a motoros fűrésszel, mint teljesítmény és ke
resetfokozó lehetőséggel? Erdőgazdaságunkban nagy területű (2800 ha-n) gyérítésekben, 
elszórt, aránylag kis fatömeget adó véghasználatban (átlagosan egy véghasználati területen 
190 m3-t termelünk) eddig a gépesítés előnyeit nem tudtuk hasznosítani. Az erdőgazdasági 
műszak megfeszített munkája ellenére is az 1957/58.g. évben a fenti okok miatt alig 10 %-kal 
volt nagyobb a benzinmotoros fűrészek egy főre eső teljesítménye a gyalufogas fűrésszel dol
gozókénál. Másrészről a motorosfűrészes termelés önköltsége viszonyaink között magasabb 
a kézinél. Ennek okát a magas amortizációs összegekben, a karbantartásban, szállításban 
stb. látjuk.

Mindezek alapján a gyalufogas fűrészek egyelőre még fontos termelő eszközeink a gyérí
tésekben és a fokozatos felújító vágásokban. / . . . /

Az Erdészeti Dolgozók Országos Tanácskozásán (Budapest, 1958. november 28-29.) ki
fejtették, hogy célul kell kitűzni a munkabérek további javítását, s a munka termelékenységét 
további 8-9 %-kal növelni kell. Ügy gondolom, hogy a negatív irányban közrejátszó körül
mények (kisebb fatömeget adó állományok, rontott erdők termelése, a munkaigényesség) 
fokozódása ellenére ez -  a megkezdett úton továbbhaladva - ,  megoldható.

Az Erdő VIII. évfolyam 1959. 
június 6. szám 230-233. oldal

A kerületvezető erdész ellenőrzi 
a fűrészkarbantartó dolgozótGyalufogas fűrésszel dolgozók darabolás közben
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Közelítés szürkemarhákkal a XX. század elején Válluson, a Festetics uradalomban

Felterhelés kézi erővel 1958-ban
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Mészöly Győző -  Héder Sándor
Balatonkörnyéki fásítás

A Balaton -  vagy ahogy szívesen szoktuk nevezni -  a Magyar Tenger, mint a népüdül
tetés és az idegenforgalom fő bázisa évről évre mindinkább az általános érdeklődés közép
pontjába kerül. A Balaton környék fejlesztése országos program, a fejlesztés feltétele igen sok 
esetben megfelelő zöldterület kialakítását kívánja. Napjainkban kormányzatunk a Balaton 
környék fejlődésének olyan magasra ívelő lehetőségeket biztosít, melyek tőlünk, erdész szak
emberektől is rendkívüli és nagyszabású feladatok vállalását kívánják.

A Balaton környék zöldövezetének tömegét ma még majdnem kizárólag igen rossz ál
lapotban levő erdőállományok alkotják, ezek az üdültetési övezetnek 9,4 százalékát teszik 
ki. A zöldövezetet kiegészíti a Balaton-part lankáit borító szőlő- és gyümölcskultúra, amely 
különösen az északi partnak tájjelegét is adja. Ez további 4,5 százalékkal növeli a zöldterüle
tet. Természetesen a zöldterületet a települések, nyaralótelepek belső fásítása, parkosítása is 
növeli, főleg a Balaton déli partján. A tájjelleget igen lényegesen befolyásolják a közlekedési 
utak mentén levő fasorok. / . . ./

A Balaton környéki zöldkultúra növelésének, a fásítás fontosságának a kérdése a múltban 
is többször felmerült, s a fásításoknak jelentős eredményei is maradtak. Azonban ezeknek 
mindig kampány jellegük volt, aminek az akkori társadalmi és gazdasági rendszerben talál
juk a magyarázatát. / . . . /

Ezeknek a feladatoknak a megoldására 1955. május 1-én kezdte meg működését a Bala
ton környéki Fásító Erdészet’, a Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság keretében. Az első év 
a feladatok felmérésének, a munka megszervezésének, műszaki előkészítésének jegyében telt 
el. A legjelentősebb tevékenység azonban a Balaton környéki fásítás érdekeinek összeegyez
tetése volt a legkülönbözőbb szektorok tevékenységével, továbbá a célkitűzések propagálása, 
a különböző hatósági, politikai és társadalmi szerveknek a fásítás ügye mellé való megnye
rése. így készült el 1955-ben a Balaton környéki fásítások általános távlati terve, melyhez 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium és az 
Országos Természetvédelmi Tanács egyetértését is megszerezte. A távlati tervet magukévá 
tették az érdekelt pártbizottságok, a Megyei Tanácsok Mezőgazdasági Igazgatóságai és az 
érintett erdőgazdaságok is. / . . ./

A tervezési munka nem lehet sablonos, a fásítások megoldása egymástól eltérő, érdekes, 
és sokszor sokrétű feladatok elé állítja a tervezőket. Ilyen érdekesebb és jellemző feladat volt 
pl. a litéri kopár területek fásítása.

Litér a Balaton északnyugati sarkára nyíló völgyben terül el. Valamikor erdővel borított, 
ma elkopárosodott, legelőnek is alkalmatlan, lapos dombtetők övezik, melyek tszf. magas
sága 120-150 m között van. A Bakonyból szabadon száguldó északi szél eróziós hatásának

*A Balatonkörnyéki Fásító Erdészetet 1955-ben az Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) hozta létre. Szervezeti 
átalakulások után több mint ötven éve folyamatosan működik, ma az Állami Erdészeti Szolgálat Térségfejlesztési 
és Zöldövezet Tervező Irodája. Idővel a tevékenységi körük kibővült, az egész ország területére készítenek erdőtele
pítési programokat, erdei turisztikai fejlesztési terveket, erdei iskolák, tanösvények terveit.
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érdekes és szemléltető példái találhatók a környéken. A fásításra átadott terület a litéri Legel
tetési Bizottság tulajdona, a Mogyorós-tetőn 21 ha-ra terjed ki. / . . ./

A tető legnagyobb részén nincs fatenyészetre alkalmas talaj, tehát pionírokkal kell a 
termőhelyet feljavítani. Itt a feketefenyő uralkodó szerepe mellett 10 százalékban lehet saj- 
meggyet, fanyarkát és a szélekre cserszömörcét, vadrózsát telepíteni. Dolomitrendzinán és 
a hajlatokban feketefenyő mellett nagylevelű hárs, mezei juhar, kocsánytalan tölgy, molyhos 
tölgy, vadkörte és cseresznye alkot majd állományt. A fásítás kivitelezését négy évre ütemez
tük, s a munkát be is fejeztük. / .../

Ismét más jellegű feladatot oldottunk meg a badacsonytördemici vízmosásos legelő fásí
tási tervében. A fásítandó terület a Badacsony nyugati lejtőjén a bazaltkőbányák hányóinak 
lábától a község keleti széléig terjed. Mivel a területről a legeltetés miatt és a kőbányászat 
érdekében a felette fekvő térségből az erdőket kiirtották, az erózió a csupaszon maradt ta
lajban óriási pusztítást végzett a mély, lazaszerkezetű talajba hatalmas vízmosásokat hasítva, 
magát a községet és az alatta fekvő műtárgyakat is veszélyeztetve. Típusa a sok hordalékot 
szolgáltató kopár területeknek. Kezdeményezésünkre a Veszprém megyei Tanács határo
zatot hozott az erdőtörvényre hivatkozva -  különböző szakbizottságok véleménye alapján 
- ,  amelyben elrendeli a közérdekű fásítást, a területnek a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság 
kezelésébe juttatásával a badacsonytördemici Legeltetési Bizottság területcsere által történt 
kártalanítása mellett.

A fásítási terv elkészítése itt a birtokrendezés műszaki előkészítésével kezdődött. Majd a
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terület felmérése, a vízmosásokról hossz- és keresztszelvények készítése, növénytársulási fel
vételek után kezdtünk a tulajdonképpeni tervezéshez. A fásítás célja a vízmosások vízgyűjtő 
területeinek ugróárkos erdősítésével a leömlő csapadékvíz jelentős részének megfogása, a víz
mosások befásításával és benne fenékgátak elhelyezésével a további erózió megakadályozása. A 
vízmosásokkal körülzárt, több helyen megcsúszott és mozgásban levő területeket a talaj meg
kötése érdekében fásítjuk a felszín minél mérsékeltebb megbontásával. A terület sűrűbb, rit
kább csoportokban átlag 50 százalékban borítva van akáccal, és különböző cserjékkel, melyek 
között az eredeti állományból visszamaradt bükk, gyertyán, hárs sarjcsokrok találhatók.

A tervezett fásítás előfásítás jellegű szürkenyár, korai juhar, sajmeggy fafajokkal, majd 
ezek védelmében kell az őshonos bükköt, gyertyánt, nagylevelű hársat visszatelepíteni.

A következő feladat volt a nagy elágazó, állandó mozgásban levő vízmosási komplexum 
fásításának megtervezése, melynek meredek partjai nagy tömbökben leszakadoznak, med
réből a lezúduló víz a laza homokot óriási tömegekben szállítja magával. Itt a fásítás célja 
magának a vízmosás talajának megkötése, benne a létesítendő fenékgátakkal együtt a víz 
áramlásának mérséklése és a hordalék szállításának megakadályozása. A régebbi vízmosá
sok részben fásultak akác, feketenyár és cserjefélékkel. A fásítást a vízmosásokban az alsó 
részeken fekete- és szürkenyárral, a meredekebb oldalakon akáccal és kininccsel terveztük. 
Várható, hogy a fenékgátak fűzanyaga is részben gyökeret fog verni. / . . ./

Az Erdő IX. évfolyam 1960.
6. szám június 
231-238. oldal
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jéröme René
A veszprémi gépesítési tapasztalatcseréről

Az erdőgazdasági munka gépesítésében egyre több helyen kapcsolódnak egybe a gépe
sített műveletek, folyamatok és irányul a törekvés a termelés teljes mechanizálására. Ilyen 
eredményekről számolt be a Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság* által áprilisban rende
zett tapasztalatcsere.

A külső bejárás első helyszínén -  a veszprémi Cser erdőben -  teljesen ültetvényszerű, 
gépesített gazdálkodást mutatott be az erdőgazdaság. A legfontosabb egység ebben a VETUS 
tuskós-döntő volt. Az erdőgazdaság az Sz-80, illetve Sz-100 lánctalpas vontatóra szerelhető 
D-210-G jelű szovjet tuskókiemelő szerkezet fogazatát megerősítette és a keretre alkalmas 
magasságban görgős döntőkost hegesztett. Az így előállt új gép a kossal kidönti, fogaival 
a földből tuskóstól kiemeli a fát. A kos a törzs anyagát sem sérti, felrepedést nem okoz, 
ugyanakkor a dőlő fa súlya a gyökeres tuskó kiemelését lényegesen megkönnyíti. A bemuta
tó helyszínén dolomiton kialakult rendzina talajon álló öreg sarjcsereseket a gép imponáló 
könnyedséggel forgatta ki. A közölt kalkuláció szerint tíz óránként 0,8 ha területen végzi a 
döntést, hektáronként 250 m3 körüli fatömeggel, s ezen belül 10 %-nyi föld alattival. Egy 
köbméter tuskó kitermelési költsége kereken 50.- Ft, mintegy tizede a kézzel végzett tuskó- 
zásnak.

A VETUS munkája tehát rendkívül gyors, olcsó és mindössze két fő munkáját köti le, 
legfőbb előnye azonban mégsem ebben rejlik, hanem abban, hogy a tuskóstól döntött anyag 
kivonszolása után a terület mélyforgatásra alkalmas és ezzel biztosíthatjuk az új állomány si
keres és gyors telepítését. Ez a gép így a termőhelyüket nem megfelelően hasznosító -  rontott
-  állományaink lecserélésének egyik legfontosabb eszközévé válhat.

Az erdősítések komplex gépesítését a tapasztalatcsere dolomitkopáron mutatta be. A ta
lajmélységtől függően, de 50-60 cm-t célul tűzve, különlegesen megerősített PP-50 ekével 
mélyforgatást végez az erdőgazdaság. Az erősen köves talajt D-241 gréderrel elsimítja és 
SzLCs-1 vontatott ültetőgéppel, 1,20x40 centiméteres hálózatban ülteti a feketefenyő cse
metét. A teljes talajelőkészítés, valamint a nagy csemeteszám a bemutató helyszínén látott 
több éves hasonló telepítések tanulsága szerint még az elmúlt aszályos években is teljes si
kert biztosított minden pótlás és talajápolás nélkül. A teljes gépesítés az egy hektárra eső 
munkaerőszükségletet a kézi munkában eddig felmerült 3500 óráról 300 órára, kereken 
tizenkettedére csökkentette, a telepítési munka önköltségét 35 000 forintról 7000 forintra 
mérsékelte. Ez a közvetlen megtakarítás a pótlások és ápolások szükségtelenné válásával 
még tovább emelkedik.”

A tapasztalatcsere második helyszínén a szállítható hosszban való fakitermelés gépesített 
módját mutatta be az erdőgazdaság a Kab-hegy platóján, cseres-tölgyes felújítóvágásban. A 
termelésszervezés elve itt: döntés, gallyazás a vágásterületen, közelítés, kiszállítás szálfában,

4 Az 1967. VI. 30-ig fennállt Veszprém központú Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság hajdani területén ma a 
HM Veszprémi Erdőgazdaság ZRt. (VERGA ZRt.) gazdálkodik.
** Ezzel a technológiával az erdőgazdaság harminc év alatt több mint 3500 hektár erdőtelepítést hozott létre.

-  1 5 2 -



felkészítés közbenső rakodón, szállítás közbenső rakodóról. A döntést, gallyazást motor
fűrésszel végezték. A közelítéshez, kiszállításhoz csőrlővel ellátott vontatót alkalmaztak. A 
csörlős traktorokat az erdőgazdaság hidraulikus emelőlappal látta el. így a közelítés csörlős 
vonszolással, a kiszállítás pedig a vastagabb véget az emelőlapra helyezve, félvonszolással 
történt. A darabolás, felkészítés a közbenső rakodón folyt. Csak itt alkalmaztak lovat 
közelítőkerékpárral a rakodórendezéshez. A ló alkalmazásában különlegesség, hogy a lóhoz 
nem tartozik fogatos, a lóvezetést -  hasonlóképp a gondozást is - ,  felváltva végzik, s így a ló 
tartása már nagyrészt csak anyagköltségként jelentkezik.

Az utóbbi bemutató a természetszerű erdőművelési körülmények közötti gépesített 
munkamódszert lett volna hivatva bemutatni, ez azonban csak részben sikerült. A helyszíni 
rontott erdő felújítóvágása itt inkább az ültetvényszerű munkát indokolta volna. Űjulat he
lyett gyertyán-sarj vadlegelőt mutatott, ami mellett indokolatlan volt a kitermelt anyagnak 
hosszadalmas kicsörlőzése, a szálalásszerű kitermelés. Nem tett jó benyomást a helyszínen 
látott elhanyagolt fiatalos sem. Mindezek arra hívják fel a figyelmet, hogy a gépesítés nem 
válhat öncéllá, a gépesítőnek egyben erdőművelőnek is kell lennie. A gépesítéssel elérhető 
megtakarítások hiábavalók, ha a munka nem szolgálja a művelési érdekeket. Hibásan válasz
tották meg a feldolgozó helyet is, semmiképp sem indokolták azt az útviszonyok.

A sikertelenül megválasztott helyszínen látottak mellett sincs jogunk azonban kételkedni 
a bemutatón közöltekben. Eszerint az erdőgazdaság bükkös felújítóvágásban szálfában való 
kiközelítéssel az egy főre jutó kitermelt mennyiséget 161 %-ra emelte, az egy köbméter fa
anyagra eső munkabérköltséget 79, energiaköltséget pedig 75 %-ra csökkentette a tőmelletti 
daraboláséval szemben -  az újulatban okozott kár növekedése nélkül.

A bemutatón látottak és hallottak azt mutatják, hogy a komplex gépesítés már kilépett 
a kísérletezés kereteiből, és ha az üzemi megvalósítása ma még nem is kifogástalan, ha erős 
kívánni valók vannak még mind erdőművelési, mind gépészeti szempontból, mégis komoly 
lépést jelent erdőgazdaságunk iparosítása felé. Csak dicséret és elismerés illeti azokat, akik 
kezdeti eredményeikkel bátran állnak ki a szakmai közvélemény elé, elvárják és elfogadják 
a bírálatot, mert tudják, hogy ez csak nagyobb és gyorsabb eredményeikhez segíti őket és a 
többi erdőgazdaságot is.

Az Erdő 1964. július XIII. évfolyam 7. szám
300-301. oldal
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Papp Gyula -  Világhy György
Repülőgéppel a cserebogár ellen

A Magasbakonyi* Állami Erdőgazdaság területén a közönséges- és erdei cserebogár VI. 
törzsének nagyrajzása az 1966-os év tavaszára volt várható. A rajzás előrejelzése és a he
lyi megfigyelések egybehangzóak voltak. Az erdőgazdaság időben felkészült a védekezésre, 
mert a korábbi években meglehetősen nagy károkat okozott a cserebogárpajor. / . . ./

A károkozás adatait az erdősítések műszaki átvételei során rögzítettük. A keletkezett 1,4 
millió Ft-os kárban természetesen nem szerepel a rajzások során lerágott lombkorona okoz
ta növedékkiesés, a mezőgazdasági területeken bekövetkezett károk, és az a növedékkiesés, 
amelyet a középkorú és idősebb állományokban a pajor a gyökerek elrágásával okozott. Az 
utóbbi károk, az ötéves időszakban igen szerény becslések alapján is kiteszik a másik 1-1,5 
millió Ft-ot. / . . ./

A védekezés fontosságát csak aláhúzza az a körülmény, hogy a 42/b tájegységben a Fe- 
nyőfő-bakonyszentlászlói homokon Fenyőfő község határában mintegy 230 ha területet ka
pott az erdőgazdaság erdősítésre a földrendezés során. E terület részben homokkopár, rész
ben felhagyott rossz mezőgazdasági terület. Eddig mintegy 120 ha került erdősítésre, és ez a 
szám évente 15-20 ha-ral gyarapodik. Félő, hogy a cserebogár-pajor károsítása a következő 
években nagymértékű lesz, ugyanis e területet három oldalról cseresek és cseres-tölgyesek 
határolják, s ezek a cserebogár fertőzés igen veszélyes gócai.

A hagyományos védekezési eljárás, ami szóba jöhetett, a gépi porozás volt. Ez azonban 
az erősen szaggatott terep miatt szinte kivihetetlennek tűnt és időben is annyira elhúzódott 
volna, hogy célját nem éri el.

A tervezés során felmerült a repülőgépes porozás lehetősége, s ennek objektív feltételeit 
az FM Repülőgépes Növényvédő Szolgálata a Megyei Tanács közreműködésével biztosítot
ta.

A Növényvédő Állomás kiküldöttjével március közepén kijelöltük az ideiglenes repü
lőtér helyét. A következő feladat volt a figyelőszolgálat megszervezése. A figyelőszolgálatot 
az arra kioktatott kerületvezető erdészek látták el. Az esti órákban figyelték a rajzás mérté
két az erdőszegélyeken és ebből az erdészetek állapították meg a rajzási gócok helyét, s azt 
térképen rögzítették. A rajzás kulminációjának megállapítására a rajzási gócok környékén 
napközben a fáról lerázott cserebogarak ivararányát határozták meg. Ez azért volt szükséges, 
mivel az 1:1, vagy az ezt megközelítő ívararány enged következtetni arra, hogy a rajzás elérte 
a csúcspontot. A figyelőszolgálatot teljesítő személyek ezt naponta jelentették az erdésze
teknek, ahonnan április végére, május első napjaira jelezték a kulmináció időpontját. Ennek 
figyelembevételével határozta meg az erdőgazdaság a repülőgép érkezésének szükséges idő
pontját.

*  Az 1955. V. 01 -1 9 7 0 .1 .1. között fennállt Pápa központú Magasbakonyi Állami Erdőgazdasága vertikális integ
ráció során a Keszthelyi Erdőgazdasággal Balatonfelvidéki Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság néven egyesült.
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A porozás megkezdése előtt az alábbi intézkedéseket kellett megtenni:
1. A porozással érintett községek tanácsai útján értesíteni a méhészeket, hogy egy hét 

időtartamra a méheket zárják le. A figyelmeztetés tudomásulvételéről igazolást kellett 
beszerezni, és azt a repülőgép vezetőjének a porozás megkezdése előtt bemutatni.

2. Térképen megjelölni a porozni kívánt területeket, erdőszegélyeket és tömböket, a re
pülőgép-vezetők tájékozódásának megkönnyítése céljából.

3. A porozószert a repülőtérre szállítani és 3 rakodómunkást biztosítani a repülőgép 
minél gyorsabb fel töltéséhez.

A kijelölt 550 ha terület porozását 3 nap alatt végeztük el 18 felszállással. Az idő mind
végig napos, meleg volt, a szélsebesség 0-5 km/óra között. Az 5 km/óra szélsebesség a felső 
határ, amikor a porozás hatékonyságát a szél sebessége még nem befolyásolja kedvezőtlenül. 
/ .../

Következtetések és tapasztalatok
1.A légiporozás 60-szoros teljesítménye mellett 30-40 %-kal olcsóbb a földi gépi poro

zásnál,
2. a kivitelezés szempontjából független a terep adottságaitól,
3. hatékonyabb a földinél, mivel a por egyenletes eloszlását a repülőgép légcsavarja által 

keltett levegőmozgás elősegíti és a por örvénylő mozgása a levélzet alsó- és felső felü
letét egyenletesen borítja el,

4. gyors kivitelezésénél fogva a rajzás kulminációs idejére időzíthető, ami hatékonyságát 
növeli.

5. A repülőgép vezetője mellé szükséges a területet jól ismerő, lehetőleg az azt kezelő 
személyt beosztani, aki a repülőgépben megkönnyíti a pilóta tájékozódását a poro
zandó terület felkutatásában.

6. A repülőtér kijelölésénél úgy kell eljárni, hogy a repülőgép repülési ideje 20-25 perc
nél ne legyen több, ezzel a gép teljesítményét még növelni tudjuk.

7. A hasznos rovarvilágban okozott kárt a próbaterületek felvételei során nem tapasz
taltunk, bár biztos, hogy ezzel a porozott területeken számolni kell, azonban az állo
mányok belsejében sértetlenül maradt rovarokkal és azok ivadékaival véleményünk 
szerint ez a hiány pótlódik és a biológiai egyensúly létrejön.

A végső eredményt nyilvánvalóan csak a következő évek pajorkárainak figyelemmel kí
sérése után mérhetjük le azokon a területeken, ahol most a védekezést elvégeztük. A mód
szer alkalmazásának azonban meggyőződésünk szerint a jövőben mind nagyobb jelentősége 
lesz. Általános elterjesztését azonban részletes gazdasági és tudományos vizsgálatnak kell 
megelőznie, esetleg szelektív porozószerek kidolgozása útján. Ez a feladat az erdőgazdaságok 
keretein túlnő és a tudományos intézetek (ÉRTI és a vegyipar) feladatát képezi.

Az Erdő XVI. évfolyam 1967.
1. szám január 26-29. oldal
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Márkus László
Az Erdészeti Tudományos Intézet munkája 

az ugodi kísérleti erdészetben

A kísérleti erdészeteket* a magyar erdőgazdálkodásban mérföldkövet jelentő 1040/1954. 
MT számú határozat alapján szervezték 1954. évben. A szervezésről szóló OEF utasítás a kí
sérleti erdészetek célját és a bennük folyó munkát a következőkben körvonalazta: az erdésze
ti tudományos kutatók az erdőgazdaságok fejlesztéséhez minél több segítséget nyújtsanak, 
kutatásaikat, kísérleteiket kint a gyakorlatban végezzék, eredményeiket pedig közvetlenül a 
gyakorlatnak adják át. A kísérleti erdészetekben folyó munkákról évenként, lehetőleg hely
színi bejárással kapcsolatosan kell beszámolni. A Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság terü
letén levő Ugodi Kísérleti Erdészetben a közelmúltban történt meg az 1961. évi beszámolás. 
Ezen az OEF képviselője, az Erdőgazdaság és az ÉRTI vezetősége is részt vett. A további
akban az értekezleten elhangzott beszámolóm alapján a tématerv szerinti csoportosításban 
ismertetem az Ugodi Kísérleti Erdészetben folyó munkákat. / . . ./

Ugodon a forrasztókői tagban különböző talajú erdőtípusokon és különböző kitettség
ben exóta honosítási kísérletek folynak. A telepítések 1954-ben kezdődtek, a kiértékelés még 
korai volna. / . . ./

Kidolgozzuk az ugodi erdők történetét is. Szerencsés véletlen folytán az 1700-as évekig 
visszamenőleg részletesen ismerjük az ugodi erdők történetét, és jó megközelítéssel rekonst
ruálni tudjuk az utolsó száz esztendő erdőnevelési munkáit is. Elkészült a Kísérleti Erdészet 
nagyobbik részét kitevő ugodi határra az erdőtípus térkép. Ez komoly segítséget nyújt a gya
korlati erdőművelési munkához, de a további kutató munkához is.

A Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság jelentős anyagi támogatásával működik a talaj- 
vizsgálati laboratórium. Ez a szabályos termőhelyfeltárási vizsgálatokon kívül talajmecha
nikai vizsgálatokat is végez. Meteorológiai állomásunk műszerezettsége lehetővé teszi, hogy 
mikroklímaméréseket is rendszeresen végezzünk. Állandóan folynak a makroklímamérések. 
E munkák során igyekszünk nemcsak az erdészeti gyakorlatnak, hanem a közvetlen kör
nyéknek (helyi termelőszövetkezetnek) is segítségére lenni azáltal, hogy bevezettük a korai, 
illetve a kései fagyok helyi előrejelzését. / . . . /

Az erdővédelmi kísérletek közül legnagyobb jelentőségű az erdeifenyő tűvörösödésével kap
csolatos kérdések tisztázását célzó kísérletsorozat. Az elmúlt évben különböző koncentrációjú, 
négyféle vegyszerrel, ötszörös ismétlődésben történtek a kísérletek. Az erdészeti rovarkártevők 
előrejelzésének alapját képező fénycsapdák közül egyik a kísérleti erdészetünk területén műkö
dik. A vadgazdálkodással és vadkárelhárítással kapcsolatosan kiterjedt elméleti és félüzemi kutató 
munka folyik. Az egész erdészetre vonatkozóan elkészült a vadeltartó-képesség felmérése, jórésze 
már térképezve is van. Sorozatos vadkárelhárítási kísérletek folynak különböző biológiai, vegy
szeres és mechanikai módszerekkel. A kenderkócos, üveggyapotos védekezés nem hozta meg a 
kívánt eredményt. Viszont jónak ígérkezik a homokos véralbumin kenéses eljárás, ezzel már több 
éven át eredményesen védekezünk. Kipróbálásra kerültek a különböző kerítésfajták is. / .../

*  Az Ugodi Kísérleti Erdészet 1954-1967. között működött. 1954-57. időszakban Majer Antal, 1957-1964. Márkus 
László, 1964-1967. Kovács Ferenc vezette.
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Befejezésül a költségekről kell még szólni. Az ÉRTI költségvetéséből évente 47-55 ezer 
forintot kap a Kísérleti Erdészet. E keretben nincs benne az állandó alkalmazottak fizetése, 
ami kb. 56 ezer forintot tesz ki, tehát a költségvetésből összesen mintegy 110 ezer Ft-ot hasz
náltunk fel. A Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság ugyancsak 80-120 ezer forint összegű 
támogatással járul hozzá a Kísérleti Erdészet fenntartásához. Meg kell állapítani, hogy ered
ményes jó munka csak szoros együttműködéssel, kölcsönös támogatással érhető el. Ebben 
Ugodon nincs hiány, az erdőgazdaság vezetői, összes dolgozói készségesen segítik az ERTI-t 
feladatainak elvégzésében, ugyanakkor az ÉRTI is igyekszik a gyakorlatot a legmesszebbme
nőkig segíteni.

Az Erdő XI. évfolyam 1962.
6. szám július 323-326. oldal

A Forgasztókői exótás képe 2006-batt
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Őshonos lombfafajokkal felújult feketefenyves végvágás után
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Lippenszky György
A Keszthelyi Állami Erdőgazdaság műszaki fejlesztése

/ .../  A Keszthelyi Áll. Erdőgazdaság* problémái egyediek, de előbb-utóbb más erdő- 
gazdaságokban is jelentkezni fognak, ha nem is azonosan, de kontúrjaiban felismerhetően. 
Azért a mi feladatainknak jól, vagy rosszul történt megoldásából a többi erdőgazdaság is 
tanulhat, ki tudja szűrni belőle a neki legmegfelelőbbet.

Erdőgazdaságunk termőhelye nem egységes: a vizes láptalajtól a szélsőségesen száraz 
váztalajokig a talajtípusok széles skálája megtalálható. / . . ./

Erdőművelés
Erdőművelési munkánk fő irányvonala: cseresek fafajcserés átalakítása, kopár- és lápta

lajokon erdőtelepítés.
Az erdőgazdaságnak a Vas-Zalai hegyháton, a Kelet-Zalai dombvidéken, az Észak-Pan- 

nonháton, valamint a Bakonyalja erdőgazdasági tájon fekvő síkabb és mélyebb termőrétegű 
erdőterületein a korábbi alátelepítéses-felújítóvágásos módszerről, amely a felújítási munká
kat erősen elnyújtotta és az újulatban jelentős károkat okozott, áttértünk a tarvágásra. Ez a 
módszer lehetővé tette a fakitermelési és erdőművelési munkák nagyobb arányú gépesítését. 
Tarvágás után ezeket a területeket KI A tuskózóval kituskózzuk, a tuskót dózerrel halomba 
toljuk, a területet felszántjuk és így az erdősítés számára lényegesen kedvezőbb lehetőségeket 
biztosítunk. Az ilyen erdősítés pótlást alig igényel és néhány év alatt befejezettként átadha
tó.

A legnagyobb szabású erdősítés Zalaerdőd térségébenfolyik, ahol tíz év alatt 400 ha cse
res-akácos erdőt termelünk ki és erdősítünk újra. Az erdősítés itt intenzív eljárással folyik. 
Gépi tuskózás, mélyforgatás után a terültre nagy mennyiségű foszfor, káli és nitrogén mű
trágyát szórunk ki, majd ezt követően zöldtrágyázást alkalmazunk és csak ezután történik 
az erdősítés duglász, sima, luc és vörösfenyő-csemetékkel. Az így létesített erdősítést még öt 
éven keresztül fejtrágyázzuk. Megelőzően azonban gondoskodunk a talaj fertőtlenítéséről 
Hungária Lindán 7 vegyszerrel. / . . ./

A talajelőkészítési és ápolási munkákban haladó módszert jelent a vegyszerek alkalma
zása. Dolomit vidékeink erdői erős cserjeszintűek, a többi erdőterületen pedig a gyertyán és 
a különböző cserjék alkotnak sűrű alsó szintet. E cserjeszint elengedhetetlen felszámolása 
Tormona 80 és Tormona 100 vegyszerek segítségével történik. Ezeket a vegyszereket alkal
mazzuk a felszabadító tisztításokban a tuskósarjak, tüskék, szederinda és más, nem kívána
tos gyomok eltávolítására is. / . . ./

* 1955. V. 1 -1 9 7 0 .1. 1. között fennállt Keszthely központú Keszthelyi Állami Erdőgazdasága vertikális integráció 
során a pápai Magasbakonyi Állami Erdőgazdasággal a Keszthely központú Balatonfelvidéki Erdő-és Fafeldolgozó 
Gazdaság néven egyesült. 2001. IX. 26-tól Pápa központtal Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt., majd a máig fennálló 
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Rt. tevékenykedik ugyanazon a területen.
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Erdőhasználat
Fahasználatunk évi mennyisége 110 -  120 000 m3 között mozog, fagyártmánytermelésünk 

évi átlagban 14 000 m3. A fadöntés termelékenységének fokozása előtt nagyobb perspektíva 
már nem nyílik. Nagy teljesítményű gépekkel dolgozunk már ma is, csak kis változások
ra lehet számítani még nagyobb teljesítményű, önélező motorfűrészek beállításával. így a 
faanyag mozgatása, a faanyag további sorsa a döntő láncszem, amelynek a megoldásán a 
fejlesztés érdekében munkálkodnunk kell.

Ennek első lépéseként a kitermelést térben és időben koncentráltuk. Az üzemterv ér
vényességének ideje alatt előírt véghasználati területeket csoportosítottuk, majd az ehhez 
kapcsolódó gyérítéseket is besoroltuk. így alakultak ki a koncentrált területek. Elértük az 
elmúlt évben azt, hogy egy koncentrált vágásterületen kitermelendő faanyag erdőgazdasági 
átlagban 2200 m3 -  erdészetenként változóan 750 m3-től (Balatonfüred), 2900 m3-ig (Sü
meg). / . . ./

A kiszállított faanyag fogadásával kapcsolatban a jelenleg tervezés alatt álló, Zalahalápon 
létesítendő központi rakodó és fafeldolgozó üzemről kell beszámolnom. A MÁV körzetesítési 
programja, a tapolcai rakodó és fagyártmány üzem korszerűtlensége késztette az erdőgazda
ságot új utak keresésére. A körülmények mérlegelése alapján két alternatíva állt előttünk:

1. két rakodó és két üzem létrehozása Uzsán és Zalahalápon;
2. egyetlen koncentrált rakodó és fűrészüzem létesítése Zalahalápon.
Összevetve a két alternatívát, mind az évi üzemi költségek alakulása, mind pedig a beru

házási igény miatt a második alternatíva mellett, a csak Zalahalápon létesítendő feldolgozó 
telep mellett döntöttünk, habár a szállítási távolságok megnövekednek 15,9, illetve 18,2 km- 
ről 24 km-re, 929 000.- Ft költséggel” Ez a költség azonban sok tényezőtől függően csök
kenthető, elsősorban a minél nagyobb volumenű szálfázással. A második változat mellett 
szólt az is, hogy a későbbiek folyamán a területfejlesztésnek nincsenek korlátai. / .../

És itt áll a harmadik kérdés előttünk: miből valósítjuk meg mindezt? -  Véleményem 
szerint a főhatóságnak kell az erkölcsi támogatáson túlmenően jelentős anyagi támogatást is 
nyújtania. Különben akadozva, keservesen megy minden. / . . ./

Az Erdő XVIII. évfolyam 1969.
1. szám január 6-11. oldal

* *  A tervezett fafeldolgozó üzemben, Zalahalápon 1976-ban indult meg a parkettagyártás. Itt a megtermelt fa 
feldolgozása magas színvonalú termelési kultúrával valósul meg. Az üzemet többször felújították, ma több mint 
700.000 m2 modern és a hagyományos parkettát gyártanak.
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Majer Antal
Félévszázados kísérletek a farkasgyepűi bükkösben

A Farkasgyepű környéki erdők a XIV. században kerülnek ki a királyi erdőbirtokok, illet
ve az azokat védő bakonyi erdőispánság hatásköre alól, amikor a városlődi, leveldi karthau
ziak tulajdonába kerültek a szóbanforgó erdők. A királyi bakonyi erdőispán is az itteni erdők 
területén, Hölgykő vagy Völgykő várában székelt. Ma a szomszédos Csehbánya községhez 
tartozik ez a terület.

A törökdúlásig, illetve 1553-ig, ez az igen gazdag szerzetesrend gazdálkodott a területen. 
A törökök elől azonban elmenekültek, és így az erdők a veszprémi püspökséghez kerültek. 
A XIX. század elejére esik a területen 3 üveghuta -  Pille, Németbánya és Csehbánya -, ha- 
muzsírfőzők, mészégetők és deszkametszők üzemelése, amelyhez mérhetetlen sok fát hasz
náltak. A legutolsó üveghuta, a csehbányái, 1796-ban szűnik meg. A püspökség ugyanis a 
fa értékesítését eladás útján jövedelmezőbbnek tartja, mint amennyit az üveghuták bérlői 
díjként fizettek. / . . ./

Farkasgyepűről először 1753-ban esik szó, előtte a Vársolőd-Pápára vezető út mellett 
csak Koplaló-fogadó néven volt ez a hely ismeretes. Farkasgyepű erdőirtvány-földeken 
1753-ban keletkezett sváb település. A terület első katonai felmérésére 1784-ben, illetve az 
első térképek elkészítésére 1787-ben került sor. Az 1791-es első erdőtörvény hatására 1820- 
ban jelenik meg a területszakaszozásra alapított gazdasági térkép, amely első jele a tervszerű, 
tartamos vágásokra alapozott erdőgazdálkodás bevezetésének. Az 1840-es üzemi térképen 
már fatömegszakozási eljárással, 100 éves vágásfordulóra helyezkedve osztják be az egész 
erdőt. Az állományokat igen ritkán tartották, hogy a legeltetést és a makkoltatást lehetővé 
tegyék. Hektáronként alig 100 fa, nagykoronájú bükk élt, amelynek élőfakészlete 400 m3 
körül volt. / . ../

A mai ismereteink szerint alkotott, leíró üzemterv először az 1879-es erdőtörvény hatá
sára, 1881-ben készült, amelyet az 1892-es, a legeltetést korlátozó, majd az 1912-es cseresí- 
tést és fenyvesítést elősegítő és újabban az 1932-es, 1950-es, 1956-os és 1967-es üzemtervek 
követtek. Tehát a terület faállományáról 7 ízben készült felmérés és vágástervezés, amelyek
ből mintegy 100 évre visszamenőleg pontosan nyomon követhetjük a Farkasgyepű környéki 
erdők állapotát és a benne folyó erdőgazdálkodás fő irányait.

A bükknek a gőzölés bevezetése előtt kis értéke volt, ezért az 1840-es évtől a tölgy felka
rolására, majd a 70-es évektől már a fenyőtelepítésre törekedtek, nem sok sikerrel. Az erdei
fenyőt a zúzmara és a hónyomás, a lucfenyőt a szú tette tönkre, egyedül a vörösfenyő-telepí- 
tések jártak eredménnyel. Ezért már az 1912-es üzemterv sürgeti a bükk-fő fafajra állást és a 
természetes felújítás előtérbe helyezését. A természetes felújításnak, amelyet kezdettől fogva 
ernyős fokozatos felújítóvágással végeztek, legnagyobb nehézséget az erdő elgyertyánosodása 
és a bükkmakk-termés hiánya okozta. Ma 100-120 éves vágásfordulóval ernyős fokozatos 
felújítás módszerei szerint kezelik a Farkasgyepű környéki szálerdőket.

1926-ban a soproni Erdőmérnöki Főiskola mellett működő Erdészeti Kutatóintézet a 
Farkasgyepű környéki erdőkben nagyszabású kísérletezésbe kezd. Két parcellás, egyenként
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0,25 ha gyérítési kísérletet állít be, a főúttól nyugatra eső Fácános 23/c erdőterületen, akkor 
49 éves állományon. Roth (1936) egyidejűleg 145 ha-on, a 63-64, 65-66 tagok erdőrészletei
ben 3 kezeléses felújítási kísérletet indít. Az 1936-os, IX. IUFRO kongresszuson Roth 1936. 
aug. 27-én be is mutatta ezeket a kísérleteket. Ugyanebből az időből származik Dobó (1936) 
erdőgazdálkodás történeti és Wendl (1936) geológiai vonatkozású megállapításainak ismer
tetése. / . . ./

Az eredményekről az 1936-os, Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége ülésén, 
illetve tanulmányútján számolnak be. A kísérletek a második világháború alatt sérelmet 
szenvedtek, a főút mentén lévő gyérítésbe, a kontroll parcellába is belevágtak, a természetes 
felújítási kísérlet felszabadító és végvágást jelentő belenyúlásait pedig elsiették.

Amikor Roth 1952-ben Ugodon, a magasbakonyi Állami Erdőgazdaság székhelyén meg
látogatott, hiába kértem a farkasgyepűi kísérletek bemutatására. Szerinte a háborús termelé
sek ott mindent felborítottak, levágták az idős állományt s a keletkezett gyertyán sűrűbe csak 
a vaddisznó hatolhat be, ott az embernek nincs mit keresni. Dobó feljegyzései 1943/44-re 
jelzik a terület végvágását. 1949. VI. 30-án már csak néhány hagyásfa található és a szegély 
cövekekből is néhány (4) még állt. / . . ./

1972-ben ezek ellenére érdemesnek találtuk rekonstruálni a kísérleteket és eredményei 
mind a gyérítés, mind a felújítás szempontjából értékes adatokat és tapasztalatokat adtak. 
(Majer, 1972, 1973.)

A Farkasgyepű környéki faállományokban található tehát az 50 éve kezdett, legrégibb 
erdészeti kísérleti sor. Ma a területet részben idős, 100 éves, részben fiatalkorú sűrűség, rész
ben rudas bükkerdők alkotják. Ez teszi lehetővé, hogy 157,1 -  265,7 ha-os területen nemcsak 
kisparcellás alapkutatást, hanem nagyobb területigénnyel rendelkező alkalmazott kutatást is 
beállítsunk. Ugyanitt mód van arra, mivel ezek a bükkösök hajdani, ősi bükkösök utódai, 
hogy egy 50 ha-os, ma 100 éves bükkös-rezervációt alakítsunk ki. Génbank céljára pedig az 
egész kísérleti terület rendelkezésre állana. (Majer, 1974/1975.) / . . ./

A felújítási eljárások és a területi megoszlásuk az alábbi:

A. Gayer-féle fészkes és csoportos felújítóvágás, 45 ha.

B. Wagner-féle szegélyes felújítóvágás, 39 ha.

C. Roth-féle vonalas felújítóvágás, 61 ha.

Összesen tehát 145 ha. / . . . /
Az egész 145 ha kísérleti terület 1881 és 1967 közötti üzemtervi adatai jelzik a lényeges 

javulást. Az 1881-ben 35 éves és 1967-ben is 30 éves rudas állomány összehasonlítása mutat
ja, hogy a 10-11 % bükk, 30-53 %-ra emelkedett és a gyertyán 87-90 %-os elegyaránya 46-53 
%-ra csökkent, s a cser szinte teljesen eltűnt a terület állományaiból.

Majer Antal: Félévszázados kísérletek a farkasgyepűi bükkösben
MTA VEAB monográfia 
Veszprém, 1976. 1. szám 

24-28., 136. oldal
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Török András
Javaslat a Balaton-felvidék feketefenyveseinek átalakítására

Erdeink felújítása mindig nagy szaktudást, türelmet és gondoskodást igényelt. Különö
sen igaz ez a Balaton-felvidék szélsőségesen száraz termőhelyi viszonyú feketefenyveseire. 
Ezen a termőhelyen a feketefenyő természetes úton nem, vagy csak mesterséges rásegítéssel 
(alomtakaró eltávolítása, murvaterítés) újul, mert a csekély csapadékmennyiség miatt lassú 
az alomtakaró bomlása. Amíg a természetes erdőtársulások és kultúr cseresek természetes 
úton, ernyős felújítással kiválóan újulnak, addig a mesterséges felújítások az elmúlt évek 
aszályai és vadkárai miatt sokat sínylődtek, s az állandó pótlások, ápolások és a vadkárel
hárító kerítések építése sem hozta meg a várt eredményt. Másfelől a tarvágások irritálják a 
közvéleményt, ellenérzést váltanak ki az erdőt járó emberekben. A szakma a közvélemény 
nyomására előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy új (vagy éppen régi, elfeledett) módszere
ket alkalmazzon a felújítások folyamán. Ilyen lehet például a feketefenyvesek szálalóvágással 
történő felújítása is. Az ötlet kissé szokatlannak tűnhet, de megfigyeléseink bizonyítják, hogy 
a fenyő védelmében megtelepednek az ezen a termőhelyen élő természetes erdőtársulások 
fafajai: a cser, a virágos kőris és a molyhos tölgy.

Balatonfüred üdülőkörzetében több túltartott feketefenyves van, amely erdőrészletekben 
már évekkel ezelőtt megindult az öreg törzsek elhalása, ami rendszeres egészségügyi terme
lést tett szükségessé. A keletkező lékek cserrel, molyhos tölggyel és virágos kőrissel újultak 
fel, s jelenleg a szálalóvágásos üzemmódhoz hasonló erdőképet mutatnak.

Ha ezt a módszert folytatjuk, vagyis a termelés csupán az elszáradófélben lévő egye- 
dekre korlátozódik, akkor végül is egy szálalóvágáshoz hasonló folyamatot indítunk el, 
amelynek során az állományt természetes úton fafaj cserével újítjuk fel. Az idők folyamán 
egy sok korosztályú, biológiailag az előzőnél magasabb értékű állomány alakul ki. Jelen 
korunkban az őserdőállapot létrehozásának gondolata sem idegen már (amit az erdő ön- 
szabályozó képessége révén produkál), de idézve az erdőművelés nagy tudású professzorá
nak, dr. Majer Antalnak szavait -  a kezelt erdők mindig jobb benyomást nyújtanak -, ma
gam is az egészségügyi termelések által a szálalóvágáshoz hasonló módszert javasolnám. 
Nem akarok túlzásba esni, a módszert természetesen lokálisan, a városok üdülőkörzeté
ben gondolom megvalósítani, hisz az erdészet a nagy élőmunka-igényű felújításra nincs 
felkészülve. Alkalmazásával ugyanis az összes véghasználati állomány évről évre egyben 
felújítási terület is. A termelések folyamán nagy figyelmet kell fordítani az újulatkímélő 
kitermelési és közelítési technológiák megválasztására és alkalmazására (például fogatos 
közelítés választék hosszban).

Ez a módszer ugyan költségesebb, mint a tarvágásnál alkalmazott szálfás módszerek, de 
szálalóvágáskor a felújítás további gondjait a természet már elvégzi ingyen, és szukcessziós 
folyamatok közbeiktatása nélkül regenerálja természetes állapotát. A tarvágások felújítása 
jelenleg a gyenge termőhelyi adottságú területeken a fokozott vadkár és az ismétlődő aszály 
miatt nemcsak az erdőművelési ágazatot, hanem az erdészet össztevékenységét is vesztesé
gessé teszi.
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A természet önregeneráló képességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a balaton
füredi erdészet területén Balatonakali községhatárban több olyan szálaskorú elegyetlen 
feketefenyves van, melynek gyepszintjében teljes borítást alkot a cser és a molyhos tölgy. (A 
kerületvezető erdész szerint a szajkók hozták ide a tölgy- és a csermakkot.).

Hiszem, hogy a természettől ellesett folyamatok gyakorlati felhasználásával és a termé
szet alázatos szolgálatával eredményesebbé és a szélesebb körűvé tehetjük tevékenységünket 
a köz javára és kívánalmára.

Erdészeti Lapok 
CXXVI. évfolyam 1991. 10. szám. 300. oldal

Z I R C Z
R észlet a Czuha-v3l£yből

A Cuha-völgyi vasutat mára m ár megszokták a Bakony vadjai (korabeli képeslap)
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E r d ő k  é s  e m b e r e k

Lipka Árpád
Egy és más a Bakony szarvasairól s általában a fővadtenyésztésről

Az idei enyhe tél után feltétlenül arra számítottunk itt a Bakonyban, hogy szarvasaink 
korán ledobják fej díszüket, de csalódtunk, mert míg más esztendőkben rendesen az erős 
bikák legelőbb szokták elvetni, az idén annak ellenkezőjét tapasztaltuk, úgy, hogy mikor már 
csenevész gyenge agancsokat találtunk, akkor az erős kapitális szarvasok még mindig fenn- 
hordták agancsaikat; ennek következtében fokozott kíváncsisággal nézünk az idei agancs
képződés elé.

Hogy mily erős agancsárok fordulnak elő ez idő szerint még a Bakonyban: arra a levetett 
agancsokból -  melyek között 5-6-7, sőt 10 kilogramm súlyúak is akadnak -  következtet
ni lehet; de fájdalom, a mai viszonyok mellett csak idő kérdése már, hogy meddig lesz ez 
így...Mert a Bakonynak régi hírneve már csak a mondában él. Jelenleg ugyanis a leghosz- 
szabb útvonal, mely erdő között vezet: legfeljebb 6-7 kilométer; azontúl mindenütt ember
lakta helyekre, mezőségre, pusztákra, községekre akadunk -  a régi erdők helyén. A történeti 
hírnévre jutott szentgáli királyi vadászok fészke: Szentgál (Szt.-Gaál) község egykor vaddus 
erdeje, mely egy tagban 40,000 kát. hold vala hajdan, a parcellázás folytán már felére leapadt. 
S mily hallatlan olcsón pocsékolták el egyes birtokosok a fát! Tudok esetet, midőn például 80 
öl hasított fát munka nélkül 60 forintért vesztegettek el s ráadásul még a 10 cm aluli ágakat is 
odaadták! Hogy ily rohamos erdő-irtás mily kedvezőtlen hatással van a vadállományra: azt 
nem kell bővebben mondani.

De vadászati szempontból sok kárt tett a Győr-Szentlászló-Veszprém felé kiépített vasút 
is, mely két éven át folyt, miközben huzamosabb időn át dinamittal robbantottak; ezen út
vonalat a Cuha völgyén, egy olyan vidéken vezették keresztül, ahol eddig alig járt ember s 
ahol a vadnak idáig legfőbb tartózkodása, legnyugalmasabb otthona volt. Ez most a vadra 
nézve úgyszólván teljesen elveszett. A következése pedig az lett, hogy most olyan vidékeken 
is, ahol eddig a szarvast csak hírből ismerték: falka számra fordult az elő; kisebb erdő-par- 
cellákban 10-20 db jó bika nem is újság, sőt némelykor még a mezőségeken is csapatokban 
kóborol a vad, - melyet ily módon hivatlanok is igen sokan pusztítanak.

Mindezekhez járul még az, hogy ez idő szerint nagyobb vadállományt már csak az Ester
házy, Zichy és Nádasdy grófok birtokain találhatunk a Bakonyban, ahol az kellő óvásban és 
gondozásban részesül; -  de ezek a területek többnyire olyan rossz szomszédságokkal határo
sak, hogy emiatt az állományt minden költséges gondoskodásuk dacára, azok sem emelhetik.

A borjazási idény a Bakonyban rendes lefolyású szokott lenni és május hó első felében 
idáig még minden esztendőben találtunk frissen ellett szarvas-borjukat. Az idén különösen 
jó szaporulatot remélünk s vadjaink már a múlt hó végén behúzódtak a védettebb beljebb 
eső részekbe, -  valószínűleg az idei rohamos lombfejlődés és az előre haladott tavaszodás 
miatt ily korán.
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A felvidéken, a Kárpátokban többnyire egészen magányosan szoktak a suták ilyenkor 
állni; ellenben itt a Bakonyban rendesen többen s ünőkkel s gyenge szarvasokkal vegyest 
állanak azok az apró ivadékkal s csak néha lehet egy-egy vén magányos tehenet látni, amint 
ide-oda futva s a földön szimatolva, némelykor hangot is adva: kis borját keresi.

Az ivadék között lehet látni gyengébbeket, erősebbeket, mely körülmény mindenesetre 
abban leli magyarázatát, hogy minő bika borította a tehenet. De nincs szabály kivétel nélkül 
s mint a nyárspolgári életben érvényesül az a közmondás, hogy „szemesnek áll a világ”: a 
fővadnál is lehet ennek a példabeszédnek az igazságát tapasztalni azokon a borjakon, ame
lyeket az anyjuk korán elvert magától, vagy amelyeknek az anyját ellőtték. Ezek ugyanis a 
többihez csatlakozva, hol itt, hol ott szopogatnak más tehenektől s mondhatom, ezek ren
desen igen jól szoktak fejlődni. Az is tény, hogy azok a borjak, amelyek anyjukkal a közeli 
szántók körül nevelkednek: erősebbek, mint amelyek az erdő belsejében ellettek s ott nevel
kednek fel, -  a jobb táplálkozás miatt.

Vadászlap, 1897. május 25.
199-200. oldal

A hubertlaki emlékkereszt

-  1 6 6 -



A farkasgyepűi felújítási kísérlet képe 2006-ban
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Vadászati tudósítások, 
megfigyelések, tapasztalások 

a Nimród 1916. évi számaiból

Levél Zalából. Olvasva kedves lapunkban a szalonka-híreket, talán nem lesz érdektelen, 
ha én is elmondom ez évi tapasztalataimat, annál is inkább, mert 22 éve figyelem ezen egy 
helyen, a Balaton partján a szalonkák vonulását és ezen hosszú idő alatt ennyire mint az 
idén, sohasem volt a húzásuk oly rendetlen, pedig 1902-ben majd hasonló gyenge tél volt 
nálunk. Hozzánk a szalonkák márc. 4-én jönnek, az utolsó ápril. 4-én megy, ez 22 év alatt 
állandóan így volt. Legerősebb húzás József napja körül -  inkább előtt szokott lenni. -  Az 
idén a szalonkák már márc. 2-én itt voltak. Talán egy évben sem volt oly szép húzási idő, 
mint az idén, szélcsendes meleg esték és hajnalokon. Az idei legerősebb húzás márc. 9-én 
és 10-én volt, sokkal erősebb, mint előző években szokott lenni; négyes-hatos csoportokba 
hajtották egymást és e két estén 30-40 párt lehetett látni; ezután rohamosan fogyott és 19-ike 
óta teljesen megszűnt a húzás, egyáltalában nincs szalonka és sajnos, úgy látom, a tavaszi 
szalonkázásnak vége. A március 9. és 10-iki nagy húzásokkor szép reményekkel voltunk 
eltelve: ha már márc. 10-én ennyi szalonka van, mi lesz majd, ha megjön az igazi húzási idő 
márc. 19? Azonban, sajnos, nagyon csalódtunk. Hogy ily szép és tömeges húzások voltak, 
azt hittem, hogy nagy számú szalonka telepedett le ezen kis áthúzási időre erdőnkben, de 
nem, mert a nappali pusirozáskor majd a múlt években észlelt mennyiségnél is kevesebbet 
találtunk. Hogy a húzások e két nap mégis oly szép tömeges és szerelmi sétájuk mondhatni 
oly erőszakos volt, annak tulajdonítom, hogy Európa szerte az egész tél gyenge volt, a tavasz 
különösen meleg. Hogy a szalonkák költözésüket a rendes időnél valamivel korább kezdték, 
a jó meleg tél és a tavasznak tulajdonítom. Vérüket előbb és nagyobb extázisba hozta, sze
relmüket előbb és gyorsabban bonyolították le, előbb iparkodván otthont alapítani. Érdekes 
lenne megtudni, hogy ezen tünet országszerte így folyt-e le, vagy csak a mi meleg vidékün
kön történt így?

Előző években a szalonkák rendesen a fa hegye fölött elég gyorsan repülve húztak, míg az 
idén föltűnő volt, hogy az erdő fölött majd toronymagasságba lassan repülve, erősen szólt és 
kurrogott, amíg egyedül volt. Ezt is annak tulajdonítom, hogy a nagyon előre haladott sze
relmi inger folytán a magosban jobban figyelhette, hogy hol találja meg párját; erős szólása 
messzebb hangzott, de mint 2-3-an egymásra találtak, vége volt a méltóságteljes repülésnek. 
Őrült hajszába kezdtek, mint midőn a karvaly kergeti áldozatát.

Még mint talán érdekeset megjegyzem, hogy ember emlékezet óta tavaly történt meg 
először, hogy nagyon köves meleg és száraz Balatonparti erdőnkben költött szalonka, öt szép 
fiat nevelt fel, melyből egyet, midőn már majd anyányiak voltak, sikerült elejteni. Az idén 
sokkal nedvesebb az erdőnk, nem tudom, az itt napvilágot látott szalonkák esetleg ismét 
költenek-e?

Dörgicse-Akali (Zala vm.)
Vadásztársi üdvözlettel Zwicker Béla urad. intéző 130. oldal
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Zala megyében a vadállomány idei szaporulatát illetően, a legszebb kilátások vannak. 
Az enyhe tél folytán a nyulak korán bakzottak, úgy hogy a márciusi szalonkázás alkalmával 
már szépen fejlett kis nyulakat láttunk. A májusi nagy esőzések kimaradtak, így zavartalanul 
fészkelhettek a foglyok és fácánok. Tojásaik sikeres kiköltéséhez hozzájárult a kellemes júni
us. Némi kárt csak az okozott, hogy a kedvező időjárás miatt a kaszálás szokottnál korábban 
kezdődött és nem egy, tojásain ülő anyafogoly zavartatott meg a költésben. -  A vadaknál 
eddig semmiféle járvány vagy betegség nem volt észlelhető.

Sümeg (Zala megye) (Darnay Kálmán) 248. oldal

Fogoly megfigyelés. Ez év augusztus 18-án egy érdekes és megható esetnek voltam 
szemtanúja és rögtön sietek is a „Nimród”-dal tudatni. A fentebb jelzett napon reggel ki
mentünk foglyászni. A vadászkutya a kocsi mellett szaladt egy ugaron hagyott, gazos föld 
melletti árokparton. Gyors futtában beleszaladt egy csupa egészen fiatal és csak két öregből 
álló fogolycsapatba. A csibék rögtön szétszaladtak nagy csipogással, a két öreg pedig -  kakas 
és tyúk -  látva a nagy veszedelmet, rögtön a kutyának estek és teljes erejükből kezdték csípni 
és verdesni két oldalról. Ezt látva pedig a kutya, jobbnak látta behúzott farkkal elmenekülni. 
De addig míg a kicsinyek el nem menekültek, mindig csípték és kergették a vadászkutyát. 
Azután az öregek alacsony repüléssel a kicsinyek után mentek.

Tima puszta. (Veszprém m.) légiig. Hollán Sándor 316. oldal
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Vlaszaty Ödön
A veszprémi kiállításról

Dunántúl szívébe, hazánk egyik legősibb városába, ott hol a Bakonyerdő ózonja a balato
ni friss szellővel ölelkezik, a vadregényes fekvésű Veszprém városába zarándokolt augusztus 
28-án Veszprém vármegye s a messze idegen közönsége, hogy tanúja legyen eme a természet 
kincseiben bővelkedő vármegye mezőgazdasági, erdészeti és ipari téren kifejtett munkálko
dásának, haladásának. / . . ./

A bejáróval szemben a főút végén díszük az Esterházy grófok: iíj. gróf Esterházy Pál, gróf 
Esterházy Ferenc, gróf Esterházy Béla pápa-ugodi hitbizományi, devecseri és bakony-szom- 
bathelyi uradalmainak gyönyörű nagy kupolás pavilonja, elöl az Esterházyak címerével, kö- 
rös-körül nemzeti és az Esterházy családi színekkel díszített zászlókkal.

Pálma-ligetbe lépünk mindjárt a bejárónál, ez foglalja el a kupola alatti tér egy részét is, 
míg a kupola közepéről egy óriás sas libeg kiterjesztett szárnyaival.

De menjünk sorba. A bejárótól két oldalt a fal mellett a pápa-ugodi hitbizományi ura
dalom kertészete állította ki remek virágait, konyhakerti növényeit, gyümölcseit. Az első 
fülkében balra látjuk ugyanezen uradalom gerencei üzemosztályában az erdő kihasználás, 
csúsztató és erdei vasúton való szállítás s a fűrésztelep hű modelljét, melynek oly sikerült 
elkészítése Lipka Árpád urad. erdész érdeme. -  Ugyancsak az ő ügyességét dicséri az ott dívó 
mészégetési és szenítési módok modelljének bemutatása. Itt látjuk az uradalom területén 
található mész, mésztuff, homok és márványkő mintákat.

A fatermékek mikénti feldolgozását jól sikerült fénykép-felvételekből ismerjük meg, 
habár azok szemlélésénél egyúttal bizonyos lehangoltság vesz erőt rajtunk, mert azt látjuk, 
hogy az erdei munkások helyett közkatonák végzik a fadöntést, a feldolgozást. Sok, de na
gyon sok ember vándorol a megyéből Amerikába és ki tudja hányan jutottak arra a sorsra, 
hogy kenyérkereset híján vissza jönnének, de nincs elegendő pénzük a hazautazásra.

A falakat hatalmas szarvas-agancsok, kitömött madarak, majd a Bakonyban készült bőr
és pipa-gyártmányok díszítik, feltüntetve ezek gyártásának sorrendjét a nyers anyag nyeré
sétől egész a kész áruig.

A legközelebbi oldalfalat ifj. gróf Esterházy Pál kincseket érő fegyver- és vadászkés-gyűj- 
teménye foglalja el, középen a híres „Hanzi” szarvas óriás 24-es agancsa, mely a rajta lógó 
ezüst tábla tanúsága szerint az 1871. évi agancs-kiállításon a Il-ik díjat nyerte. / . . ./

A devecseri uradalom fülkéjének falait erdőgazdasági térképek, egy a széki pagonyban 
levő mintegy 600 éves tölgyóriásnak fényképe, szarvas- és őz-agancsok, majd egy fehér szar
vasbika kikészített bőre díszíti, míg az asztalokon különféle csemeteültetési módoknál hasz
nálatban levő eszközök vannak elhelyezve.

Csinosan van elkészítve a széki pagonyban levő vadásztanya modellje, hol Esterházy Fe
renc gróf a szarvasbőgés ideje alatt tartózkodik. A tanya közepén áll a derékban ketté törött 
óriás cserfa.

Ennek az eltört fának érdekes története van. -  Esterházy Ferenc gróf egy hosszabb cser- 
kélés fáradalmait kipihenni a vadásztanyája előtti lócára ült, midőn egyszerre egy hatalmas
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reccsenés közben a mellette levő öreg cserfa iszonyú robajjal a grófra dőlt, de úgy, hogy a 
gróf a lezuhanó két vastag ág között teljesen sértetlenül maradt. E különös szerencsés meg
menekülés emlékére, mely éppen szeptember 29-ére esett, helyeztette el a ketté törött cserfa 
belsejében szent Mihály képét. / . . ./

A bakony-szombathelyi uradalom tulajdonosa gróf Esterházy Béla ritka rendellenesen 
fejlődött agancsokból állított ki igen szép gyűjteményt. A falakon fa megmunkáló eszkö
zöket, mezőgazdasági térképeket, különféle fénykép-felvételeket látunk. Az asztalokon van 
elhelyezve a feketevízi fűrésztelep és a munkáslakások modellje, közepén nagyon szép, főleg 
külföldi tűlevelűekből álló csemetegyűjtemény, míg másrészt egy őz-befogó és a befogásnál 
használt praktikus őzszállító ládák mintája köti le figyelmünket. Különféle szerkezetű va
dászkerti beugrók, őz és szarvas etetők, sózok modelljeiben gyönyörködhetünk, mindezek 
tanúságot téve, mily óriás gonddal és szakértelemmel foglalkoznak ezen uradalomban a vad 
okszerű gondozásával. Két oldalt látjuk még különféle fenyőtörzsek elemzését, mérő műsze
reket stb.

A pavilon körül vannak ugyancsak ezen uradalmak által kiállított tűzifarakások, rönkök, 
fűrészáruk, dongák, talpfák, stb. Látható a bakonybéli favilla-ipar a készítés minden stádiu
mában, a nyers anyagtól a kész áruig.

Mielőbb elhagynók e pavilon területét, őszinte elismerésünket kell leróni Jákói Géza, a 
pápa-ugodi hitb. urad. igazgató erdőmestere előtt, ki fáradságot nem ismerve ritka buzga
lommal gyűjtötte össze e szép pavilon értékes tárgyait s rendezte olyan csínnal és szakérte
lemmel, hogy minden látogató igaz élvezetet talált azok megszemlélésében.

Stern Hermann és Fia cég csinos pavilonjához érünk, hol különféle, az erdők anyagából 
készülő gazdasági eszközök, mint favillák, gereblyék, jármok, talicskák, lapátok, kézi szeke
rek egész gyűjteményét találjuk ízléses összeállításban.

Ezután következik az erdészet, vadászat és bányászat svájci stílben fenyő- és nyírfából 
épített karcsú tornyú pavilonja, melynek ízléses tervezése s kivitele, úgyszintén a pavilon 
belsejében is látható ügyes elrendezés főleg Véssey Ferenc kir. erdőfelügyelő óriás fáradozá
sának és az ügy szeretetéből kifolyó gondoskodásának méltó hirdetője. / . . ./

Aztán Városlőd község v. úrbéreseinek csemetekertjéből vett különféle csemeték kollek
ciója. Igaz dicséret illeti a község v. úrbéreseit, hogy felismerve az erdei ültetések fontos vol
tát, oly nagy gondot fordítanak csemetekertjükre. / . . ./

Ezzel befejezve körsétánkat, elbűvölve a látottak felett, ama büszke öntudattal hagyjuk el 
a feledhetetlen szép kiállítást, hogy már kezdjük megtalálni azt a biztos utat, amelyen szilárd 
kitartással haladva: mező- és erdőgazdaságunk, iparunk fejlettségével hazánk felvirágzását 
előmozdíthatjuk, hogy valamikor mégis boldog nemzet legyen a magyar.

Magyar Erdész, 1904.
13. szám 221-222. oldal
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Tanka Sándor
A Veszprémben tartott erdőőri előkészítő tanfolyamról

A m. kir. földművelésügyi miniszter úr 4476-1925. szám alatt kibocsátott „Hirdetménye” 
értelmében a folyó évben az eddig szokásban volt határidőtől eltérőleg augusztus hó 24-től 
kezdődőleg folytak le az erdőigazgatóságok székhelyein az erdőőri és vadőri szakvizsgák.

Ugyanezen hirdetményben újszerű volt az a rendelkezés, hogy az erdőőri szakvizsgákat 
elegendő számú jelentkező esetén négyhetes előkészítő tanfolyam előzze meg, melyet Veszp
rémben 28 hallgató részvételével július 27-től augusztus 23-ig bezárólag meg is tartottak.

Minthogy pedig tudomásom szerint a többi m. kir. erdőigazgatóságoknál elegendő je 
lentkező hiányában az ott is tervezett tanfolyamok megtarthatók nem voltak és mert az ily 
tanfolyamok tartását a magyar erdőgazdaság elősegítése egy nagyon helyes új eszközének 
tekintem, kötelességemnek tartom a veszprémi tanfolyam lefolyásáról és eredményéről szá
mot adni és azt az erdőbirtokosok, valamint szaktársaim előtt ismertetni. Erre annyival is 
inkább kötelességszerűleg hivatottnak érzem magamat, mert a tanfolyamon a kezelésemhez 
tartozó veszprémi káptalani erdőgazdaság két erdőlegénye is résztvett és ebből kifolyólag 
ismételt érdeklődő látogatásaim alkalmával személyesen szereztem meggyőződést a tanfo
lyam menetéről. Az ott szerzett tapasztalatok mellett mint a szakvizsgáló bizottság egyik 
kinevezett tagjának, másfelől, mert a szakvizsgákon való részvételre Veszprém vármegye 
közönsége részéről is fel voltam kérve, módomban volt nemcsak a tanfolyam menetét, de 
annak eredményét is közvetlenül megbírálhatni.

A négyhetes tanfolyam hallgatói a veszprémi Szent Anna téri róm. kath. elemi népiskola 
két tantermében nyertek ingyenes elszállásolást, élelmezésükről maguk gondoskodtak.

Az előadások az iskola egy harmadik tantermében folytak.
A hallgatók oktatását az előadási anyag célszerű beosztásával az ideiglenesen Veszprém

ben elhelyezett győri m. kir. erdőigazgatóság központi személyzetéből Braxatoris Zoltán m. 
kir. főerdőmérnök és Hammerschmidt Ernő, valamint Baumerth István m. kir. erdőmérnö
kök végezték.

Az előadások általában a Bedő-féle „Erdőőr” című segédkönyv anyagához igazodtak, 
azonban annak keretein túl is mindarra kiterjedtek (pl. újabb modernebb eljárások és az 
újabb törvények, valamint erdészeti jogszabályok ismerete és azok alkalmazása stb.), amit 
a mai viszonyok között egy képzett erdőőrtől úgy elméletileg, mint gyakorlatilag elvárni 
lehet.

A tanfolyamot hallgató erdőőrök délelőtt 8 -12-ig elméleti, délután 3-6-ig pedig megbe
szélésszerű gyakorlati oktatásban részesültek, amellett több ízben tettek az oktatást végző 
erdőtisztek vezetésével az itteni jutási állami csemetekertbe, valamint a közelebb fekvő er
dőségekbe tanulmányi kirándulást, mely esetekben a délutáni foglalkozási idő esetenként 
megfelelően módosult.

A magyarázatokkal kapcsolatban megismerkedhettek az egyes erdőgazdasági eszközök
kel, szerszámokkal, melyek gyakorlati használata is ismertetés tárgyát képezte.

A tanfolyam keretében megtekintették továbbá a hallgatók a helybeli múzeumot is, hol
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különösen az erdészetileg fontos ragadozók közvetlen szemléltetésével és ismertetésével já 
rultak hozzá a hallgatók e téren is megkívánt elméleti és gyakorlati tudásának gyarapításá
hoz, mi mellett a föld kérgének geológiai szerkezetéről és abban itt a szűkebb országrészben 
fellelhető ásványi anyagok mineműségéről is nyertek kellő oktatást.

Súlyt helyeztek végül a katonás fellépés és magatartásnak a hallgatókkal való kellő elsa
játíttatására is.

A tanfolyamon és a hálótermekben a legpéldásabb fegyelem és rend uralkodott. A felke
lés és lefekvés ideje reggeli 5 és illetve esti 10 órában volt megállapítva. Az ügyeleti szolgála
tot felváltva egy-egy kijelölt hallgató látta el, aki személyesen avagy helyettese személyében 
teljes felelősséggel tartozott a katonás rend legpontosabb betartásáért.

A tanfolyam egész ideje alatt a legcsekélyebb fegyelmetlenség sem fordult elő, mit nem
csak a tanfolyam szervezésének, de annak is tulajdonítok, hogy a tanfolyamon résztvett 28 
hallgató mindegyike átérezte, hogy a földművelésügyi kormányzat intézkedése mily üdvös 
és hasznos, és hogy a tanfolyam az egyesek és összesség javát szolgálja.

Az előadó erdőmérnökök gondos és mindenekfelett türelmes előadásai és magyarázatai, 
sőt az egyes gyengébb hallgatóknak általuk ismételten történt külön oktatása nem maradtak 
azon üdvös és figyelemreméltó eredmény nélkül, amit éppen a vizsgálatok alábbi eredménye 
tükröztet leghívebben vissza.

A tanfolyam 28 hallgatójából kitűnően vizsgázott 8, jó eredménnyel 6, és kielégítően 14, 
úgyhogy a tanfolyam résztvevői a szakvizsgán mind megállották a helyüket.

Ezzel szemben a csak szakvizsgára jelentkezett és arra engedélyt nyert 11 erdőőr közül 
kitűnően egy sem, jó eredménnyel 2 és kielégítően 5 vizsgázott, 4-nek tudása pedig nem 
ütötte meg a feltétlen megkövetelhető mértéket.

Amíg tehát egyfelől a kitűnő eredménnyel vizsgázottak száma feltűnően nagy és az előző 
évek eredményeihez képest igen örvendetes emelkedést mutat, másfelől nem kevésbé ör
vendetes az a körülmény is, hogy a kitűnő és jó osztályzatot nyerő egyéneken kívül a többi 
hallgató is mind megfelelt a követelményeknek és mindannyian levizsgáztak. / .../

Meg kell emlékeznem végül még arról a szintén nagyon helyes intézkedésről, hogy míg 
az erdőőri szakvizsgák határideje eddig egybe esett az erdősítési és fatermelési munkák meg
kezdésével, most az a későbbi határidő helyett még a nyári hónapok végére tűzetett ki. Ügy 
a szakvizsgára, mint az előkészítő tanfolyamra sokkal könnyebben és szívesebben küldjük 
embereinket a nyári hónapokban, mikor az elfoglaltságuk aránylag kisebb, mint az erdőgaz
dasági munkákban bővelkedő őszi időben.

Erdészeti Lapok 
LXIV. évfolyam 1925.
1. füzet 316-319. oldal
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E r d é s z é l e t  I .

Az erdészek járm űve évtizedekig a motorkerékpár volt 
Horváth Károly erdőgondnok, Vállus erdészlak, 1940-es évek
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E r d é s z é l e t  I I .

A vadászvendég és kísérői (balról Bősze Ferenc, középen Primusz Engelbert erdészek, jobbról a vendég)

Három erdész puskával
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Vermes Dániel
Örömkönnyek a veszprémi karácsonyfavásáron

1971. december 24. a szakmai, de elsősorban emberi tevékenységem talán legszebb nap
ja. Reggel 7 órakor csengett a telefon a műszaki erdészet portáján, az én szolgálati lakásom a 
portával szemben volt. A portás bácsi jött, hogy engem keresnek. A telefon másik végén az 
erdőgazdaság igazgatója volt és azt mondta, hogy a városi tanács elnöke telefonált neki, hogy 
Veszprémben 6000 családnak nincs még karácsonyfája, mert Vas és Zala megyében a leesett 
hó miatt nem tudták a karácsonyfát kitermelni. Meg kellene oldani, oldd meg! Ezzel a telefont 
letette. Én végiggondoltam a helyzetet. Veszprémben 6000 család, 8-10 ezer gyermek marad 
karácsonyfa nélkül, ha nem segítünk. Fél 8-kor beültem az erdészet rajgaz gépjárművébe, és 
elindultam Hárskútra, ahol az erdészet dolgozóinak 70 %-a élt. Hárskútra érve, a falu végén 
lakó Augusztin János gépkocsizó, szállító brigád vezetője az utcán söprögetett az ünnepek
re készülve. Megálltam, még ki se szálltam a kocsiból ő odajött és azt kérdezte mi baj van, 
mérnök úr. „Semmi baj, János” -  mondtam én. „De biztos van -  mondta ő - ,  mert akkor 
maga december 24-én nem jött volna Hárskútra. Elmondtam neki a veszprémi karácsonyfa 
hiányt. Ezt kellene megoldanunk. János a seprűt bedobta az udvarba, beült hozzám a kocsiba 
és körbejártuk a falut, fél óra latt 40 munkatársat, 2 tehergépkocsit, 1 munkásszállító buszt 
toboroztunk össze és elindultunk. Az erdészetnek a veszprémi Jutási csemetekertben volt 
8 ha karácsonyfa telepe, ahonnan megkezdtük a karácsonyfa kitermelését. A szakszerűen 
kezelt telepről kiváló minőségű szép, formás fákat termeltünk ki különböző méretben. Amíg 
a termelés folyt, én két Veszprémben lakó erdész munkatársat vittem a piachoz, ahol az áru
sítóhelyet előkészítettük. Az első szállítmány 10 órára a piacon volt, és utána folyamatosan 
vittük a karácsonyfát, én a kitermelésnél segédkeztem. 11 óra körül üzentek a karácsonyfát 
árusító erdészek, menjek fel a piacra, mert valami probléma van. Ők mondták, hogy nézzek 
körül és csodálatos látványban volt részem. A már megvásárolt karácsonyfákkal körbeállták 
az elárusítóhelyet és örömkönnyek hulltak az emberek szeméből. Meghatódtam, velük köny- 
nyeztem. Délután 2 órára a 6000 karácsonyfát kitermeltük és értékesítettük. A munkát végző 
munkatársaimtól elválva, boldog karácsonyt kívánva köszöntem el, és ezért a csodálatos em
beri tevékenységükért 3 napi átlagkeresetet fizettem ki még Űjév előtt. / . . ./

Hagyásfák üzenete 2004.
Szerk.: S Nagy László 

Kiadó: Pilisi Parkerdő Rt. Információs Központ
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A Pápa-Ugod Esterházy Hitbizományi Uradalom erdészeti kara



Vigh Tamás
Gondolatok egy százéves fényképről

Az Északi-Bakonyban mai napig létező szinte egybefüggő erdőrengeteg egy jelentős része 
a Pápa-Ugod Hitbizományi Uradalom nevű Esterházy-birtokhoz tartozott egészen 1945-ig, 
így a térség legfontosabb korabeli erdészeti munkaadójaként vehetjük számba. Működéséről, 
felépítéséről számos, tudományos igényű történeti műben és személyes hangvételű vissza
emlékezésben olvashatunk [1] [2]. 2005-ben bukkantunk a mellékelt fénykép két példányára, 
ami -  túl azon, hogy a mai napig erdészeti kötődésű családok személyes ereklyéje, bepillan
tást enged az előző századforduló, a jelen kötet egyes írásainak hangvételében is tükröződő 
„monarchikus derű” időszakába. Komoly, de talán nem lehetetlen feladatnak bizonyul egy 
ilyen ereklyéhez megadni a helytálló háttértörténetet, különösen egy évszázad távlatából. 
Erre tettünk autodidakta kísérletet, amelynek eredményét e helyen foglaljuk össze. Egyúttal 
felkérjük az Olvasót, ha további, itt hiányzó adatokról tudomással bír, ossza meg velünk.

Kutatási eredmények
Munkánk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ:
1) Mikor és hol készült a felvétel? 2) Milyen alkalomból? 3) Kik láthatók a képen?
Nem részletezve a megismerés folyamatának izgalmas fázisait és ellentmondásait, az 

egyes kérdésekre jelenlegi ismereteink szerint adható válaszokat a bizonyító erejű tényekkel 
alátámasztva, de tudománytalan feltételezésekkel is kiegészítve foglaljuk össze.

Az uradalom történetének talán legnépszerűbb feje gróf Esterházy Pál (1883-1915) 
1909-ben vette feleségül gróf Andrássy Ilonát, akivel leginkább a pápateszéri kastélyukban 
szerettek időzni, így a gazdasági ügyek informális irányítása is javarészt innen történt. A 
hivatalos székhely természetesen Pápán volt („Erdőhivatal” [1]), vadászati-erdészeti témájú 
értekezleteket pedig a szájhagyomány szerint az Ugod határában levő Hubertlakon tartották.
[9] (Talán innen ered annak hagyománya, hogy a pápai székhelyű erdőgazdasági zrt. a mai 
napig Ugod-Huszárokelőpusztán tartja éves vadgazdálkodási értekezletét.) Mivel a felvéte
len nincs egyértelműen azonosítható háttérelem, jobb híján be kell érnünk azzal, hogy a 
három helyszín közül bármelyik számításba jöhet. Az azonosítható résztvevők életrajzának 
ismeretében a dátumot 1912 (Ünnep István szolgálatba lépése és Rothweil Miklós pagony- 
erdészi kinevezése 1911 novemberében) és 1915 (Esterházy Pál halála) közötti időszakra 
tehetjük. Beltz Gy. fotográfus több évtizeden át működött Pápán [6] [8], így az ő jobb alsó 
sarokban feltüntetett szignója nem jelent további finomítási lehetőséget. Feltételezhető, hogy 
hivatalos-szakmai okokból teljes létszámban összehívott erdészeti szakszemélyzetet látunk, 
bizonyos rangsor szerinti csoportosításban. Az összehívás oka lehetett bármilyen stratégiai 
megbeszélés, értékelés, akár szarvasbőgés előtti eligazítás is. Utóbbi változatot az előtérben 
teljes pompájában virágzó dáliabokor is alátámasztani látszik (legtöbb fajta esetében augusz
tus).

Legizgalmasabb a képen szereplő személyek kilétének kérdése. Az azonosítás kétféle for
rásból történhet. Részben családi és hivatalos archívumokban fellelhető fényképek segítsé
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gével, ahol nehézséget jelent az arcok öregedésének nyomon követése, a változó beállítások 
kételyeket támasztó hatásainak kiszűrése. Másrészt írásos forrásokból, ahol életrajzi adatok 
alapján lehet kizárni egyes személyek lehetőségét.

Fontos forrásnak bizonyult a bakonybéli Bakonyi Erdők Házában őrzött főkönyv [5], 
amely a „személyeskar” adatait, javadalmazását és ezek változásait követi. A könyv minden 
jel szerint már gróf Esterházy Tamás (1901-1964) idejében (1915-1945) lett felfektetve, majd 
kb. 1946-ig vezetve. Összegyűjtve azon személyeket, akik 1915 előtt már szolgálatba léptek, 
22 főt kapunk. Feltehető, hogy akik a kép készítése és a főkönyv felfektetése közötti időben 
léptek ki (mentek nyugdíjba, hunytak el), már nem szerepelnek a nyilvántartásban.

Az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatóságán őrzött, Bothó Imre m. kir. 
főerdőfelügyelő (1841-1893) [4a] számára 1892-ben készített emlékalbum az Észak-Dunán- 
túl vezető erdészeinek fotóit vonultatja fel. Dr. Sonnevend Imre feldolgozása alapján 7 olyan 
személy szerepel benne, akik a pápa-ugodi erdőbirtok, gróf Esterházy Móric (1856-1900, 
Pál édesapja) szolgálatában álltak. A két forrás között, a köztük levő negyedszázadnak kö
szönhetően nincs átfedés, képünkön a Bothó-album két szereplőjét viszont egyértelműen 
azonosítani lehet.

Képünkön huszonkettő álló, két ülő és az előtérben négy, a kor szokásai szerint félig 
ülő, félig fekvő személy különböztethető meg. Őket 1-22, A és B illetve I-IV jellel láttuk el. 
A jelek balról jobbra növekvő sorrendben következnek. Feltétlenül figyelmet érdemelnek a 
ruházat terén mutatkozó eltérések (bár a jelek kiosztásánál ezt nem vettük figyelembe). Egy 
fő elegáns civil ruhát visel -  nem meglepő módon ő gróf Esterházy Pállal azonosítható (B). 
Hatan (7, 9, 11, 13, 15, A) az osztrák hadseregben még a napóleoni időkben rendszeresített 
fehér tiszti uniformis stílusában szabott kétsoros zubbonyt, lampasszal díszített nadrágot 
viselnek félcipővel, kifejezve „tiszti”, pl. pagonyerdészi rangjukat. Ők a gróf körül csoporto
sulnak, ezzel is jelezve magasabb pozíciójukat, sőt, az A jelű idős, nyilván az uradalom szol
gálatában megvénült kolléga legnagyobb elismerésként a gróf mellé ülhetett (ne gondoljuk, 
hogy egészségi állapota miatt volt erre szükség!). A további huszonegy személy (erdőőrök) 
viszont kifejezetten magyaros stílusú, zsinóros zubbonyt („bocskait”?) visel csizmanadrág
gal és magyaros kivitelű csizmával. Feltételezhető, hogy mindkét típusú egyenruha világos-, 
ill. sötétzöld anyagból készült, és az uradalom fényét hivatalos alkalmakkor emelendő, dí- 
szelgési célokat szolgált, nem mindennapi viseletként hordták. A rangsort a végzettségen túl 
a szolgálati évek és a rátermettségből adódó pozíció befolyásolta, így rendfokozati jelzések 
nincsenek az egyenruhán, de valószínű, hogy a galléron megfigyelhető tölgylevél arany, ill. 
ezüst színeltéréssel jelezte viselője helyzetét. Egységes erdészeti egyenruhát a magánuradal
mak számára a korabeli jogszabályok nem írtak elő. A nagy katonai hagyományokkal ren
delkező Esterházy család nyilván militáns közegből kölcsönözte az uradalmi erdészegyenru
ha jellegét, ahogy ez az 1892-es fotókon is megfigyelhető [4]. így a kétféle stílus alkalmazása 
felfogható az osztrák-magyar monarchia erdészeti hivatásra vetülő szimbólumaként is, az 
alacsonyabb rangúak magyaros, a magasabb rangúak osztrákos viselete a nagybirtokos csa
lád uralkodó iránti lojalitását sugallja, a magyarság alávetett helyzetét is jelképezheti.

A beosztások sorrendje „felülről lefelé” az alábbi volt 1940-es években [5]: Számadó er
dész -  Pagonyerdész -  Alerdész -  Főerdőőr -  I. oszt. erdőőr -  II. oszt. erdőőr -  Napidíjas
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erdőőr -  Erdőlegény. A nyilvántartásban találunk következetlennek tűnő bejegyzéseket (pl. 
segéderdész), mivel Esterházy Tamás korát megelőzően más beosztások is lehettek.

Összefoglaltuk az igazolt adatokat (1. táblázat) és a lehetőségeket (2. táblázat).

1. táblázat: Igazolhatóan azonosított személyek.

Jelzés Név Beosztás
Évszám
(*-t)

Szolgálatba 
lépés éve

Források

1 Horváth Gyula Napidíjas 1874-1942 1901 [9] [11]
2 Schalk János II. o. erdőőr 1882-? 1907 [3][5]
6 ifj. Ünnep István Napidíjas 1888-? 1912 [3][5]
7 Rothweil Miklós Pagonyerdész 1859-1936 1875 [5][6][10]
11 Dufek Pál Pagonyerdész 1886-1942 [4]:39,[ 12]
17 Róka Sándor II. o. erdőőr 1851-1932 1874 [3][9]
20 Fuchs Antal Erdőőr 1883-1968 1909 t1][3][5]
22 Polgár Vendel erdőőr 1849-1921 [8][11]
A Id. Lőw György pagonyerdész ?-? [4]:27
B gr. Esterházy Pál erdőbirtokos 1883-1915 [3]
IV Fellner Vendel Napidíjas 1875-1936 1908 [8] [11]

Megj.: ifi. Fuchs A. visszaemlékezései alapján (11) Lipka Árpád pagonyerdész

2. táblázat: Az [5] jelű forrás alapján 1912-1915 közötti időszakban állományban levő, 1. 
táblázatban nem szereplő személyek

Név Évszám (*-t)
Szolgálatba 
lépés éve

Életkor 1912- 
ben

Beosztás 1912-15 
között

Noll Ignác 1868-? 1884 44 Számadó erdész
Horváth Gábor 1862-? 1895 50 Főerdőőr
Berkes Ágoston 1871 -? 1906 41 Közp. titkár
Tál Mihály 1859-1933 1885 53 I. o. erdőőr
Id. Ünnep István 1852-1922 1876 60 II. o. erdőőr
Erdős János 1856-? 1890 56 II. o. erdőőr
Prém Ferenc 1867-1936 1895 45 II. o. erdőőr
Hegyi Károly 1869-? 1897 43 II. o. erdőőr
Fejes Gyula 1869-? 1897 43 II. o. erdőőr
Hessz József 1875-1932 1903 37 II. o. erdőőr
Geiling József 1879-? 1907 33 II. o. erdőőr
Vilverger János 1880-? 1910 32 II. o. erdőőr
Bakos Károly 1879-? 1909 33 Napidíjas
Sági Gábor 1883-? 1909 29 Napidíjas
Rosta Imre 1893-? 1914 21 Kisegítő erdőőr
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Életrajzi és családi összefüggések
A bakonyi erdészek világára rendkívül jellemezőek a bonyolult családi kapcsolatok, 

melyek részben dinasztikus jelleget öltenek, részben pedig abból származnak, hogy a fiatal, 
kezdő erdészek rendszeresen idősebb kollégáik lányaival házasodtak. Külön tanulmányt igé
nyelne a szerteágazó rokoni szálak felgöngyölítése, e helyen csak néhány példát ragadunk 
ki.

(6)Ünnep István fiai, István és Sándor bakonyi erdészek, édesapja id. István (1852-1922), 
szintén a kép egyik lehetséges szereplője.

(7)Rothweil Miklós (1859-1936) fiai Miklós (1912) és György (1914-1999), szintén ba
konyi erdészek. Az ifjabb Miklós fia szintén Miklós (1942), bakonyi erdész (Zirc), akinek 
Róbert fia (1967) szintén erdész.

(20) Fuchs Antal (1883-1968) fiai Ferenc (1908-?) és Antal (1922), szintén erdész-vadá- 
szok.

(22) Polgár Vendel (1849-1921) veje (IV) Fellner Vendel (1875-1936), akinek fia Fellner 
János (1904-1983) szintén bakonyi erdész, Fellner János veje Eisenreich Jenő (1940) erdő
mérnök (Veszprém).

Összehasonlító források
[1] Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony, T-Press, Budapest, 1994.
[2] Pölöskei Ferenc -  Takács Ferenc: Dunántúli történetek, Gondolat, Budapest, 1976.
[3] Fuchs Antal archívuma és visszaemlékezései (Valkó).
[4] „Bothó-album”, 1892. (ÁESz Veszprémi Igazgatóság tulajdona, Dr. Sonnevend Imre
feldolgozása).
[4a] Bothó Imre nekrológja, Erdészeti Lapok XXXII évf., pp. 526-528 (1893).
[5] A pápa-ugodi hitbizományi és a devecseri szabadrendelkezésű uradalmak
Személyeskara (Bakonyi Erdők Háza, Bakonybél tulajdonában).
[6] Rothweil család archívuma és visszaemlékezései (Balatonalmádi).
[7] Eisenreich család archívuma és visszaemlékezései (Zirc).
[8] Eisenreichné Fellner Mária és Sulyokné Fellner Ella archívuma és visszaemlékezései
(Veszprém).
[9] Sághy család archívuma és visszaemlékezései (Bakonybél).
[10] Somhegy, rk. temető sírkövei.
[11] Pápateszér, rk. temető sírkövei.
[12] Pápa, Kálvária úti temető sírkövei.
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terházy Múzeum, Pápa), Primusz József (Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzet, Bakonybél), 
Rothweil Györgyné Brunner Margit (Balatonalmádi), Sághy Pál (Bakonybél), Vigh József 
(Porva) segítségét ezúton is köszönöm!
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„Keresem a hallgatókkal az összhang perceit” 
riport Majer Antallal

Készítette: Szilágyi Károly

Első gimnazista voltam, amikor Veszprémben Rédl Rezső, 
a természetrajz tanára megmutatta nekem a tiszafát. Karácsony 
előtt történt ez, a piactéren hóbuckákba tűzögették, s karácsony
faként árulták ezt a gyönyörű, fényes feketészöld tűjű fácskát.

Dr. Majer Antal professzor, a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem tanára, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) dokto
ra így emlékszik vissza erre a „találkozásra”. Ez a találkozás aztán 
többször megismétlődött, és A Bakony tiszafása címmel könyv 
született belőle. Méghozzá szokatlan szakkönyv, mely egyesíti 
magában ennek a világhírű természettudományi érdekességnek 
minden jellemzőjét. Mert nemcsak a termőhelyi adottságokat, a 
kialakulás körülményeit írja le a tudós erdész, hanem e különle

ges fafaj több évszázados fennmaradásának történelmi és társadalomtudományi okait is, sőt, 
belefoglalja az összehasonlítást a világ legjelentősebb tiszafásaival.

- Úgy véltem, így alkothatok teljeset erről a témáról -  jegyzi meg a professzor. -  Hiányos
nak tartottam volna, ha például nem ismertetem a szabad királyi vadászközség kialakulásá
nak történetét. Mert a szentgáli szabad királyi vadászok közösségi erdőbirtokként kezelték a 
tiszafást évszázadokon keresztül.

Úgy tudom, számos személyes kötődése is van a szentgáli tiszafáshoz...
-Rengeteg -  mosolyodik el. -  Például az, hogy 1945-ben, fiatal erdőmérnökként engem 

neveztek ki a szentgáli erdők gondnokának. Már akkor kezdtem rendszeresen kutatni az 
erdő és a község történetét. Másik jelentős kötődés: a faluból nősültem.

- Önről azt tartják, hogy erdő, a természet megszállott szerelmese. Mikor vált azzá?
Édesapám pusztai, uradalmi kőműves volt az egyik Tolna megyei nagybirtokon.

Nyolcán voltunk testvérek, közülük én a legkisebb. Nagy győzködésébe került a pusztai 
tanítónak, hogy rábeszélje szüléimét arra, hogy taníttassanak. Ott, a pusztán volt egy kis 
erdő, és engem az erdő zárt és titokzatos élete, bonyolult működése lenyűgözött. Van is egy 
dédelgetett tervem. Szeretném majd nyugdíjas koromban rendszerbe foglalni az erdő poé- 
zisét. Gyermekkoromtól tudatosan gyűjtöm az erdőről szóló verseket. Mintegy kétezer köl
teményről van szó.

- Mit adtak önnek a veszprémi diákévek?
- A piarista gimnáziumba jártam, a Várba. Rédl Rezső tanárom hamar szeretetébe foga

dott, s gyakran vitt magával botanizálni. A tantermünk ablakából a Bakonyra lehetett látni. 
Szóval, megszerettem az erdőt egész életemre. S megszerettem a várost is. Nem volt nehéz, 
hiszen már a két világháború között is tudatos és tervszerű erdőtelepítés, kopárfásítás folyt a 
város környékén. Ennek egyik legszebb példánya a Gulyadomb. Figyeljen csak!

Szekrényéből régi, megbámult fényképeket vesz elő:
Kollár fényképész készítette őket. A munkák kezdetétől a befejezésig figyelemmel kí
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sérte a kopár domb újrafásítását, 1924-től. Nézze meg az újabbakat is. A legnagyobb értéke 
a Gyulyadombnak, hogy az erdészek rendkívül tudatosan törekedtek a sok fafaj alkalmazá
sára, a megfelelő elegyarány kialakítására. A későbbi kopárfásításoknál ez már nem történt 
meg, sajnos.

- Mi ennek az oka?
Tévesen azt hitték, elegendő, ha csak a feketefenyőt telepítik. Kimaradtak a lombos 

fafajok. Pedig a molyhos tölgyesek, cseresek, és a különböző szárazságtűrő cserjék is hozzá
tartoznak a táj igazi arculatához.

Nehéz, küzdelmes diákévekről esik szó. Na, nem a tanulással volt baj, hiszen eminens
ként tartották számon, hanem az anyagi gondokkal. Már elsős gimnazistaként tanítványa 
volt, érettségire pedig 6-8 diákot is felkészített.

Nem volt könnyű döntenem arról sem, hogy hova menjek továbbtanulni, mert a ma
tematikát, a fizikát is kedveltem. Aztán mégis az erdőmérnöki mellett döntöttem. Nem bán
tam meg, mivel a matematika logikája sokban segített.

Egy érdekes vizsgatörténettel fűszerezi a beszélgetést:
Dr. Walek bányász professzor tanította a soproni akadémián nekünk erdészeknek is a 

matematikát. Szigorú ember volt és erdőmérnök-hallgatóknak sohasem adott jelest. Mikor 
szigorlatoztam nála és befejezetem a feleletet, megszólalt:

Kitűnő, kedves fiam. De azt is tudja meg, hogy maga az első!
A matematika a későbbekben is nagy segítségére volt az erdőmérnöknek, aki 1944. szep

tember 29-én abszolvált az akadémián. Munkahelyeit sorolja: Veszprém, püspökségi erdők, 
Szentgál, erdőgondnok (hej, de nehéz volt az erdőkre vonatkozó földreformtörvény végre
hajtása!), 1946-ban a franciavágási fűrészüzem és a gerencei kisvasút helyreállításával bízták 
meg.

- Nagyon boldog két évet töltöttem ott -  jegyzi meg életének erről az állomásáról. -  Ott 
„láttam bele” először a fába. Márpedig ez elengedhetetlen az erdész számára.

1948-ban a Barcsi Fűrészek államosítási biztosa, majd ugodi erdőgondnok.
- Ott erősödött meg bennem a gondolat, hogy meg kell írni Magyarország erdőtársulá

sait. Sajnos, ez csak 1968-ra készült el az Akadémiai Kiadó gondozásában. Ebben foglaltam 
össze az erdőműveléstan alapjait. Most új erdőműveléstan-jegyzetet készítettem.

Mutatja a jegyzet kéziratát. Tele van matematikai képletekkel.
- A matematikai logikát is bele kell vinni -  magyarázza - ,  hiszen rendszertan nélkül nem 

megy az erdőművelés sem.
Dolgozott az Erdészeti Tudományos Intézetben, majd az egyetemre hívták az erdőműve

lés tanszékvezető professzorának.
- Meg kellett tanulnom tanítani, nevelni, az előadásokra készülni. Higgye el, nem volt köny- 

nyű. Rászoktam arra, hogy minden előadást megtervezek, mérnök, matematikus módjára. És 
keresem azokat a perceket, amelyekben érzem, a hallgatókkal megteremtem az összhangot.

Hogy ez mennyire sikerült Majer professzornak, nyolc korsó bizonyítja. Ugyanis felújí
tottak egy hajdani selmeci diákhagyományt, hogy a négy legnépszerűbb egyetemi oktatónak 
a végzősök díszes korsókat adományoznak. Tíz év alatt Majer Antal nyolcat kapott. Még 
amikor súlyos beteg volt, akkor is elvitték hozzá.
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- Sajnos most már nagyon fáraszt a munka, az előadás. Pedig erdőművelést csak a gya
korlattal összekapcsolva, azzal kiegészítve lehet valóban eredményesen oktatni. Pedig még 
rengeteg tervem, munkám van.

Visszaemlékszik arra, hogy egyik kezdeményezője volt az erdők közjóra történő felhasz
nálásának.

Különösen fontos ez olyan iparvidékeken, int például Várpalota és Balatonfűzfő kör
nyéke; hogy ne válhasson holdbéli tájjá. És nem csak feketefenyőt kell telepíteni, hanem ve
gyesen lomblevelűekkel. De fontos ez a Balaton-felvidék fásításánál is. Részben azért, hogy 
ez is szolgálja a vízminőség védelmét, részben pedig azért, mert regenerálja a táj természetes 
arculatát.

A professzornak eddig 250 tudományos dolgozata és hat könyve jelent meg. A legutóbbi 
az említett nemzeti kincsünkről, a szentgáli tiszafásról. Most újabb nagy munkába kezdett: 
átfogó tanulmányt ír a fenyőfői ősfenyvesről, azt is tudományosan megfogalmazva, hogy 
a bányaművelés által érintett területeken fásítással miként lehet majd -  ha csak részben is
-  visszaállítani az eredeti állapotokat. Bízunk benne, hogy lesz ereje, egészsége hozzá.

Napló, 1981. június 2.
5. oldal
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