
XXL 103. 296/1 Szentgáli Tehénlegelő birtokosság egyetlen „A” gazdasági 
osztályba sorozott erdőbirtokának rendszeres gazdasági üzemterve és nem 
utolsó sorban IX. 274. (1.) Szentgáli Legeltetési Társulat iratai (1934, 1954,
1958) szolgáltatták a legtöbb információt.

3. Vizsgálatok
Kutatásaimat a Kárpát-medence, azon belül is elsősorban Magyar- 

ország jelenlegi területén belül megtalálható sík-, domb- és hegyvidéki fás 
legelők esetében végeztem. Konkrét példaként részletesen vizsgáltam a 
Pénzesgyőr és Hárskút települések között fekvő 161 hektáros (továbbiakban 
ha) fás legelőt.

A fás legelők és legelőerdők olyan átmeneti területhasználati módok, 
melyek mára, az állattartás intenzívvé válásának következtében eltűnőfélben 
vannak, pedig egykor használatuk általános volt. Az említett legeltetett, 
azonban fával bizonyos százalékban borított területeket túlnyomó többsé
gükben erdőkből alakították ki, így a magyarság gazdálkodási hagyományai
nak, valamint erdészettörténeti anyagok kutatása számos, a téma szempont
jából jelentős információval szolgált.

A területhasználati mód rekonstruálása, mivel a területek mára 
eltűnőfélben vannak, csupán irodalmi forrásokból és a helyi lakosság 
idősebb tagjainak elmondásaiból volt lehetséges. Az irodalom felkutatása és 
feldolgozása az elmúlt 3 évben folyamatos volt, és még nem ért véget, ezért 
a kutatás nem tekinthető lezártnak, azonban az összegyűlt információk 
mennyisége és a téma feltárásának alapossága -  legalábbis a hegyvidéki fás 
legelők és a konkrét mintaterület esetében -  lehetővé teszi következtetések 
levonását. Az irodalom beszerzése számos helyről, így a Szent István 
Egyetem Központi Könyvtárából, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Könyv
tárából, a Nyugat-magyarországi Egyetem Könyvtárából, a Veszprém 
Megyei Levéltárból, a Veszprém Megyei Levéltár Könyvtárából, az 
Edelényi Városi Könyvtárból, a Fonyódi Városi Könyvtárból és a Magyar 
Elektronikus Könyvtárból történt. További információkkal a HM Hadtörté
neti Múzeum és Térképtárából beszerzett katonai felmérések térképlapjai 
szolgáltak.

A számos terepi kiszállás alkalmával került sor a megfigyelések és 
vizsgálatok elvégzésére, melyek eredményeként jöttek létre a következteté
sek. A különböző vegetációs időszakokban megfigyeltem a böhöncök és az 
alattuk, illetve körülöttük lévő újulatot, valamint a cserjés és lágyszárú 
növényzet vizsgálatán keresztül a legeltetés hatásaira lehetett következtetni.



A fák talajtól számított mellmagassági körkerületének mérésével és az 
adatok összehasonlításával az állomány korösszetétele került megállapításra.

Az irodalmi források feldolgozása alapján körvonalazódott kép a 
Veszprém Megyei Levéltár iratanyagainak felhasználásával került szűkítés
re. A levéltári kutatások folyamán szisztematikusan vizsgáltam át az iratokat, 
melyek egy részéről fényképes dokumentációt is készítettem. Az 1800-as 
évektől megőrzött iratok alapján, a fennmaradt anyagok hiányossága ellenére 
is részletesen rekonstruálhatóak a vizsgálati területtel kapcsolatos egykori 
gazdálkodási hagyományok.

Mivel a terület használata még 30 évvel ezelőtt is folyt, ezért az idő
sebb lakosok megkérdezésén alapuló információszerzést, így az interjúmód
szeres adatgyűjtést is alkalmaztam. A megkérdezettek között volt LIEBISCH 
Katalin, egykori tanyai lakos, Pacher  Kár o ly , Molnár  Lajos, 
Molnár Lajosné , Szersing  M ihály  és a Fenyvesi házaspár. Az említett 
adatközlők közül a fás legelővel mindenkinek volt valamilyen kapcsolata, 
azonban a legtöbb információt LIEBISCH KATALlNtól és lányától, MOLNÁR 
LAJOSNÉtól, valamint PACHER KÁROLYtól kaptuk. A diktafonnal rögzített, 
majd feldolgozott interjúkból fény derült a területhasználat részleteire, és 
azokra a tényezőkre, melyek a terület állapotának leromlásához, pusztulásá
hoz, lassú eltűnéséhez vezettek, illetve vezetnek.

A cserjésedés, beerdősülés folyamata, így a szukcesszió dinamikája 
a területről az 1950-es évektől kezdődően készített, a HM Hadtörténeti 
Múzeum és Térképtárból származó, L-33-36-B-C szelvényszámú katonai 
légifotókon és munkatérképeken követhető nyomon. A légifelvételek mint 
konzervált időszeletek mutatják be a beerdősülő foltok előrenyomulását, a 
cserjés növényzet térhódítását, és a nyílt gyepes, legeltethető területek 
visszaszorulását, bezáródását. Egymáshoz hasonlítva az 1951-es, 1955-ös, 
1968-as, 1984-es, 1998-as felvételeket és a jelenlegi állapotot, a cserjésedő 
területek viszonyított százalékos kiterjedésének vizsgálatán keresztül meg
állapítható a fás legelő végleges eltűnéséig hátra lévő, így a terület további 
kutatásához és esetleges megmentéséhez rendelkezésre álló idő.
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