
4. Eredmények

4.1. A fás legelők és legelőerdők kialakulásának háttere

A legelőerdők és fás legelők kutatása során egészen a XVII-XVIII. 
századig kell „visszautaznunk” az időben, amikor is az addig rendezetlen 
erdőhasználatban változás állt be, ugyanis megjelent az igény a rendszeres és 
tudatos erdőgazdálkodás megalapozása iránt, hiszen a földesúri és egyházi 
erdők nagy része még a XVII. században is szabályozatlan volt, melynek 
következtében az erdők állapota fokozott ütemben romlott. A több uras 
falvakban a földbirtokosok közbirtokosságban, úgynevezett compossessora- 
tusban éltek egymással. Közös érdek volt az erdők fenntartása, bizonyos 
fokú kímélése, így a közbirtokossági, tehát nemesi erdőkre születtek erdő
rendtartások, valamint egyezségek és falutörvények, melyek előfutárai 
voltak a tudatos gazdálkodásnak. Ezek eredményeként szétválasztották a 
„Tilos” erdőket és a „Szabad” vagy „Közönséges” erdőket. A tilos erdők 
szolgáltatták az épületfát, valamint ebbe a kategóriába tartoztak az igen 
jelentős értéket képviselő makkos erdők. Ezen erdőkben a fák és a makk
termés megóvása érdekében a kitermelés engedélyköteles volt. A szabad 
vagy közönséges erdőkből a jobbágyok szabadon elégíthették ki erdőhasz
nálati igényeiket, tehát tűzifát szedhettek, legeltethettek és gyűjthették az 
erdő egyéb javait (PETERCSÁK 1992).

A szabad erdőket nevezték legelőerdőknek is, ahol a jobbágyok 
számára megengedték a közös csordában és gulyában történő legeltetést 
(KOLOSSVÁRY 1975). Ez a legelőerdő kifejezés inkább a legeltetett erdőre 
vonatkozik, mint a XX. század eleji terminológia szerinti legelőerdőkre. Itt 
hozzá kell fűzni, hogy az Északi-középhegység sok falujában a tulajdon
képpeni legelő sokszor magfákkal, cserjékkel vegyes ún. „legellőerdő” volt, 
erre bizonyítékok a jobbágyfelszabadítást követő erdő- és legelőelkülönö- 
zések peres anyagai (az előbbi „legellőerdő” még mindig inkább legeltetett 
erdőt jelentett). A legelők egykori fás és bokros mivoltát HEGYI (1978) is 
említi, a Bakonyt azzal jellemezve, hogy nem voltak fátlan legelői. A 
lombos erdőket legeltették, a bükkösök és tölgyesek a szükséges gyeplegelő 
hiányában sokfelé biztosították a szarvasmarha és juhnyájak táplálékát, 
olyannyira, hogy egyes településeknek tiszta legelője nem volt még a XVIII. 
században sem (TAGÁNYI 1896).

A közbirtokosságok a pásztorok (csordás, kondás, gulyás) mellett 
rendszerint kerülőt, mezőőrt és erdőőrt is alkalmaztak, akik a közösség
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ingatlanjait őrizték. Ekkor kevéssé kötötték a földesurak külön engedélyhez 
erdejüknek termőfölddé való átalakítását, azonban a XVIII. század elején új 
lendületet vevő, majd a század vége felé egyre erősödő erdőirtási hullám 
szintén hozzájárult, hogy német alapokból és helyi tapasztalatokból 
megszülessen a tervszerű és rendszeres erdőgazdálkodás. Az erdőket először 
a század második felében mérték fel, továbbá megalapozták a vágásterveken 
alapuló gazdálkodást. Az egyik sorsdöntő időszak ekkor következett el az 
erdei legeltetés és a fás legelők történetében.

Mária Terézia 1766-1767. évi Úrbérrendezése során felmérték a 
jobbágyok erdőhasználatát, ami lehetővé tette az erdőnek a földesúr és a 
jobbágyok részére történő elkülönítését. 1769. december 22-én megszületett 
az Erdőrendtartás, mely tanácsokat tartalmazott az erdők kezelését illetően, 
azonban a betartást a földesurakra és a közös erdők birtokosaira bízta. Ettől 
kezdve az erdőgazdálkodás rohamos fejlődésnek indult. 1791. március 12-én 
az erdők pusztításának megakadályozására a magyar országgyűlés megalkotta 
a XLVII. törvénycikket (továbbiakban te.), mely az első magyar erdőtör
vényként vált híressé. Ez a törvény az erdőket közhatalmi védelem alá vonta, 
valamint kimondta, hogy további korlátlan pusztítás esetén a közös erdők 
felosztásra kerülnek. További lépésként az 1807. évi XXI. te. kimondta, 
hogy a hatóságok törekedjenek arra, hogy a parasztság házait ettől kezdve ne 
fából építse.

Tarvágás után 30-40 méterenként (továbbiakban m) hagyásfákat, 
magfákat, anyafákat hagytak, azokból nőtt fel az erdő. Az ilyen erdőrészt 
vágásnak nevezték, és 5-6 évig nem legeltették, hogy mielőbb újrasarjadjon. 
A magfákat csak akkor vágták ki, amikor a csemeték 1 m-re megnőttek 
(PETERCSÁK 1992). 1828-ban újra felmérték a jobbágyi haszonvétel alatt 
álló erdőket, különös figyelemmel a terület, a makkoltatás és a fa eladásából 
származó bevételre. 1840-ben jogi alapot hívtak életre az erdei kihágások 
pénzbeli szankcionálására, a XX. te.-ben. Ezek után következett be az 1848- 
as forradalom, mely kimondta a jobbágyfelszabadítást.

Az 1848-as történések egyik következményeként született meg 
1853. március 2-án I. Ferenc József Úrbéri Pátense, mely elrendeli a legelők 
és erdők kötelező elkülönítését földesúr és úrbéres között. Ez a most már 
kötelező elkülönítés a gazdasági egybekapcsoltság (földesúr és parasztbirtok 
között) és a határhasználati közösség felszámolását jelentette, mely lépés 
jelentős feltétele volt a kapitalista agrárfejlődés kibontakozásának.

Szűk 20 év elteltével született meg az 1871. évi Lili. te., amely az 
úrbéres erdők szabályozását tartalmazza. Kimondja, hogy a volt jobbágyok ott
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kapnak részt az erdőből, ahol a faizást 1848-ig törvényesen gyakorolták. így 
az elkülönített, illetve kiszakított részekben a volt jobbágyot ugyanúgy, mint a 
volt földesurat a megmaradt részben, a teljes tulajdonjog és a rendszabályok 
által megengedett összes erdei haszonvétel megillette (PETERCSÁK 1992).

Említeni sem kell, hogy ez a típusú „szabadság” az erdőkben milyen 
folyamatokat indított, illetve indított volna el. A földesúritól különválasztott 
erdőt és legelőt a volt jobbágyok és zsellérek között nem osztották szét, 
hanem közös kezelésükben maradtak, és osztatlanul birtokolták, így az 
elkülönített úrbéri erdők ettől kezdve közös erdőkként voltak kezelendők, 
tehát összességében a volt úrbéresek és a jogutódok oszthatatlan tulajdona 
lett. Ez a közös tulajdon nem egyezik meg még csak említés szintjén sem az 
1949 és 1951 között végbement folyamatok végeredményeként létrejött 
„közös” tulajdonnal, hiszen itt mindenki „részes” volt, tehát az őt megillető 
mértékben birtokolta az erdőt. A legelők esetében a tagok a legelőjogok 
arányában hajthatták ki állataikat a közös csordába, gulyába. Ennek alapján 
kellett részt venniük a legelő minden tavasszal szükséges tisztításában, 
amikor kivágják a felesleges bokrokat, töviseket, a legelőerdőben pedig a fák 
egy részét is (PETERCSÁK 1992, 2003).

Ezen körülmények között alakultak ki a közbirtokosságok, melyek a 
későbbi erdő- és legelőbirtokosságok előfutárai voltak. Ezek után 1879-ben 
született meg a XXXI. te., mely Erdőtörvény tiltja a véderdők irtását és 
tarvágását (1. melléklet, HTTP 9.). Az 1871. évi Lili. törvény (továbbiakban 
tv.) hatására a nemesi közbirtokosságok és a volt úrbéresek tulajdonává lett, 
de közösen használt erdők szakszerű kezeléséről az erdőbirtokosoknak, az 
állami erdőfelügyelet ellenőrzése mellett, kellett gondoskodnia.

Az 1879-es erdőtörvény az, mely először szorítja korlátok közé az 
olyannyira elterjedt erdei legeltetést, mégpedig oly módon, hogy az erdők tala
jának megóvása és újraerdősítése érdekében üzemtervi keretek között 
lehetőséget adott a legeltetés megtiltására. Az újraerdősítés első lépése pedig 
majd’ minden esetben az állatállomány kitiltása volt az erdőből (OROSZI 1995). 
Az erdőtörvény hírére az erdők tulajdonosai, megelőzendő a törvény szerinti 
kezelés jelentette problémákat, belefogtak az erdeik kitermelésébe (OROSZI 
2005), hiszen ahol nincs erdő, ott egyáltalán nincs erdészeti tennivaló.

Ekkor jelentkezett első alkalommal az a konfliktus, melyből kibonta
kozott a legelőerdők és fás legelők körüli szakmai vita. Kiindulási pontként 
említendő, hogy ekkor az erdészek látván, hogy a problémára megoldást kell 
találni, akár az erdészettudomány csorbítása árán is, megalkották a legelő- 
erdő kifejezést, közelítendő egymáshoz az erdő és legelő művelési ágakat.
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Az 1894. évi XII. te. kijelenti, hogy az osztatlan közös tulajdont képező lege
lőknél az érdekelt birtokosok közgyűlése állapítja meg a legelőrendtartást, a 
legeltetés módozatait. Az ország jelentős részén azonban ez a gyakorlat nem 
vált be, ezért jött létre az 1898. évi XIX. te., mely mintegy kiegészíti az 1879. 
évi XXXI. tc.-et. A 1898. évi XIX. te. értelmében a községi, közbirtokossági 
és volt úrbéres erdők fenntartása, állami ellenőrzése és üzemterv szerinti 
gazdálkodásának biztosítása céljából állami hivatalok szerveződtek. A törvény 
kötelezte az államot, a törvényhatóságokat, községeket, egyházi testületeket és 
személyeket, a köz- és magánalapítványokat, volt úrbéreseket, valamint rész
vénytársaságokat, hogy erdeiket hatóságilag jóváhagyott, rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kezeljék, és ehhez szakképzett erdőtiszteket és erdőőröket 
alkalmazzanak (PETERCSÁK 1992). A többségi elv volt az elfogadott, azonban 
ez nem terjedt ki az elidegenítésre és a megterhelésre.

Az 1898. évi XIX. te. a téma szempontjából nagy jelentőséggel bír, 
hiszen a volt úrbéri közösségeket önálló erdőbirtokokká alakította, és az 
erdőket a legelőktől külön kezelésbe vette. A XX. század első évtizedeiben a 
közbirtokosság még együtt intézte a közös legelő és erdő ügyeit, majd köz
ponti rendelkezések nyomán a legtöbb községben külön legeltetési társulatok 
alakultak. Olykor az úrbéres birtokosság erdő és legelő társulata nevében 
szerepeltek, a kettéválás azonban nem mindig ment zökkenőmentesen, 
hiszen az erdőkből származó haszon nélkül a legeltetési feladatokat nem 
tudták ellátni.

Összességében elmondható, hogy az erdőtörvény nem váltotta be az 
ilyen irányú reményeket, így 1913-ban született meg a birtokosságok szem
pontjából talán legfontosabb törvény, a XXXIII. te., mely addig példátlan 
módon a közös erdők birtokos közösségeinek számára jogilag lehetővé tette 
az erdők eladását. Ennek értelmében a gyűlés a szavazatok 2/3 résznyi 
többségével és a földművelésügyi miniszter jóváhagyásával eladhatta, 
elcserélhette erdejét. Elidegeníteni roppant bölcs módon csak állami, 
községi, hitbizományi vagy ún. altruista bank számára lehetett, amely 
döntésnek ott volt jelentősége, hogy az említett tulajdonosoknak az erdőket 
már üzemterv szerint kellett kezelniük (PETERCSÁK 1992). A törvény 
hatására megindultak a közösségek földvásárlásai, ahogy az Pénzeskúton és 
Kőrisgyőrben is történt.
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Ekkor következett be az első világégés 1914 és 1918 között, mely
nek borzalmai természetesen nem múlhattak el nyom nélkül, és meghatároz
ták az elkövetkező 20 évet. Az ország hajdani erdőállományának mintegy 
15,4 %-a maradt meg, így új és nem kis feladatok vártak az erdészetre és 
mezőgazdálkodásra. Felmerült a szükség az okszerű erdőgazdálkodásra és az 
új erdők telepítésére. Az 1935. évi IV. te. kimondja, hogy az erdőgazdasági 
üzemtervek élvezik a prioritást, melyek tartalmazzák a vágásfordulókat, a 
használat mértékét, a telepíthető fafajokat, a felújítás módozatait és többek 
között az erdőápolási műveleteket. További előrelépés, hogy az eddig 
jelentős hányadot képviselő magánerdők közül az 500 katasztrális holdnál 
(továbbiakban kh=0,5754 hektár) nagyobbak üzemtervezése és üzemterv 
szerinti használata is kötelező. A törvény kimondja továbbá a társulattá 
alakulás kötelezettségét a közbirtokosságok és volt úrbéres birtokosságok 
számára is. Ekkor az erdőbirtokossági társulatok jogi személyiséget kapnak, 
hogy a hitelszerzési lehetőségeik könnyebbek legyenek, továbbá a társulatok 
így csak állami beleszólás mellett és felügyelet alatt működhettek tovább.

Az éppen stabilizálódni induló helyzetet felforgatta a II. világháború, 
amely után az 1945. évi VI. te. kimondja az erdők államosítását, mégpedig oly 
módon, hogy amíg a szántóföldeket 100 kh felett, addig az erdőket 10 kh felett 
államosították. Tovább rontotta a helyzetet az a tény, hogy a földosztás során 
azokon a vidékeken, ahol kevés volt az osztható mezőgazdasági terület, ott a 
szegényparasztok tulajdonába erdőt is juttattak. Továbbá kevés új erdő- 
birtokosság létesült, mindössze 16 000 kh területen, ami a kisajátított területek 
majdhogynem apró töredéke (PETERCSÁK 1992). A társulatok történetében az 
„i”-re a pontot az 1961. évi VII. tv. tette fel, amely szerint az erdőbirtokossági 
társulatok megszüntetésre kerülnek, így az erdők egy része állami, míg más 
része termelőszövetkezeti tulajdonba, illetve használatba került.

4.2. Fás legelők és legelőerdők az elmúlt 200 évben

A már sokat emlegetett hajdani területhasználatok megértéséhez 
szükséges az egyes korok fás legelő és legelőerdő definícióinak érintőleges 
áttekintése, melyet OROSZI (1995, 2005) foglalt össze komplex formában. 
Az egykori meghatározások ismerete azért is fontos, mert így kiküszöbölhe
tőek a területhasználattal, annak jogosságával, illetve aktualitásával kapcso
latos félreértések, továbbá nagyobb sikerrel vonhatóak le következtetések, 
készülhetnek megállapítások a jövőt illetően.
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A fentebb említett 1879. évi erdőtörvény, amely szabályozta az erdei 
legeltetést, váltotta ki azt az alapkonfliktust, amely során szinte feloldhatat- 
lanul szembekerült az egyre modernebb, napról napra fejlődő erdőgazdálko
dás és az ekkor még hagyományos gyökerekből táplálkozó állattartás, 
legeltetés. Az Országos Erdészeti Egyesület 1879. évi székesfehérvári köz
gyűlésén felmerült a céloknak megfelelő üzemmód kérdése, mellyel 
kapcsolatosan I l l é s  N á n d o r , a téma előadója kifejtette, hogy „az Alföldön 
nem a német vidékekre jellemző középerdő üzem, hanem az erdős legelő a 
követendő példa” Ez a hegyvidéken szokásos erdei legelőtől a fő gazdasági 
cél meghatározásában különbözik, hiszen utóbbi esetben a legelőgazdálko
dás a fő szempont, az erdőgazdálkodás és a fatenyészet azt csupán segítik 
(OROSZI 2005). Az erdészek a probléma megoldását keresve jutottak arra a 
következtetésre, hogy az erdészettudomány csorbítása árán is, de közelíteni 
kell egymáshoz a két területhasználatot, a legelőt és erdőt, így jutottak el a 
legelőerdő, mint megoldást jelentő területhasználati mód kidolgozásához 
(OROSZI 1995).

BedŐ A lb e r t  országos főerdőmester az első, aki konkrétan fel
vetette 1885. évi akadémiai székfoglalójában a legelőerdők eszméjét. BedŐ  
felismerte, hogy a kopárokat, túlhasznált legelőket csakis erdősítés útján, 
erdész szakemberek beavatkozásával lehet megmenteni, hiszen az ország 
szarvasmarha-állománya hatalmas volt (OROSZI 2005). Ennek foganatosítá
saképpen a már említett 1894. évi XII. te. legelőkkel foglalkozó 13. §-ában 
BEDŐ javaslatára elrendelték egyes területek, például más birtokát fenye
gető, károsító vízmosások fásítását (OROSZI 1995). Ezzel összhangban volt 
az akkori törekvés is, miszerint a feltétlen erdőtalajjal rendelkező legelőket 
erdészeti kezelésbe kellene venni, s ott megfelelő legelőerdő-gazdálkodást 
kialakítani. Ekkorra a tagosítások és arányosítások végképp szükségessé 
tették az erdei legeltetés problémájának megoldását, mert a közös legelőkről 
a birtokosok egyre inkább kiszorultak, az arányosításkor megkapott erdők s 
így a legeltethető területek pedig szétszórtan, kiterjedt tilalmasok közé 
ékelődtek.

A legelők és az erdők elkülönítését már ekkor is régóta szorgalmaz
ták, több szempontból is. Az 1850-es években, amikor az első kataszteri fel
mérések készültek, a birtokosok igyekeztek a legelőket is erdőkként 
felvetetni, hiszen az adózási feltételek az erdőknek kedveztek. Ezek után a 
már említett 1879. évi erdőtörvény előírta, hogy a magántulajdonban lévő 
erdők kivételével az összes erdőterületet össze kell írni és üzemtervezni. Az 
összeírások során derült ki, hogy a „bejelentett” erdők nagy része kopár,
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bozótos, legfeljebb legeltetett terület, az üzemtervező erdészek pedig, mivel 
az erdő az erdő, nem tehettek mást, mint a fásítás első lépéseként legeltetési 
tilalmat rendeltek el (OROSZI 1995). A birtokosok pedig, akik addig kevéssé 
bánkódtak azon, hogy legelőjük után 20-30 évig erdőként adóztak, természe
tesen nehezményezték az állatok kitiltását a területükről. Egyre sürgetőbbé 
vált az erdő és legelő ügyének rendezése, így elsősorban a korábbi erdők 
kerültek a legelőerdővel körülírt vegyes hasznosításba, nem pedig fordítva, 
bár az ellenkező esetre is találunk példát (OROSZI 1995).

Számos fórumon folyt a vita a szakemberek között a megfelelő, 
kívántképpen felügyelet alatt és rendszeresen kezelhető, üzemtervezhető 
területhasználattal kapcsolatban. A megoldást tovább nehezítette, hogy az 
erdők fenntartását szabályozó törvények lehetetlenné tették a fátlan legelők 
erdőkből való kialakítását a feltétlen erdőtalajjal rendelkező területeken 
(OROSZI i.m.), így jött létre megoldásként a már számtalan alkalommal 
említett legelőerdő, melyet többen többféleképpen képzeltek el. A XIX. 
század legvégének három nagy, legelőerdők kialakítását pártoló szakember 
B ed ő  A lb e r t ,  F ö ld e s  Ján os és M á r to n  S á n d o r  volt. B ed ő  elképzelése 
szerint a tölgyesek övében az „erdősült legelőterületeket” 0,3-0,4-es zárlattal 
(az adott területen lévő fák koronáinak területborítása 30-40%) kellene 
fenntartani, így a talaj termőképessége fennmaradhatna, a fák közötti füves 
terület pedig legelőként szolgálhatna (OROSZI 2005).

M ivel már ekkor sem volt tiszta fogalmi határ az egyes kifejezések, 
illetve területhasználatok között, BELHÁZY 1888-ban megfogalmazta, hogy 
„legelőerdő alatt olyan erdőt értünk, melynek főczélja a legeltetés, s a 
melyben a fák nem annyira a fatermelés kedvéért, mint inkább a végett 
tenyésztetnek, hogy általuk a talaj termőképessége megóvassék. A legelte
tésnek lehető kiterjedt mértékben való gyakorolhatása a fáknak bizonyos 
gyér állását tételezi fel, mely a legelőerdőnek saját kép[p]eni je lleg e ...” 
(OROSZI 2005). A terület gondozása érdekében a 0,4-0,7-es zárlatot látta 
optimálisnak. Ugyancsak BELHÁZYtól származik a fás legelők első definí
ciója, mely szerint a fás legelők faállományát (a záródástól függetlenül) nem 
kezelik, így maguk a fák nem képezik az erdőgazdálkodás tárgyát. Míg 
B ed ő  1885-ben a legelőerdők létrehozását a legelők fásításán keresztül 
képzelte el, addig BELHÁZY már inkább a feltétlen erdőtalajon álló erdők 
gyérítésében látta a legelőerdő üzem megvalósítását (OROSZI 2005).

A témában az Országos Erdészeti Egyesület 1890-ben pályázatot írt 
ki, hiszen nem állt rendelkezésre sem magyar nyelvű, sem pedig külföldi 
szakirodalom, a gyakorlati alkalmazás pedig már folyamatban volt. A pályá
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zatra első alkalommal nem érkezett minden szempontból elfogadható 
pályamunka, így 1892-ben B ed ő , H o r v á th  SÁNDOR és T avi GUSZTÁV, az 
akkori vezető erdészek három alapvető szempontban fogalmazták meg a 
legelőerdők létesítésének szükségességét, tovább tisztázva az egyébként már 
eléggé bonyolult helyzetet.

A három szempont a következő volt:

1. „A birtokosok nagy legelőigénye az erdők megbontását kívánja. így 
azonban a tulajdonos nem fátlan, hanem részben fákkal fedett legelőt 
alakít ki, mert a talaj termőerejének megvédését csak a fennálló fák 
biztosítják;

2. Az eddig legelőként használt terület annyira leromlott, hogy ott a talaj 
megkötése, illetve a legelő javítása csak faültetéssel valósítható meg;

3. Az alföldi területeken mind a legelő leromlása, mind a birtokos 
faszükséglete megköveteli a legelők részbeni befásítását.”

A három pont alapján górcső alá vett négy beérkező pályamű közül 
F öld es Ján os és M á r to n  S á n d o r  munkáit találták alkalmasnak. A két 
szerző művei kiegészítik egymást, így képeznek az egész ország területére 
alkalmazható berendezési és hasznosítási irodalmat. Érveléseiket összefoglal
va elmondható, hogy a legelőerdőket mint 0,2-0,6 zárlattal rendelkező, fákkal 
egyenletesen borított, rendesen üzemtervezhető kettős, illetve többes haszno
sítású területekként képzelték el. FÖLDES JÁNOS munkáját 1895-ben adták 
ki, melyben az ország egyes vidékein berendezhető legelőerdőket tárgyalja, 
továbbá hangsúlyozottan foglalkozik az alföldi legelőerdőkkel. A fás 
legelőket FÖLDES (1895) mint „a mi régebbi erdőkből származó fás legelőink 
tulajdonképpen egyszerű erdőirtások, melyek többnyire megfontolás nélkül 
hajtattak végre s hosszabb-rövidebb idő alatt teljes elkopárosodásra vezetnek” 
említi. Megállapítja, hogy a rendszeres legelőerdő-gazdaság csak átmenetileg 
mondható célszerű és jogosult gazdasági módnak, melynek alkalmazása a 
mezőgazdasági ágazatok egyensúlyának helyreállásáig erőltetendő.

MÁRTON SÁNDOR pályamunkája 1897-ben került kiadásra. Egyéb
iránt a bizottság által kitűzött díjat neki ítélték oda 1894-ben. Az ő olvasatá
ban legelőerdőnek „oly, legtöbbnyire feltétlen erdőtalajjal bíró területet 
nevezünk, a melyen a talaj termőképességének fen(n)tartása s termő erejének 
lehető fokozása és ez által az ott lévő legelőtér javítása végett fákat 
tenyésztünk és a melyet a talaj termőképességének megmaradását célzó 
szabályoknak szoros megtartása s a legeltetés igényeinek teljes méltatása és
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okszerű alkalmazása mellett, erdőgazdasági alapon nyugvó szabályok szerint 
kezelünk” (MÁRTON 1897).

A gyakorlati megvalósításra mind FÖLDES-nek, mind MÁRTON-nak 
szilárd elképzelései voltak, azonban a kivitelezés során számos probléma 
merült fel, melyek nehézkessé, majdhogynem lehetetlenné tették az ideális 
állapot kialakítását, de legfőképpen a fenntartását. Ilyen problémák voltak 
például, hogy a kezdetben egyenletes, háló szerint telepített állományok 
megbontása jelentős károkat okozott. A kivágandó fák eltávolításának és el
szállításának kivitelezése lehetetlen volt a meghagyásra szánt egyedek 
rongálása nélkül, továbbá a munkaszervezés a közösségeknek túl nagy 
gondot és anyagi megterhelést jelentett. A megbontott állományok 
szélállósága csökkent, ami főként Erdély lucosaiban jelentett problémát, 
továbbá a fűnövekedés sem volt a várt mértékű, inkább a szekunder 
szukcesszió üteme gyorsult fel (OROSZI 1995).

A mozzanat, amely a legelőerdők berendezésének nagyobb 
lendületet adott, az 1898. évi XIX. te. 1. § volt, mely kijelentette, hogy a volt 
úrbéreseknek legelőilletőség fejében juttatott erdőket, ha azok véderdők, 
futóhomokon állók, illetve feltétlen erdőtalajon állóknak minősültek, akkor 
állami kezelésbe kell venni, a legeltetési igényeket pedig legelőerdő 
üzemmód alkalmazásával próbálták kielégíteni.

Az elméleti tisztázás tehát a XX. század elején megtörtént, a terület- 
használat szervesen beépült az üzemtervezési gyakorlatba, s így az „erdő és 
legeltetés” kérdésköre a legelőerdők köré csoportosult (OROSZI 2005). Ekkor 
a nyugat-európai tanulmány útjáról hazatérő BERENDY B é la , az éppen meg- 
nyugvó felszínt újra felkorbácsolva kijelentette, hogy az alpesi országokban 
a legelőerdő fogalmát azért nem ismerik, mert az „theoria szülte erdészeti 
tévedés” (BERENDY 1902). Továbbá kétségbe vonta a legelőerdők létjogo
sultságát -  mind ökonómiai, mind pedig ökológiai szempontokat emlegetve. 
Megoldásként a legelőjavítás alternatíváját és a legelők ligetes berendezését 
ajánlotta. Az alapvető lényeg, hogy a legelő művelési ágba tartozó 
területeken a nyílt területeket fapászták védik a széltől, illetve a kulisszás 
berendezés is elképzelhető, így az általa megalkotott ligetes legelő, tehát 
„első sorban legelő, amelynek a fák csupán tartozékai, a fű, illetve a legelő 
állatok védelmezői” (OROSZI 2005). Meg kell jegyezni, hogy az említett 
ligetes legelő áll legközelebb a fás legelők általános ismérvéhez, miszerint a 
fák nem állnak erdészeti kezelés alatt.
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Az eddig említett szempontokat figyelembe véve, mintegy felvér
tezve a Berendy-féle ligetes legelőt, dolgozta ki és javasolta BÍRÓ JÁNOS az 
általa „ligetes legelőerdő”-nek elkeresztelt területhasználati módot, melynek 
lényege, hogy a legelőként hasznosított területen megmaradnának az erdős 
foltok és erdők, mégpedig mozaikos formában. Az erdőnek, erdős foltoknak 
megmaradna a teljes záródása, kiküszöbölendő a gyérítés jelentette problé
mákat, míg a ligetek közötti részt a modern legelőgazdálkodás módszereivel 
lehetne kezelni, fenntartani (OROSZI 1995). Az említett ligetes legelőerdők 
mintegy a legelőerdők „továbbfejlesztett” változataiként jellemezhetőek, 
ahol a mérnökileg, hálózatban telepített és tervszerűen csökkentett zárlatú 
állományt biotóp-hálózatot alkotó ligetek váltják fel, amelyek szerepe 
passzív, védő funkció. Az erdőgazdálkodás a legelőgazdálkodástól bizonyos 
szinten elvált, hiszen az érintett területhasználatok térben elkülönültek.

FÖLDES JÁNOS egy későbbi, 1911-ben megjelent munkájában már 
„erdőszerű legelőerdőket” és „ligetes legelőerdőket” emleget. Az erdőszerű 
legelőerdőkben a fák egyenletesen vannak elosztva, 0,3-0,5-ös, olykor 0,7- 
es záródással a terület egészén egyenletesen, míg a ligetes legelőerdőkben a 
„lankásabb füves területek a meredek fekvésű erdőfoltokkal váltakoznak s ez 
utóbbiak rendes erdőként kezeltetnek” (FÖLDES 1911).

Mintegy összegzésképpen elmondható, hogy az „evolúció” során 
létrejött fogalmak és területhasználatok leginkább a FÖLDES által felállított 
kategóriáknak feleltek meg, az erdészeti kezelés kikerülhetetlensége miatt, 
míg „fás legelőknek általánosságban a 0,2-es záródásnál gyérebb állású 
fákkal borított, erdészeti teendőket nem igényelő ’ igazi legelőket’ nevezték” 
(Oroszi 2005).

Ebből az elméletileg és gyakorlatilag viszonylagosan tisztázott álla
potból jutott el a hazai terminológia szűk száz esztendő alatt az áthallásokkal 
és félreértésekkel terhelt jelenlegi helyzetbe.

MÁRKUS (1993) a legelőerdőket és fás legelőket a következőképpen 
jellemzi: „a középhegységek peremterületeinek és a Dunántúl délnyugati 
szegélyterületének legeltetési rendszere, ami mára már minimálisra zsugo
rodott. A legelőerdők fásabb (25 % fa és bokor, 75 % legelő) és a fáslegelők 
(5 % fa) ámyékadó hagyásfás gyepeit leginkább szarvasmarhával esetleg a 
középhegységi peremeken birkával hasznosítják.” Amit bizonyosan tudunk, 
hogy törvényileg létezik olyan, mint fás legelő, mégpedig az 1996. évi LIV. 
tv. 6.§/l. szerint: „fás legelőnek kell tekinteni az olyan legelőterületet, 
amely a miniszter által rendeletben meghatározott fajú fák idős korára 
várható korona vetülete által egyenletes elosztásban legalább harminc
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százalékban fedett” A legelőerdőt mint fogalmat, mint területhasználatot 
nem ismeri el semmilyen hatóság vagy felügyeleti szerv sem.

A hazai irodalmak közül feltétlen megemlítendő a HARASZTHY et al. 
(1997) által írt „A fás legelők természetvédelme” című kiadvány, melyben 
részletesen foglalkoznak a legelőerdők és fás legelők kérdésével. Megállapít
ják, hogy nem megfelelő a területek besorolása, hiszen sem erdészeti, sem 
mezőgazdasági szempontból sem foglalkoznak velük. A legelőerdőket, mint 
„meglehetősen nyitott, esetenként a fák közötti távolság 100 méter vagy annál 
több is lehet és ez lehetővé teszi az egyes fafajokra jellemző koronaforma 
kialakulását” jellemzi. A fás legelők pedig „a hosszú időn keresztül folytatott 
legeltetés hatására kialakult, az egykori erdőirtások utolsó emlékei” A kiad
vány addig páratlan módon tartalmazza a Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyékben 
még fellelhető fás legelőket. Meg kell jegyeznünk, hogy a felsorolás nem 
teljes, így a pénzesgyőri fás legelő nem szerepel benne, a maga 161 ha-os 
területével (amivel egyébként benne lenne az említett megyék 10 leg
nagyobb területű fás legelőjének lajstromában). A szerzők szerint a vizsgált 
területhasználatokat a tulajdonviszonyok rendezetlenségéből fakadó 
problémák, a jogi szabályozás hiánya, a gazdasági hasznosításból eredő 
problémák, a melioráció és vízrendezés, a környezetszennyezés és a 
szukcessziós és egyéb természetes folyamatok veszélyeztetik. Mindezek 
ellenére azonban kiemelik az élőhelyek jelentőségét, és leszögezik, hogy a 
WWF (World Wide Found fór Natúré -  Természetvédelmi Világalap) 
szándékában áll részt vállalni a megőrzési tevékenységben.

A téma kevéssé kutatottsága ellenére számos tudományterület 
szakemberei is foglalkoznak az emlegetett területhasználatokkal, tehát a 
helyzet semmiképpen sem mondható teljesen kilátástalannak. Az elmúlt 
közel 10 évben számos publikáció született, számos fórumon került újra 
napvilágra a téma. Egyik legfontosabb tennivaló a területek felmérése, 
amelynek terén szintén jelentős előrelépés történt. A MÉTA (Magyarország 
Élőhely-Térképezésének Adatbázisa) program, amely 225 botanikus 
részvételével, Magyarország élőhelyeinek feltérképezését tűzte ki céljául, 
önálló kategóriaként említi a fás legelőket és legelőerdőket: „P45 -  
Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek” Ezt a 
többször módosított Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer 
(mmÁ-NÉR) meghatározásából fejlesztették tovább, és a következőképpen 
definiálják: „Emberi használattal, legeltetéssel és / vagy kaszálással 
kialakított, fás -  gyepes élőhelyek” Az eredeti vagy telepített fás növényzet
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sokszor tájképileg is jellemző. A fák láthatóan nem zárt állásban nőttek: 
szinte mindig alacsonyan elágazók, vastag oldalágakkal, sokszor csaknem a 
földig ágasak, koronájuk terebélyes, átmérőjük nagy. A fák -  legalább 
részben -  idősek, minimális átmérőjük 30-40 cm, de elérheti az 1 m-t is. Az 
élőhely rögzítendő minimális kiterjedése kb. 1000 m2 Az idegenhonos 
fafajok maximális aránya (amennyiben egyébként az élőhely egyértelműen 
azonosítható) 50%. Megjegyzés: a gyepkomponenst külön is jellemezni kell” 
(B ö lö n i et al. 2003).

Az említett térképet dolgozta fel és bővítette ki VARGA (2008) és 
VARGA -  b ö lö n i (2009), ahol a hagyományos erdei legeltetést történelmi 
adatok feldolgozásán keresztül, valamint hazai és erdélyi területek példáit 
részletezik. Emellett feltüntetik a Magyarország egyes területein, az 1600-as 
évektől irodalmi adatok alapján említett, továbbá a felmérések alapján ma is 
létező fás legelőket és legelőerdőket, mint az erdei legeltetés elterjedésének 
indikátorait (2. ábra). Az említett térkép és VARGA munkássága a téma 
tudományos kutatásában és az eddigi eredmények értékelésében jelentős 
előrelépés.

Az említett ábrát (2. ábra), valamint az ország egykori természetes 
növénytakarójának főbb formációit (BARTHA 2003) összevetve érzékelhető, 
hogy mára a fás legelők és felhagyott legelőerdők száma jelentős mértékben 
csökkent, ahogyan az erdőterületek aránya is, nem is beszélve az 
erdőssztyepp területek visszaszorulásáról. Az említett területek túlnyomó 
hányada ma a Dráva mentén, a Bakonyban és az Északi-középhegység egyes 
vidékein található, 200 évvel ezelőtt azonban a fás legelők jelenléte jóval 
kiterjedtebb területen volt jellemző. Ez többek között annak az eredménye, 
hogy a honfoglalás korától a népesség egyre mélyebbre nyomult a nagy 
erdőségekbe, irtva, ritkítva azokat. Az egykor „legnehezebben meghódít
ható” területek azok, amelyeken ma még megtalálhatóak a fás legelők, 
hiszen az ország többi, könnyebben művelés alá fogható vidékeihez képest 
100-150, vagy akár 200 éves „haladékot kaptak” az egyre nagyobb 
„földéhségű” népességtől.

4.3. Nemzetközi kitekintés

A jelen idők fás legelőinek és legfőképpen a pénzesgyőr-hárskúti fás 
legelő témájának tárgyalása előtt, szükséges megemlíteni a világ, de főként 
Európa egyéb tájain megtalálható fás legelőkhöz és legelőerdőkhöz hasonló 
élőhelyeket. Vitathatatlan, hogy a különböző területek különböző éghajlata 
különböző növényzet kialakulását eredményezte, azonban számos országban
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találhatóak a tárgyalt területekhez habitusban és hasznosításban is igen 
hasonlatos élőhelyek.

Első példaként az Egyesült Királyság említendő, ahol jelentős hang
súlyt fektetnek a kérdéses területhasználatok kutatására és megőrzésére. Az 
angolszász terminológia a fás legelőket „wood pasture”, míg a legelőerdőket 
„grazed forest” elnevezésekkel illeti. A kutatás folyamán összegyűjtött 
irodalmak alapján elmondható, hogy a területeket inkább tájérték-fenntartási, 
tájrehabilitációs és rekreációs célok figyelembe vételével használják. A 
legszebb és legősibb „wood pasture”-ök főként Skócia és Írország területén 
találhatóak (HTTP 1., HTTP 2., HTTP 3.).

Spanyolországban ugyancsak nagy múltja van a hajdani hatalmas 
erdők helyén kialakult fás-cserjés-füves növénytakarónak, melyet „dehesa” 
névvel illetnek. A dehesák legnagyobb arányban Extremadura tartományban 
maradtak fenn, ahol az ibériai, más néven „feketelábú” sertést hagyományos, 
extenzív módon tartják (SCHNABEL -  FERREIRA 2004). Ezekről a területekről 
származik a spanyol luxusélelmiszer, Európa egyik leghíresebb és 
legfinomabb sonkája, melynek eredetmegnevezésében, annak egyben védett 
márkajelzés is, szerepel az élőhely (Denominación de Origen Dehesa de 
Extremadura). A termelőket szigorú szabályok kötik, miszerint a sertéseket 
októbertől februárig csupán a bükkös dehesák táplálékbázisán lehet eltartani 
(HTTP 5.).

Meg kell említeni Olaszországot, ahol leginkább mint a hajdani nagy 
görög és római korok emlékeit ápolják és tartják fenn az általunk ismert, fás 
legelőkhöz hasonló habitusú területeket (HTTP 6.).

A példaként hozott országok mellett most nem részletezem a Német
ország déli részén található nagy múltú élőhelyeket és az északi országok, 
mint Svédország, Finnország vagy éppen Norvégia legelőit, továbbá Svájc 
alpesi legelőit sem. Külön említést érdemel Erdély (Románia), ahol az 
állattartás bizonyos szinten megrekedt és konzerválta az akár 100 évvel 
ezelőtti állapotokat is, nem is beszélve az esztenázó közösségek archaikus 
legeltetési és állattartási szokásairól. Az Erdély területén található legelők, 
inkább mint fás-legelő-erdő komplexek írhatóak le, hiszen a transzhumáló 
gazdálkodás keveredik az általunk is ismert legeltetési szokásokkal, így a fás 
legelők és a legelőerdők kialakításával (V arga  2008, Varga  -  bölöni 
(2009).

Mint látható, az egyes országokban, sőt Magyarország egyes vidé
kein kialakított fás legelők és legelőerdők tulajdonságait számos tényező
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befolyásolta és befolyásolja a mai napig. Mivel az ország korántsem 
nevezhető egységesnek sem domborzati, sem vízrajzi, sem talajtani szem
pontból, így a növényvilág és az állatvilág is eltérő, olykor még kistájanként 
is, tehát a fás legelőket és legelőerdőket célszerű az említett szempontok 
alapján is vizsgálni. További fontos vizsgálati szempontok: a legeltetett 
állatok faja, fajtája; a legelő fáinak faja; a cserjés és lágyszárú növényzet 
összetétele; a zoológiái viszonyok és főként a hasznosítás emlékei, a 
tájtörténet, mely számtalan további szemszögből való megközelítésre ad 
lehetőséget. Mindezek fényében lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbb 
szempontból és szemszögből vizsgáltuk meg a pénzesgyőr-hárskúti fás 
legelőt.

4.4. A pénzesgyőr-hárskúti fás legelő természeti adottságai

Mivel nincs két teljesen azonos klímával és termőhelyi adottsá
gokkal rendelkező terület, ezért két egyforma fás legelő vagy legelőerdő 
sincs. A domborzat, a geológia, a vízrajz, az éghajlat és a talajtípus azok a 
tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák egy terület növényzetét, így 
magát a külső megjelenési formát.

Domborzat és geológia tekintetében a kutatási terület a Bakonyvidék 
középtáj Északi-Bakony (Öreg-Bakony) kistájcsoportján belül, a Bakonyi 
Kismedencék kistájban található, a sasbércek között megbújó Pénzesgyőri- 
medencében. Ez a medence a Bakonybéli- és Akii-medencékkel együtt a 
Telekdy-Roth törésvonaltól délre alakult ki. A törésvonal Pápa-Tapolcafőtől 
Várpalotáig követhető, 50 km hosszan. Lefutása nagyjából K-DK irányú 
(Marosi -  Somogyi 1990). A fás legelőt rejtő medencét északon a Nagy- 
Som-hegy (649 m), a Kis-Som-hegy (613 m) és a Kozári-tető (491 m) hatá
rolja. A Som-hegy tetején és oldalában fordul elő legnagyobb mennyiségben 
a környéken megjelenő kőzetek közül talán az egyik legfontosabb és 
legidősebb is, a triász időszak végén keletkezett Dachsteini mészkő. Keleten 
Kőrisgyőr (443 m) található. Déli határát a Gombás-hegy, majd az Égett- 
hegy; nyugati határát pedig az Iharos-tető (488 m) és az Öreg-Kerülő-hegy 
alkotja. A domborzat átlagos tengerszint feletti magassága 400-450 m közé 
tehető. Geológiai szempontból a területen található a kréta kori keletkezésű 
Zirci mészkövet, a ősmaradványokban gazdag Pénzeskúti márgát és a Szent 
László pénzének is nevezett nummuliteszeket -  amelyek ősi egysejtűek 
{Nummulites spp.) megkövesedett maradványai -  tartalmazó Szőci mész
követ kell kiemelni (H o rv á th  -  P in té r  2003).
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Vízrajz szempontjából elmondható, hogy a Pénzesgyőri-medencét 
patakvölgyek teszik változatossá, amelyek az év nagy részében, nyár elejéig 
bővizűnek mondhatóak, azonban egy részük nyár végére teljesen kiszárad. A 
terület a Gerence-patak vízgyűjtő területéhez tartozik, amely mellékágaival 
behálózza a medencét. A Gerence becsült árvízi hozama 78 m3/s. Ez az adat 
azonban csak a hegyvidéken kívüli szakaszokra vonatkozik, mivel a forrás
vidéken maximálisan is csak feleennyi a hozam (M arosi -  S om ogyi 1990).

Az éghajlat kontinentális, az évi átlagos középhőmérséklet 8,5 °C. A 
medencének köszönhetően gyakran érvényesül a katlanhatás, amely fagyzu
gok létrejöttével, valamint gyakori köddel jellemezhető. Az átlagos évi 
csapadékmennyiség 750-800 mm, a vegetációs időszak középhőmérséklete 
15 °C 15,5 °C. Az első fagy átlagos határnapja október 27., az utolsóé 
április 20. A hó átlagos vastagsága mintegy 40 cm. Az évi napsütéses órák 
száma 1950. Az uralkodó szélirány nyugat-északnyugati, a szél átlagos 
sebessége 3 m/s (M a ro si -  S om ogy i 1990).

A vizsgált terület a klimatikus és táji viszonyoknak megfelelően a 
közép-európai barna erdőtalajok övébe tartozik, így a terület uralkodó 
talajtípusa, a tájátalakítás és erózió hatására helyenként átalakult agyagbe- 
mosódásos barna erdőtalaj lehetett (HORVÁTH -  PINTÉR 2003). Napjainkban 
három alapvető talajtípust lehet elkülöníteni: agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj (ABET), humuszos öntéstalaj és rendzina (STEFANOVITS 1992).

A vizsgált területet magába foglaló Bakony állatföldrajzi besorolás 
alapján a közép-dunai faunakerület elemeként a Magyar-középhegység 
faunakörzetének dunántúli-középhegységi faunajárásába tartozik. Az állat
világ jellegzetesen magas-bakonyi és rendkívül változatos (HORVÁTH -  
PINTÉR 2003). Az általunk megfigyeltek közül néhány védett faj a vizsgált 
területen: egerészölyv (Buteo buteo), holló (Corvus corax), tövisszúró gébics 
(Lanius collurio), csonttollú (Bombycilla garrulus), citromsármány 
(Emberiza citrinella), nappali pávaszem (Inachis io), nagy gyöngyházlepke 
(Argynnis paphia), havasi cincér (Rosalia alpina).

4.5. Botanikai eredmények

A botanikai körülmények felmérése elengedhetetlen részben a 
legeltethető gyepalkotók miatt, amelyeken kívül a legfontosabbak a fák fajai 
és a cserjék, bokrok fajai. Országos viszonylatban a főbb fafajok gyakorisági 
sorrendben: kocsányos tölgy (Quercus robur), kocsánytalan tölgy (Q. 
petraea), cser (Q. cerris), gyertyán (Carpinus betulus), bükk (Fagus 
sylvatica), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer campestre), magyar
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kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), fehér akác (Robinia pseudo- 
acacio), fekete nyár (Populus nigra), fehér nyár (Populus alba), 
közönséges dió (,Juglans regiá), eperfák (Morus spp.), hegyi juhar (Acer 
pseudoplatanus), mezei szil (Ulmus campestris), mézgás éger (Alnus 
glutinosá) és berkenyék (Sorbus spp.) (HARASZTHY et al. 1997). Ez a 
felsorolás majd csak az összes terület kataszterbe vétele és vizsgálata után 
mondható véglegesnek. Érdemes lenne a későbbiekben a fajok gyakoriságát 
nemcsak összességében, hanem tájanként, termőhelyi adottságok és szem
pontok figyelembe vételével is megállapítani.

A Bakony vegetációja az elmúlt kétezer évben számos változáson 
ment keresztül. A posztpleisztocén erdőtakaró őserdő volt, melyben az 
ember megjelenése után tisztások alakultak ki. Előbb a világos, nyitottabb 
tölgyesek, majd később a sötétebb és nedvesebb bükkösök ritkultak ki ember 
és állat együttes hatására. Meg kell említeni azonban, hogy az esetenként 
sztyeppelemeket is tartalmazó tölgyesek jobban vonzották az első letelepülő
ket. Az idők folyamán a különböző korok társadalmai, telephelyei váltották 
egymást, így azokat a területeket, amelyekről kiürült a népesség, az erdő újra 
birtokba vette. Érdekességként említendő, hogy az erdőkben a jelentősebb 
makkoltatás a bronzkor végére tehető. Az erdők pusztítása igazán komoly 
mértéket a XVIII. században kezdett ölteni, amikor a Bakony 1580 km2 
erdőt jelentett, amelynek 35 %-át a Magas-Bakony tette ki ( W a lln e r  1941). 
A XX. századra a borítás hozzávetőlegesen 930 km2-re csökkent, így 150 év 
alatt 650 km2-nyi erdő esett áldozatául a különböző erdei iparoknak és 
tevékenységeknek (WALLNER 1942). A 930 km2 28,4 %-át a Magas-Bakony 
tette ki, melynek 58,5 %-át erdő borította (WALLNER 1943).

A vizsgált fás legelőt magába foglaló Pénzesgyőri-medence termé
szetes erdeje, klímazonális erdőtársulása a nyugat-középhegységi bükkös. 
Lejtőkön megjelenhetnek zonális erdőtársulások is, mint gyertyános-tölgyes 
és cseres-kocsánytalan tölgyesek. Ezen természetes erdőkből alakította ki az 
ember a szántóját, kaszálóját és jószágainak legelőjét (HORVÁTH -  PINTÉR 
2003). Az említett féltermészetes életközösségek helyét a művelés felhagyá
sát követően a természetes erdő, engedve a másodlagos szukcessziós nyo
másnak, igyekszik visszahódítani. A folyamat egyes lépései és előreha
ladottsága jól megfigyelhető a fás legelőn, hiszen mára a terület jelentős 
részén áthatolhatatlan cserjés húzódik a famatuzsálemek között, az egykori 
nyílt gyeplegelő helyén. Ezen a 161 ha-nyi területen a böhöncök száma 
meghaladja a 400 db-ot. A fák legtöbbje bükk (Fagus sylvatica), kisebb
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hányada gyertyán (Carpinus betulus), különlegességképpen említendő, hogy 
találhatóak a legelőn gyümölcsfák, melyeknek termését az erdőben legelő 
jószág előszeretettel fogyasztotta.

A botanikai feltárás során (KENÉZ et al. 2006, SZABÓ 2008) sor 
került a terület növényfajlistájának összeállítására, a különböző típusú 
élőhelyek felmérésére és egy új vizsgálati módszer kidolgozására, melynek 
lényege, hogy a böhöncök alatti újulatot a százalékos borítás és a 
mozaikosság figyelembe vételével ábrázolja (SZABÓ 2008). Az említett 
módon megvizsgált 22 db faóriás közül 2 gyertyán- és 1 vadkörteegyed volt, 
ami tekintve a fák számát nem nevezhető reprezentatív mintának, de 
bizonyos következtetések levonásához elegendő. HORVÁTH -  PINTÉR (2003) 
szerint a fák nem az egykori erdőből megmaradt erdőalkotók, hanem már a 
legelőn, szabad térállásban felnőtt egyedek. A bükk szabad térállásban, a 
bükkösre nem jellemző sok fény hatására alacsony törzset, erős, kb. 1,5-3 m 
magasan elágazó ágrendszert fejleszt (HORVÁTH -  PINTÉR 2003). A legelő 
bükkjei tipikusan az említett szabadon állásról tanúskodó koronával 
rendelkeznek (3. ábra), így innen származik az általuk használt „hagyásfás 
legelő” kifejezés. A fák kora 150 és 170 év közöttire becsülhető, átlagos 
kerületük 300 cm felett van, bár nem ritkák az akár 5 m-t meghaladó 
körkerületü példányok sem. A területet a szentgáliak a korai időktől fogva a 
vadászaton kívül állattartásra, legeltetésre használták, amit a terület 
közigazgatási átcsatolása után pénzesgyőriek, majd a TSZ folytatott. Az 
állatlétszám csökkenése, majd a legeltetés felhagyása után területen addig 
„kordában” tartott tüskés növényzet és újulat fokozottan teret hódított.

A fák között felverődött cserjés, helyi tájnyelven a „tüske” fő 
alkotói: a kökény (Prunus spinosa), gyepürózsa {Rosa canina), 
cseregalagonya (Crataegus laevigata), egybibés galagonya (Crataegus 
monogyná), vadcseresznye (Cerasus avium), alma (.Malus domestica), 
vadalma {Malus sylvestris), vadkörte (Pyrus pyraster subsp. achras), cser 
(Quercus cerris), kocsányos tölgy (Q. robur), varjútövis (Rhamnus 
catharticus), helyenként pedig a szederfajok (Rubus spp.) alkotnak 
összefüggő aljnövényzetet (KENÉZ et al. 2006, SZABÓ 2008). A böhöncök 
koronája alatt gyertyán- és bükkmagoncok versenyeznek egymással, olykor 
kefesűrű, áthatolhatatlan falat alkotva. Az esetek túlnyomó részében a 
gyertyán dominál, azonban helyenként megjelennek a lombos erdők alkotói 
is (pl. kecskefűz, nyír, nyárfajok). Megemlítendő érdekesség, hogy a 2006. 
évben tapasztalt gyapjaslepke -  (Lymantria dispar) -  gradáció során
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megfigyeltük, hogy a növények közül a hernyók egyedül a vadkörte egyedek 
leveleit nem rágták le.

A visszaszorulóban lévő lágyszárú és gyepes társulások közül a 
legjellegzetesebb a verescsenkeszrét (Anthyllido-Festucetum rubrae) (Soó 
1971 in SZABÓ 2008), mely középhegységek üde kaszálórétje, mely a 
kaszálás, legeltetés felhagyása után hamar beerdősödik (BORHIDI -  SÁNTA 
(1999) in KENÉZ et al. 2006). A legelő fáinak közelében, a hajtóutak mentén 
és a delelődombon az állandó taposás és az állatok hullatékának következtében 
nitrofrekvens fajok jelentek meg, mint például a fehér libatop (Chenopodium 
album), a ragadós galaj (Galium aparine), a keszeg saláta (Lactuca serriola) 
és a fekete bodza (Sambucus nigra), amelyek a talaj nitrogénben való 
feldúsulását jelzik. A gyepben számos gyógynövényfaj is megtalálható, mint 
a Mentha és Thymus fajok. Adventív fajok közül a magas aranyvessző 
(Solidago giganteá) említendő meg, mint nagyobb arányban előforduló, 
agresszívan terjedő növény. Különlegesség az eddig kettő helyen megtalált 
parajlibatop (Chenopodium bonus-henricus), mely ősi főzeléknövényünk, és 
egyértelmű bizonyítéka mind a legeltetésnek, mind a régóta meglévő emberi 
jelenlétnek.

Igaz, hogy az eredmények fejezetben nem az egyes vizsgálati módszerek 
ismertetése a cél, azonban itt kell megemlítenem két újszerű vizsgálati 
módszert, amelyet 2009 februárjában alkalmaztunk először a fás legelő 
vizsgálata során. Az egyik a böhöncök, illetve a visszaerdősülés során 
megjelent növényzet vizsgálata, amelynek lényege egy ún. növedékfúróval 
szerzett fúrómagokon végzett évgyszámlálás.

Élő fából ún. Pressler- vagy növedékfúró (increment borer, Zuwachsborer) 
segítségével veszünk mintát. A fúráshoz a terület-, illetve a területen lévő fák 
tulajdonosának beleegyezése szükséges, amelyet megkaptunk. A legfőbb 
kockázati tényező a fúró használata, mivel kb. 8-9 miliméter (továbbiakban 
mm) átmérőjű lyukat hagy maga után, ennek fertőtlenítése egyes fajoknál 
életbevágó lehet. A fatörzsből a növekedési anomáliák kiküszöbölése 
érdekében a mintát lehetőleg 1.5 m magasság körül kell venni, a fa közepét, 
illetve a bél feltételezett helyét megcélozva, merőlegesen az évgyűrűkre. A 
fúró három részből áll, a tekerőnyélből, a fúrószárból és a mintát kivevő 
tűből. Ezek egymásba helyezve tárolhatóak. A fúráskor a tűt eltávolítjuk a 
fúrószárból, a szárat a nyélre felhelyezzük, és retesszel rögzítjük. A furatot a 
fa (feltételezett) közepéig kell folytatni, majd a tű fúrószárba tolásával 
történik a minta rögzítése, valamint a fából való kitörése. A fúrómag a szár
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kitekerése után vehető ki. A mintavétel után a fa egészségi állapotának 
megőrzése érdekében a sebet sebkezelő szerrel kell ellátni, elsősorban a 
gombafertőzések ellen (különösen érzékeny a bélkorhadásra pl. a bükk).

A fából a növedékfúró belső átmérőjének megfelelő (a standard 
általában 5,15 mm körüli) átmérőjű pálca (minta) kerül ki, amely vályúban 
rögzítés, szárítás, ragasztás és sejtélességig történő csiszolás után 
vizsgálható. Az elemzés során az évgyűrűk leszámolása, szélességük 
megállapítása, és az ebből felállított növekedési „trend” vizsgálata a 
legfontosabb, amelyhez mikroszkóp, illetve speciális programok is 
szükségesek lehetnek.

A legfontosabb szempont a kormeghatározás, mert az által igazolást 
nyernek a tájtörténeti kutatások, illetve a komplex feltárás során, annak ered
ményeként levont következtetések. A kormeghatározás mind a böhöncök, 
mind az esetleges felhagyás utáni újulat esetében szükséges lehet. Előbbiek 
esetében a terület kialakulásáról, utóbbi esetben pedig a legelők tisztításának 
felhagyásáról szolgál a módszer adatokkal. További vizsgálati térszín az 
állomány több egyedének összehasonlítása, így megállapítható az átlagos 
növekedési „trend”, egyes időjárási körülmények változása, vagy éppen 
avarégetések és egyéb más hatások, események időpontjai is. A pénzesgyőr- 
hárskúti fás legelő esetében az öreg fák korának meghatározása nem járt 
sikerrel, mert az Állami Erdészeti Szolgálattól kölcsön kapott fúró csupán 
300 mm hosszúságú volt, így nem érte el a mintavételre kijelölt fák körlapi 
sugarát. Azonban a legelőtisztítás és a legeltetés felhagyását követően 
megjelent növényzet kormeghatározása alapján kijelenthető, hogy az utolsó 
nagyobb mértékű legelőtisztítás az 1980-as évek derekára tehető, mert az 
megjelent újulat idősebb faegyedei is átlagosan 20-25 évesek.

A kutatás folytatását illetően további eredményekkel szolgálhat a 
vizsgálat kiterjesztése például a pszichológia egyes tudományterületeire, 
amelyek a mindnyájunkban élő idealizált erdőképpel illetve az általunk 
elképzelt erdő- és legelőképpel foglalkoznak. 2009 februárjában több 
csoporttal is elvégeztettünk egy gyorsan kivitelezhető, egyszerű rajzolós 
feladat, amely során a 12 éves általános iskolai diákoknak és a 18-22 éves 
egyetemi/főiskolai hallgatóknak legelőt és erdőt kellett rajzolniuk, minden 
különösebb kötöttség nélkül. A rajzokat összevetve érdekességképpen 
elmondható, hogy a csoportok egyes személyeiben élő erdőkép nagy 
hasonlóságot mutat és korántsem a mai „iparszerű” erdőgazdálkodás által 
meghatározott erdőképet tükrözi. Sokkalta inkább egy nyíltabb, ligetes, 
erdőssztyepp jellegű élőhely az, amely „bennünk” mint erdőkép él. Ezen
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vizsgálat a választott, az aktuális témától kissé távol áll, azonban tovább
fejlesztve és helyesen alkalmazva (pl.: reprezentatív felmérés, korosztály
csoportok alkalmazása, fotók használata, lakóhely szerinti elkülönítés stb.) 
jelentősebb összefüggések feltárására is alkalmas lehet.

4.6. A vizsgált területre jellemző hajdani erdei mellékhaszonvételek

Az erdők, így a Bakony erdeinek fő haszonvétele az Árpád-kortól 
kezdve az élelemszerzés, így a vadászat volt. Az ezt követő időszak fő 
jellemzője az erdők fájának rendszertelen kitermelése volt. A faigény felerő
södésének kiváltó okai az üveggyártás, bányászat, kohászat és egyéb, a fára, 
mint alapanyagra épülő iparágak fellendülése volt, így a fő haszonvétel 
hangsúlya a fakitermelésre került, a vadászat persze még mindig jelentős 
szereppel bírt, azonban a legeltetés, a makkoltatás és egyéb haszonvételek 
mellett háttérbe szorult.

A mellékhaszonvételek részletezése előtt azonban ki kell térnünk 
csupán érintőlegesen a parasztság, majd jobbágyság legalapvetőbb erdőhasz
nálati jogára a faizásra, melynek definícióját a MAGYAR NÉPRAJZI LEXIKON 
(1982) adja, miszerint a faizás „a középkorban szokásjog, a 16. sz. óta pedig 
az urbáriumok által előírt módon a jobbágyokat illető azon jog, hogy a 
földesúr tulajdonában levő erdőkben saját szükségletük mértékéig épületfát 
és tűzrevalót vághattak. A jobbágyságot megszüntető 1848. évi törvény 
alapján a földesúr a jobbágyait az őket megillető faizásért pénzbeli vagy 
természetbeni kártalanításban részesítette” (HTTP 8.). A tűzifa nem mai 
értelemben értendő, hiszen a ma embere a tűzifán szabványméretre vágott, 
szépen formásra hasogatott fát ért, míg hajdanán a tűzifa a hullott gallyra, 
száraz nyesedékre vonatkozott, s gyakorta csupán a hét egy napján lehetett 
gyalogszerrel gyűjteni az erdőből (HEGYI 1978).

4.6.1. Állattartással kapcsolatos mellékhaszonvételek

Az állattartásban mindig is hatalmas jelentősége volt az erdőnek és 
az erdő jelentette táplálékbázisnak főként az ország azon vidékein, ahol 
alacsony volt a nyílt gyepes területek aránya, így a Bakonyban is. Az erdei 
legeltetés jelentőségét mutatja, hogy a Börzsönyben az erdei legeltetés betil
tása miatt megszűnt a juhtenyésztés (PETERCSÁK 1992). Az erdők legelteté
sét már korán szabályozták, főként az egyes állatfajok válogatás nélküli 
legelési szokásai és a legeltetést végző személyzet rongálásai miatt. A legelő 
állatok előszeretettel fogyasztják a friss rügyes-leveles hajtásokat, így a
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magoncokat, csemetéket is. Magoncok és hajtások pedig legfőképpen a 
legeltetéstől eltiltott fiatalosokban, felújuló szakaszban lévő erdőkben van
nak, így számos alkalommal fordult elő visszaélés és rongálás. A friss 
hajtások másik lelőhelye a fák koronájának magasabb részeiben van, amit a 
pásztornépek előszeretettel vagdaltak óriási mennyiségben, hogy hamarabb 
jóllakassák a jószágot. Az említettekből is jól látható az erdei legeltetés 
jelentősége, azonban VlGA GYULA (1986) kutatásai szerint a kelet-bükki 
falvakban a XIX. sz. második felében nem kisebb jelentősége volt az erdei 
kaszálóknak (PETERCSÁK 1992). Az erdei fűtermés mennyisége és minősége 
alulmarad a réti fűtermésétől, hiszen 1 kh erdei legelő 2-4 q fűtermést adott, 
ami jobb esetben 1 q réti fű takarmányértékének felelt meg (BARTHA 2003), 
így könnyen elképzelhető, hogy az olykor óriásira felduzzasztott állatállomá
nyok mekkora károkat okozhattak az erdőkben.

Elterjedt gyakorlat volt, főként az ínséges időkben a fák lombjának 
takarmányozásra való felhasználása. A takarmányozásra legalkalmasabb fa
fajok: kőrisek, hársak, kecskefűz, juharok, rezgő nyár, akác és eperfák. Az 
említetteken túl leginkább a tölgyek és a gyertyán voltak alkalmasak a 
lombtakarmány előállítására. Az ujjnyinál nem vastagabb gallyakat a korona 
1/3-áig -  lehetőség szerint június hónapban -  lenyesték majd kiteregették, 
kévékbe kötötték és megszárították. A megfonnyadt lombozatú hajtásokat a 
szénához hasonlatos módon szekérre rakták és csűrökben tárolták be, olykor 
azonban kazlakban szárították (FÖLDES 1895). A lombtakarmány szedése 
minden esetben károsította a fát, így tilalmazott tevékenység volt a korai 
időktől kezdve, csupán nagy szükség esetén engedélyezték, például 1863- 
ban, amely év különösen aszályos volt. Régi tapasztalat szerint 1,25 q 
ágnélküli lombtakarmány 1 q közepes minőségű réti szénával egyenértékű 
(BARTHA 2003). Meg kell jegyezni, hogy a vadtakarmányozásban a fák 
lombját a legutóbbi időkig is használták az állományok etetésére.

Az erdőre, mint takarmánybázisra alapozott állattartásban leg
nagyobb jelentősége a makk etetésének, a makkoltatásnak volt. A makkos 
erdők igencsak jelentős értéket képviseltek már WERBŐCZY idejében is, 
hiszen a Tripartitum tanúsága szerint 50 márkára becsülték akkoriban a 
makkoltatásra alkalmas erdőket (PALÁDI-KOVÁCS 2001). Ezek voltak a 
legértékesebb erdők az idős, épületfát adó bárdos erdők mellett. Általánosan 
ismert, hogy a sertéseket makkoltatták, azonban a juhtartásban is nagy 
jelentősége a volt az erdei takarmányoknak és főként a bükk- és tölgymakk
nak. 1 kh bükkös makktermése 2-4 q, míg ugyanakkora tölgyesé 3-5 q makk 
volt, így a hizlaláshoz sertésenként 4-5 kh erdő makktermése szükségeltetett
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(B a r th a  2003), amely adat megdöbbentő, ha összevetjük a FÉNYES (1847) 
által említett évenkénti 150 ezer db sertéssel. A vizsgált területen gazdálkodó 
szentgáliak legősibb foglalkozása, a vadászat mellett, az erdei állattartás 
volt. A környező erdők és a makkos erdők értékét bizonyítja a Werbőczytől 
kölcsönzött példán túl, hogy a szentgáliak még 1842-ben is több száz 
forintért adták bérbe a bükköseik makktermését (HUDI 1998).

A vizsgált terület közvetlen környezetére jellemző és állattartáshoz 
kapcsolódó további mellékhaszonvétel az erdei alomszedés volt, amelynek 
gyakorlása a lombnyeséshez hasonlóan hatalmas károkat eredményezett 
hazánk erdeiben. Az alomszedés alkalmával az erdők alját borító növényzetet 
és avart almozási célokra összegereblyézték és elhordták, megszüntetve ezzel 
az erdők talajának táp- és szervesanyag-utánpótlását. Az alomszedés a vizsgált 
fás legelőt övező erdőkben tiltott tevékenység volt, ahogyan az Hudi János és 
tsai. véderdejének rendszeres gazdasági üzemtervében is olvasható (2. mellék
let, VEML1.).

4.6.2. A vizsgált területen egykor legeltetett állatállomány

A fás legelők és legelőerdők másodlagos élőhelyek, amelyeket az 
ember és az általa legeltetett jószágok közösen alakítottak ki az adott területet 
hajdan borító növénytakaróból. Mivel a területeket a legeltetés és az emberi 
tevékenység együttesen tartotta fenn, a megmaradt területek megőrzése, 
konzerválása és védelme sem kivitelezhető hosszú távon legeltetés nélkül. A 
területen hajdan legeltetett állatok alakították legelési szokásaikkal a legelőket 
az általunk ma ismert formájukra, így elengedhetetlen a legeltetési 
hagyományok vizsgálata, mind az állapot felmérés, mind pedig a jövőre 
vonatkozó védelem- és élőhely-fenntartás tervezése szempontjából.

A Bakonyra jellemzően tartott állatfajok közül a szarvasmarha 
legelési szokásairól elmondható, hogy szívesen legeli a durvább, rostosabb 
növényeket is, kevésbé válogat, mint a juh. A takarmány felvételekor inkább 
leszakítja, mintsem harapja a növények részeit. A legelési tulajdonságai 
révén jól megnyitja a bokrokkal benőtt, elhanyagolt területeket, így különö
sen alkalmas az erdei legeltetésre, így a fás legelőkön és legelőerdőkben való 
tartásra (SZENTES ex verb.).

A sertéstartásban a makkoltatáson kívül nagyon fontosak voltak az 
ún. túrtáplegelők. A sertés a dús füvü, vastag, széles levelű aljfüveket tartal
mazó gyepet kedveli, szemben a kemény szárú, magasra nőtt gyepekkel, 
továbbá az avarban, erdei fűben megbújó egerek, rovarok, férgek és gombák 
is fontos táplálékai, ezért ugyancsak elmondható az előbbiekben szarvas
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marhánál említett következtetés (SZENTES ex verb.). Megemlítendő, hogy a 
túllegeltetés viszont a sertés esetében is, ahogyan az összes többi állatfajnál, 
lerontja a termőréteget és erős kopárosodást eredményez.

A juh különösen válogatva, a növényeket mélyen leharapva legel. 
Ennek a legelési típusnak természetvédelmi szempontból nagy előnye, hogy 
hatására mozaikos növényzet alakul ki, mely különösen fontos ligetes legelők 
fenntartásánál és a legelők ligetfoltjainak megőrzésénél (S zen te s  ex verb.).

A ló az egyik legszelektívebben legelő állat. Bizonyos területeket 
túllegelnek, más területek növényzetéhez pedig hozzá sem nyúlnak. 
Fokozott taposásuknak és alacsony legelési magasságuknak eredményeként 
gyomosíthatják a gyepet, illetve a terület kikopárosodhat, ezért csak a jó 
állapotban lévő, ló legeltetésére használt legelőkön javallott a magas számú 
és tiszta állományok legeltetése (SZENTES ex verb.).

A kecske a már sokat emlegetett „sátáni” jószág. Legelési szokásaira 
elmondható, hogy mélyen és kevésbé válogatva legel. Lombfogyasztása 
révén különösen alkalmas gyepes területek karbantartására. Természet- 
védelmi kezelésben való alkalmazhatóságáról HAUMANN (1997), K reh l  
(1997) és KUKOVICS -  NÉMETH (2007) is publikál, így könnyen lehet, hogy 
a jövőben a fás legelők fenntartásában és védelmében az „erdők 
pusztítójának” nagyobb szerep jut majd (SZENTES ex verb.).

Megemlítendőek továbbá a vegyes állományok, ahol a különböző 
fajú állatokat közösen kihajtva legeltetik a területeket. Ezen esetekben 
elmondható, hogy módosul a legelés összképe, melynek ugyancsak a terület 
állapotmegóvásában lenne szerepe. Erre remek példa a dolgozat tárgyául 
szolgáló legelő, hiszen sertéseket és szarvasmarhákat, illetve később juhokat 
is legeltettek, olykor kecskékkel keverten. A sertéseket és a kérődzőket 
területileg elkülönítve, de egy legelőn tartották (PACHER ex verb.).

A fás legelő állatállományát, amely legelési szokásaival, taposásával 
és hullatékával nagyban befolyásolta a vizsgálati terület kialakulását és 
használatát olyan tájfajták alkották, amelyek mára részben vagy teljesen 
eltűntek hazánk (és a világ) állattartásából. Ilyen tájfajta volt a bakonyi 
sertés (4. ábra), amelyet extenzív módon, szabadon, egész évben az erdőn 
tartottak. A bakonyi sertés nyúlánk testalkatú, rőtfekete vagy szürkésfekete, 
oldalt meredő szőrű fajta, messzire elhajtható, természete igen vad, inkább 
vaddisznóra emlékeztető, ezért érthető, hogy a bakonyi kondások 
legfontosabb szerszáma a hosszúnyelű fejsze vagy balta volt. Természetéből 
adódóan soha nem hajtották szilárd aljzatú ólba, csupán gallyakból 
összeállított hálást építettek neki, egyébként elegendő menedék volt számára
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a mélyebb területek cserjés-bokros részei, ezt az ellenállóságot az állomá
nyok felhígulása, felhígítása (főleg mangalicával) folyamatosan 
csökkentette. Hajlamos volt az elvadulásra, olyannyira, hogy sokszor úgy 
kellett lelőni, mert nem lehetett lefogni (HEGYI 1978). Leírások alapján 
szalonnája igen ízletes, ezért nagyon kedvelt és keresett fajta volt Bécs 
piacain, ahol bagun néven ismerték (HANKÓ 1954). (Egyes nyelvészek 
szerint az angol bacon szó is a bakonyi névből származtatható.) Szentgál 
környékén úgy mondták, hogy a régi disznófajta „sovány, nagy sörtéjű, jó 
futó, vad természetű állat volt, idegen ember nemigen kerülgethette a 
sereget, kutyával sem lehetett odamenni, még a farkast is megölte” (VAJKAI 
1959). A bakonyi állománya teljesen eltűnt, illetve felhígult a mangalica 
fajtában, amelynek legalább akkora jelentősége volt, mint a bakonyinak.

Pénzesgyőr környékén az utóbbi száz évben is inkább mangalicát és 
cornwall sertéseket tartottak. A magyar mangalicát a déli, a Balkán irányból 
érkezett sumádiai (szumadia), és két ősi tájfajtánk, a bakonyi és a szalontai 
sertés keresztezéséből, hazánk területén tenyésztették ki. Négy színváltozatát 
tartották nyilván, a szőkét, a feketét, a fecskehasút és a vadast. Alkatuk 
kerekded, széles hátú és gömbölyded hasú, szőrzetük finom szálú és göndör 
(HTTP 7.). A rideg tartásra kevésbé alkalmas, mint a régi tájfajták, azonban a 
kondáztatást viszonylag jól tűri, mint azt PACHER KÁROLY is megerősítette. 
Elmondása szerint Pénzesgyőrben szőke mangalicákat tartottak, melyeket 
annak idején minden nap hajtottak ki a legelőre. Minden család évente egy
két disznót vágott, és azért kedvelték a fajtát, mert akár „Egy olyan 
disznóbúi egy hetven-nyolcvan liter kijött, mer az tiszta zsír volt”(PACHER 
ex verb.), továbbá a modernebb fajták, mint például a nagy fehér hússertés ki 
sem bírt volna menni a legelőre. A disznókat a legelő településhez közelebbi 
területein legeltették, makkoltatták. Amikor az anyaállatok lefialtak, a gaz
dák kísérték a jószágot, a következőképpen: „Akinek voltak anyadisznói, 
amikor megellett egy vagy másfél hétig utána hajtotta, hogy megszokták a 
malacok, akkorra már együtt mentek ki. Meg el is mentek délután értük” 
(Pacher ex verb.). Az idézettekből is jól látható, hogy milyen élénken és 
részletgazdagon él a kép a hetvenéves adatközlőnkben, mely bizonyítéka a 
fás legelő jelentőségének a pénzeskúti és kőrisgyőri, 1965 óta pedig pénzes
győri lakosság életében. Ahogyan adatközlőnk is mondta: „Az volt az igazi 
szép élet, asszongyák ezek az öregek” (PACHER ex verb.).

A sertések mellett szarvasmarhákat és juhokat is legeltettek, kevésbé 
rideg módon. Szarvasmarhák közül a magyar szürke marhának, a pirostarka 
szimentáli, majd később a bonyhádi marhának volt nagyobb jelentősége a
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Bakony területén. A szarvasmarha nem tűrte a bakonyi sertésre régen jellem
ző rideg tartást, de Szent György (április 24.) napjától Szent Mihály (október 
29.) napjáig a XX. századig szokás volt kint hálatni a távolabbi legelőkön 
(HEGYI 1978). A szentgáli szokás annyiban tért el, hogy a behajtás napja 
Szent Márton napjára, azaz november 1 l.-ére esett (VAJKAI 1959).

A III. katonai felmérésen (1879) [szelvényszám: 5159/2, 
méretarány: 1 25000] (6. ábra) jól láthatóak a szentgáli Felső-erdőben 
hajdan volt nyári akiok, melyek a részleges rideg tartás bizonyítékai. Télen a 
gazdáknál voltak a marhák a faluban, csak tavasztól őszig hajtották egybe a 
rideg gulyát. A legeltetésnek rendje volt, mely szerint tavasszal az erdőbe 
hajtották a jószágot, ahol rügyeken és hajtásokon élt a rideg gulya, ahonnan 
kaszálás után a kaszálókra került. Ősszel újra az erdőre hajtották a marhákat, 
így a tarlókra csak a jármos ökröket engedték. Külön jártak a jármosökör- és 
tehéncsordák, melyeket a legeltetés helye szerint is megkülönböztettek, pl. 
égett-hegyi csorda, mely 400-500 állatból állt. A csordát egy nagyobb 
területen egy hétig is tartották, így trágyáztatták (tájnyelven „szaratták”) a 
földet. A rideg gulyákat éjszakázni és delelni visszahajtották az akolhoz, míg 
az itatás a közeli patakoknál történt (VAJKAI 1943). A tanyákon a legeltetés 
külön kategóriába esett, mert volt legeltethető terület bőven, kevés volt a 
jószág és az állatok felvigyázását rá lehetett a gyerekekre vagy a cselédségre 
bízni. Az adatközlő gyermekkorában még hajtotta a család teheneit legelni a 
tanyájukról a 3 km-re lévő kinti tanyájukra. Reggel áthajtották a teheneket, 
majd délre ólba zárták és hazamentek. Délután visszasétáltak az ólhoz és az 
esti hazahajtásig legeltették a jószágot (LIEBISCH ex verb.).

A mostani fás legelőn találhatóak vackor és vadcseresznye 
böhöncök is, melyek nagyban megnehezítették gyümölcsérés idején a 
pásztorkodók dolgát, hiszen nehéz volt egyben tartani az édes termések iránt 
„ádázkodó” jószágokat. Mindamellett a terület határvidék volt, így fokozott 
figyelmet igényelt a területen való legeltetés és persze számos visszaélésre 
volt példa a történelem folyamán.

1895, tehát a tagosítás után megváltozott a gazdasági rendszer, 
köszönhetően az erdőtörvényeknek, a szántók térfoglalásának és az erdők 
pusztulásának. Általánosabb lett a csordák és csürhék mindennapos kihaj
tása, bár Szentgálon egészen az 1940-es évekig fennmaradt a gulyáztatásos 
marhatartás. A közösben való legeltetés elterjedt volt, azonban a módosabb 
gazdáknak lehettek saját legelőik, valamint a tanyai lakosság is önállóan 
legeltetett. Később Pénzesgyőrből minden nap a csordások szedték össze a 
magyar tarkákat és hajtották ki a fás legelő távolabbi területeire. A legelőre
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kizárólag a pénzesgyőri jószágokat engedték, nem is volt más legelője a 
közösségnek. A TSZ megalakulása után a ma Teplánszky-legelőnek nevezett 
terület szolgált takarmánnyal a szövetkezeti állatállomány számára, továbbá 
oda már jártak a lókúti és hárskúti tehenek is legelni. Miután a fás legelő is 
szövetkezeti tulajdonba került, kezdődött meg a terület állapotának rohamos 
romlása (PACHER ex verb.). A területre 1920 és 1960 között, amint azt a 80 
éves ö z v . L iebisch  Ka t a l in , egykori tanyai lakos visszaemlékezései 
alapján megtudtuk, 360-380 db szarvasmarhát is kihajtottak, amely a legelő 
161 ha-os kiterjedéséhez mérten elég magas egyedszám, így érthető, hogy a 
terület kopárosodni kezdett a túllegeltetés következtében. Meg kell jegyez
nünk, hogy a tanyák lakói külön irtották az erdőt, külön műveltek földet és 
külön is legeltettek, csupán ínséges időkben engedték a jószágukat a falu 
csordájába és csürhéjébe (LIEBISCH ex verb.).

A juhászatról kevés levéltári adat található, így feltételezhető, hogy 
nem volt kiterjedt juhtartás a területen, bár Szentgálnak voltak nagy nyájai 
még az 1940-es években is, de bizonyos, hogy a vizsgált területen juhot 
jelentős mértékben nem legeltettek (VAJKAI 1943). A juhfajták közül 
leginkább merinót tartottak főleg a XIX. század első felében jelentkező 
gyapjú iránti kereslet hatására, ami fellendülést eredményezett a bakonyi 
juhtenyésztésben. Kiskérődzők közül Szentgálon kecskét is tartottak ún. 
„fókában”, amelyet 150-200 egyed alkotott, legeltetett terület szempontjából 
megkülönbözettek alszegi és fölszegi fókát (VAJKAI 1959). Vitán felül áll, 
hogy ekkora kecskeállomány jelentős kárt tudott tenni az erdőben, mindezek 
ellenére kedvelt jószág volt a szentgáli gazdák körében.

A terület egyébként állandó áthajtó-, pihenő- és hízlalóhelye volt a 
Sopron, Bécs, Pozsony és más nagyvárosok piacaira déli és délkeleti orszá
gokból hajtott csordáknak, kondáknak és nyájaknak. FÉNYES 1836-ban 150 
ezer sertés teleltetéséről és makkon való hizlalásáról tudósít, melynek jelen
tős része Szlavóniából és Törökországból tartott az előbb említett városok 
piacaira (VAJKAI 1959).

4.6.3. Fafelhasználás

A fára mint nyers- és fűtőanyagra alapozott iparágak is jelentős 
terhet jelentettek az erdőkre nézve. Igaz, hogy a háziipar is jelentős volt a 
térségben, hiszen például a pénzeskútiak vagy a bakonybéliek mindig is 
ügyes fafaragók hírében álltak, azonban e helyen csak a mész- és 
szénégetésre, a hamuzsírkészítésre és az üveggyártásra térnénk ki.
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A mészre mind az iparban, mind a mindennapi életben szükség volt, 
olyannyira, hogy a mészégetőktől még a kiégetés után visszamaradt mészport 
is megvásárolták, főként a szegényebb emberek, akiknek nem tellett a 
meszesek által árult mészre. A mészégetés megkezdése előtt a kevésbé tehetős 
ember kiment a kemencéhez és megegyezett a mészégetővel egy üveg bor, 
vagy pálinka ellenében, hogy ne adja másnak a mészport. A bakonyi 
mészégetésről részletesen számol be HEGYI (1978), hűen bemutatva a bakonyi 
ember életét. A helyben kitermelt, kifejtett, esetleg gyűjtött mészkövet a 
meszet égettető vállalkozó, vagy az uradalom saját költségén szállíttatta a 
mészkemencéhez. A kemence égésterének nagy részét a földbe süllyesztették, 
falát tufával vagy vályoggal rakták ki. Egy égetés alkalmával 200-400 q 
mészkövet használtak fel. A nagyobb köveket körkörösen kupola alakban 
felhalmozták, míg a kisebb kövekkel a nagyobb kövek közötti hézagokat 
töltötték ki. A kemencét 3-4 napig fűtötték belülről fával, amelyre legalkal
masabb a kocsánytalan tölgy, a bükk és a cser méteres hasábjai voltak. 1 q 
égetett mész előállításához közel 2 q mészkövet és nagyjából 1,3 m3 fát 
használtak fel. A kemencében legalább 900 °C hőmérsékletre volt szükség 
ahhoz, hogy a mész kiégjen, így érthető a jelentős faigény (HEGYI 1978).

Szinte a Bakony egész területén jellemző volt a szénégetés, ami a 
mészégetés mellett háztartási és ipari alapanyagot állított elő az erdők 
fájából. Az Öreg-Bakony egész területén is folyt az említett ipar, amelyet 
például a Szentgál határában fennmaradt „Szénégető” dűlőnév támaszt alá. 
A környéken kitermelt bükkfát boksákba rakták lehetőség szerint sík 
területen, különösen a már szénégetésre előzőleg használt részeken. A 
kijelölt kör kerületének akkorának kellett lennie, mint az égetésre szánt fa 
métereinek száma (általában kb. 10 m átmérőjű kör). A kúp rakása a bika 
(ágas végű, kb. 2,5 m hosszú faág) leszúrásával kezdődött, amely köré 
egymástól 15 cm távolságra 4-6 db, egyenként 60-120 cm-es karót raktak. 
Az így kialakított sátrat előbb száraz gallyakkal, majd kifelé haladva 
hasábfával rakták körbe, és elérve a kúp szélét újra vékonyabb fa került a 
kúpba. A nagyobb kúpokhoz 10-12 kocsi fát használtak fel. Az ilyen 
nagyobb boksákban, amelyekben fűtéshez használt szén készült, el lehetett 
szeníteni akár a karvastagságú hasábokat is, azonban finom szénhez, például 
lőporhoz, csupán vékony gallyakat szenítettek. A kúpot végül föld és avar 
keverékével (jobb esetben az előző égetés porával keverve) befedték, majd a 
bika kihúzása után egy lapátnyi parázs beleborításával begyújtották. A 
bodorodó füst jelezte a gallyak begyulladását, ami után hasábfával vagy 
faszénnel töltötték ki a gyújtójáratot. Egy 20 m3-es kúp esetén az égés 6-7

36



napig is eltartott, amely idő alatt folyamatosan figyelni, vigyázni kellett a 
kúpot. A kúp oldalát egyengették, szükség esetén újra befedték, majd 
fokozatosan lefelé haladva szellőzőnyílásokat alakítottak ki rajta, hogy 
végighaladjon rajta a szenülési folyamat. Miután a kúp összeomlott és 
kellőképpen kihűlt, szétbontották, külön kupacokba rakták és eladták a 
szénkereskedőknek (VAJKAI 1959).

A területen kialakult ősi mesterségek közül talán a leginkább hamu- 
zsírkészítés volt a számottevő. A hamuzsír legfontosabb alkotója a kálium
karbonát, amit hagyományosan a fa hamujának kilúgozásával nyertek, erre 
utal a név is, mert a hamuzsír lúgos kémhatása miatt a bőrt síkossá teszi. A 
kinyert lúgot elsősorban üveggyártásra, vászonfehérítésre, bőrcserzéshez és 
salétromfőzéshez használták. A magyar hamuzsír bekerülése a nemzetközi 
kereskedelembe igen korán, már a XIV. században megtörtént (MÉSZÁROS 
é.n.). Ipari mértékben a hamuzsírt a XVIII. század közepétől a XIX. század 
elejéig készítették hagyományos módon, amihez nagy mennyiségű fahamura 
volt szükség, így alig néhány évtized elegendő volt ahhoz, hogy négymillió 
katasztrális holdnyi erdő pusztulását eredményezze. 1756-ban 41 kemence 
6000 mázsa hamuzsírt gyártott Veszprém megyében (ECKHART 1922), 1864- 
ben 36865 mázsányi volt csupán az export hamuzsírból, ami annak 
köszönhető, hogy megnőtt a kereslet Nyugat-Európában, ahol már kiirtották 
az erdőket, Magyarországon ellenben jelentős erdőterületek voltak még, a 
faárak pedig elenyészően alacsonyak voltak. Tovább rontotta a helyzetet a 
magyar hamuzsír kiváló minősége, így az angol üvegipar, valamint a cseh 
üveg- és textilipar korlátlan mennyiségben képes volt felvenni a terméket. 
Azt tartották akkoriban, hogy az angol üveg a magyar hamuzsírnak köszön
heti átlátszó tisztaságát, egyébiránt a nagy tisztaságú üvegek készítéséhez 
még ma is használnak hamuzsírt (MÉSZÁROS é.n.). Az oroszországi és 
amerikai hamuzsír, valamint a mesterségesen előállított szóda elterjedésével 
a lúggyártás ezen módja visszasüllyedt a kiegészítő iparágak szintjére.

A bakonyi hagyományok szerint a hamuzsír készítésének 4 alapvető 
fázisa volt, úgymint a hamu előállítása, a hamu kilúgozása, a lúg elpárolog- 
tatása és a nyers hamuzsír kiégetése, azaz kalcinálása (MÉSZÁROS é.n.). 
Legegyszerűbben úgy nyerték a hamut, hogy odvas fákba izzó taplót tettek 
és megvárták, amíg belülről kiég -  ez nem volt a legszerencsésebb módszer, 
mert akár az egész erdő is lángba borulhatott szárazság idején, esőzéskor 
pedig kiázhatott a hamu, nem beszélve arról, hogy egy termetes fából ily 
módon csupán egy zsáknyi hamu nyerhető. A biztonságosabb módszer 
lényege abban állt, hogy egy vermet kibéleltek kövekkel (huta) és fölötte
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hamvasztották a fát úgy, hogy a hamuja a gödörbe hulljon. A hutáknál 
dolgozók nagy részét a hamuégetők alkották, akik a jobbágyok és nincstele
nek soraiból kerültek ki, így munkásban sosem volt hiány, a vizsgált 
területen is a szegényebb betelepülők munkája volt a hamuzsírfőzés (VAJKAI
1959). A széles levelű lombos fákból, és főként a fiatal egyedek nyers 
lombjából, kérgéből, fiatal hajtásaiból és ágaiból nyerhető a legtöbb 
hamuzsír. Az égésnek lassan kellett végbemennie, hogy magas legyen a 
hamu káliumtartalma, ezért az elégetendő fát vízzel locsolták. A hamu 
kinyerése és összegyűjtése után következett a második fázis: „a hamut 
kilúgozzák, a lúgot elpárologtatják és a visszamaradó barna sómasszát 
kemencékben, régebben kisüstökben kiégetik (kalcinálják), mely eljárás 
mellett a tisztátlanító organikus alkotórészek kiégnek” (ECKHART 1922).

A hamuzsírfőző telepek működtetéséhez hatalmas mennyiségű fára 
volt szükség. „Bükkfát véve alapul: 1000 egység fából 1,45 egység hamuzsírt 
lehetett előállítani, fenyőfánál az 1000 egység fából pedig csak 0,45 egység 
hamuzsírt tudott előállítani az üzem” (E c k h a r t  1922). Ezek a számok is 
alátámasztják a már fentebb vázolt erdőpusztulás okait, de ettől függetlenül a 
hamuzsírgyártás hagyománya régi időkben gyökerezik, és elválaszthatatlanul 
hozzátartozott a Bakony emberének életéhez. A hamuzsírégetés fennmaradt 
történelmi bizonyítékai közé tartozik az Akiiből Pénzesgyőrbe vezető út jobb 
oldalán található Hamuházi-dűlő. A hamuház, melynek nevét rögzíti a fent 
említett helynév, 1782-ben már működött a leírások tanúsága alapján (HUDI 
1998). Amennyiben sorra vesszük a környéken előállított meszet, szenet és 
hamuzsírt, kirajzolódik előttünk egy újabb iparág, az üveggyártás, amelynek a 
vizsgált terület történetében nagy gazdasági jelentősége volt.

Az üveget, melyet a magyarság már a honfoglalás idején is ismert, 
üveghutákban készítették. Az üveggyártás a középkortól kezdve egyre 
jelentősebb, így a huták száma a XVII. században számottevően megnöveke
dett -  ebben az időben került be az üveg a paraszti háztartásba. Az üveget a 
helyszínen található homokból, mészkőből és hamuzsírból olvasztással 
állították elő és fémoxidokkal színezték, eleinte véletlenszerűen, majd később 
tudatosan. Üveget csak ott lehetett előállítani, ahol megfelelő homok volt, 
ugyanúgy, ahogy meszet is csak ott lehet égetni, ahol megfelelő a mészkő, 
azonban ez az üveggyártásra és a homokra fokozottan igaz. A környék leghíre
sebb hutája a Som-hegyen volt, amelynek termékeit családi ereklyeként 
őrizték nemzedékről nemzedékre. A régi helynevekben fellelhető „huta” vagy 
„hütte” szavak bizonyítják ennek a régi mesterségnek a térségben betöltött 
jelentős szerepét. Ilyen helynév Óbánya is, amely a régi üveghutát, mint
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ipartelepet jelöli az I. katonai felmérésen. Működése a környező erdők 
kiirtásának következtében 1791-ben szűnt meg, így új hutát létesítettek 
Újbánya (Nova Huta) néven Pénzeskútpuszta határában. Az új hutában évente 
több tízezer üvegtárgyat (poharakat, palackokat, ablaküvegeket és gyógyszeres 
fiolákat) állítottak elő, így érthető, hogy a XIX. században a lakosságot a 
majorsági zselléreken és uradalmi cselédeken kívül leginkább üveghutai 
munkások alkották (HUDI 1998). Újbánya üvegfúvói azután a század első 
negyedében átköltöztek Som-hegyre, amelyen akkor már működött a híres 
som-hegyi huta, amelyben 1859-ig folytatták a termelést (WALLNER 1942).

4.7. A pénzesgyőr-hárskúti fás legelő tájtörténeti múltja

A terület talaját, növényzetét, állatvilágát meghatározóan befolyá
solta az „ember” természet- és tájátalakító tevékenysége. A ma vizsgálható 
állapothoz a területhasználatok módja, mértéke és azok egymásutánisága 
vezetett el, így a múlt kutatásán és a tájtörténet felfedésén keresztül nyomon 
követhető a vizsgált terület „kortörténete” A múlt lehetőségekhez mérten 
minél komplexebb kutatása azért is fontos, mert általa talán sikerül megér
teni azokat a folyamatokat, eseménysorozatokat, melyek eredményeként 
keletkezett az adott vizsgálat tárgyát képező élőhely, továbbá a jövőt illetően 
is nagyobb biztonsággal vonhatóak le következtetések.

4.7.1. Történeti adatok összevetése

A vizsgálat tárgyát képező fás legelő tájtörténetének feltárása több 
szempontból sem nevezhető hétköznapinak. A történeti anyag kutatása során a 
legnagyobb problémát az jelentette -  és jelenti a kutatás mostani fázisában is -  
, hogy a fennmaradt levéltári anyag a vizsgált területet illetően hiányos. 
További nehézség, hogy Pénzesgyőr három különálló pusztahely egyesülé
sével, illetve egyesítésével jött létre 1956-ban. Pénzeskút településrész Lókút 
településhez, így a zirci járásba, míg Kőrisgyőr a mai Hárskút település 
előhírnökével, Hársággyal Szentgálhoz, így a veszprémi járásba tartozott. 
Mivel a terület Kőrisgyőr és Hárskút között helyezkedik el, ezért egyértelmű, 
hogy egészen az 1950-es években végrehajtott átcsatolásig közigazgatásilag 
Szentgál nagytelepüléshez tartozott. A területre vonatkozó fontosabb közvet
len adatokat tartalmazó iratok, a Szentgáli Körjegyzőség, Kőrisgyőr Hárságy- 
pusztai Kirendeltségének Iratai (VeML 2.) hiányoznak, így egyedül Szentgál 
és Pénzeskút települések irataira, erdőgazdálkodási és állattartási hagyomá
nyaira, valamint számos közvetett adatra támaszkodhatunk. A kutatás szem
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pontjából szerencse, hogy nincs a Bakonynak még egy olyan mélyen gyöke
rező és jól nyomon követhető erdőgazdálkodással rendelkező települése, mint 
a királyi vadászok Szentgálja.

Szentgál a nevét viselő Szentgáli-medencében helyezkedik el, a 
vizsgálati területtől mintegy 10 km-re, délre, ezen okból kifolyólag tárgyalja 
a dolgozat a Pénzeskúttal, valamint a pénzeskúti és kőrisgyőri lakossággal és 
a területváltozásokkal kapcsolatos eseményeket, történéseket.

A terület a bronzkorban már lakott volt, melynek tanúbizonyságai a 
közelben feltárt késő bronzkori halomsírok (HUDI 1998), melyekből hat 
darab található Pénzeskút határában (RÓMER 1860). A település, illetve 
lakosai már az Árpád-kortól kezdődően kiváltságos helyet foglaltak. Az még 
hozzáfűzendő, hogy a vadászat mellett a szentgáliak másik ősi foglalkozása 
az erdei állattartás volt, ennek jeles bizonyítéka, hogy BÉL MÁTYÁS (1984) 
szerint a szentgáliak legfőbb tápláléka a sertés volt (MÉSZÁROS é.n.).

Szentgál a tatárjárást, majd a törökdúlást egyedül élte túl a 
Szentgáli-medencében, talán ennek köszönhetően területi kiterjedése még 
1857-ben is mintegy 34 200 kh volt, így akkoriban Veszprém megye 
legnagyobb határral rendelkező települése (bár egykori legnagyobb határa 
kb. 50 000 kh-ra tehető). A medence északi részén található az ún. Felső
vagy Nagy-erdő, mely egészen Bakonybélig nyúlt, így a vizsgálati területet 
is magába foglalta. A Felső-erdő határterületei mindig is számos 
összeütközés, határvita tárgyát képezték, hiszen erre a területre esett a pápai- 
ugodi Esterházyak, a cseszneki Esterházyak és a szentgáli királyi vadászok 
birtokainak közös határa. A Felső-erdő peremeinek vadászata és legeltetése 
mindig is fokozott elővigyázatosságot és figyelmet igényelt, ahogyan arról 
számos peres ügy és irat is tanúskodik (VAJKAI 1959). Az említett Felső
erdőt mindig is legeltetésre használták, ám az I. katonai felmérésen (1763- 
1768) [Theil des Veszpremier Comitat, Coll VIII, Sectio XVII], amelynek 
méretaránya 1:28800, irtások és pusztahelyek, melyekből létrejött a későbbi 
Pénzesgyőr, nem láthatóak, a területet összefüggő erdőtakaró borította.

A XVIII. században a lakosság száma erősen növekedett, melyet a 
jelentős bevándorlás csak tovább tetézett (VAJKAI 1987), így a népességnek 
megoldást kellett találnia a „sok az eszkimó, kevés a fóka” problémára. A 
megoldás a kirajzás és tanyás letelepedése volt, ami egyet jelentett az erdők 
irtásával és legeltetésével -  persze a kevésbé ellenőrzött irtásával és legelte
tésével -, így a szentgáliak már 1770-ben kérték a Felső-erdő tilossá 
(engedélyhez kötött makkoltatás és épületfa-vágás) nyilvánítását, a csökkenő 
vadszámra hivatkozva. Az egyre népesülő kitelepedő lakosság szinte
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korlátok nélkül irthatta saját maga számára az erdőt, egyre nagyobb 
területeket hasítva ki az egyébként is csökkenő erdőterületekből. Ilyen 
tevékenység volt a már említett hamuzsírégetés, így az 1770-es években 8 
kazán működött a környéken, 1782-ben pedig, már az említett hamuház is 
megvolt. Ugyancsak erre az időre tehető a juh- és kecskeállományok 
felduzzadása, ami szintén az erdők károsításához vezetett, így nem csoda, 
hogy a területen 1785-ben már komoly károkat jegyeztek le. A kártételek 
mérséklésére 1787-ben a megye nyomására fokozták az erdők védelmét, és 
alkalmazták a Heinrich Cotta által kidolgozott „térszakaszozásos” 
használatot (MÉSZÁROS é.n.). Az erdők kiirtásának következményeképpen 
1791-ben felszámolták az óbányai hutát és áttelepítették Pénzeskútpuszta 
határába, azonban az irtásgazdálkodás továbbra is erősödött. 1814-ben a 
feljegyzések szerint 5-6 öles fák ezreit „keringették meg” (MÉSZÁROS é.n.), 
azaz szárították ki (TAKÁCS 1976, 1980), hogy irtásföldekhez jusson a 
népesség, és minden bizonnyal a tilosban legeltetés sem volt ritka 
tevékenység. Hárságy, a későbbi Hárskút az iratok tanúsága szerint 1817-ben 
jött létre (HUDI 1998), jelezve a népesség megtelepülését az irtásterületeken.

Mivel a Felső-erdő vizsgált része határterület volt, ezért minden
képpen megemlítendő, hogy 1837-ben irtásszerződés jött létre, melyben a 
pénzeskútiak engedélyt kaptak a környező erdők kiirtására és mezőgazdasági 
művelés alá vonására. Ennek köszönhetően a hagyományos gazdasági szerke
zet átalakult, hiszen az irtásokkal jelentős mértékben növelték a szántók 
területeit, a nehezen művelhető dombhátakon a legeltetést szorgalmazták. A 
később is említésre kerülő szeszfőzde kiegyensúlyozta a mezőgazdasági 
termelést, hiszen téli bevételt jelentett, és végül említendő a környéken tartott 
szarvasmarha-állomány jelentős felduzzadása. Az irtás mértékét mi sem jelzi 
jobban, mint az, hogy a területen gazdálkodók 1837 és 1841 között évi 8-8 
holdat vehettek irtás alá fejenként, azonban volt, aki az említett időszakban, 
azaz 4 év alatt 13 holddal is túllépte az engedélyezett 32 holdat. A bükkös 
erdők egyébként még mindig komoly értéket képviselhettek, hiszen 1842-ben 
több száz forintért adták bérbe az erdők makktermését (HUDI 1998).

A II. katonai felmérésen (1852-1854) [Königreich Ungarn District 
jenseits dér Donau, Comitat Veszpremier, Section 53, Colonne XXVII, 
méretarány 1: 28 800] (5. ábra) Pénzeskút mintegy 30 lakó- és számos 
gazdasági épülettel rendelkező település. Az összes potenciálisan megfelelő 
területet szántóként művelték, míg a Gerence-patak mentén legelők 
láthatóak. A településtől északra és nyugatra jelentős területeket ábrázolnak 
a legelőkre jellemző színkóddal és számos szórtan elhelyezkedő fával, ezek a
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területek voltak a hajdani állomány legelői. Jól láthatóak a szentgáli Felső
erdő nagyszabású irtás alá vételének nyomai, azonban a vizsgált területet 
még zártnak mondható erdő borította, illetve a legdélebbi részen láthatóak a 
művelés alá vonás, a legeltetés jelei. Egyéb leírásokból tudjuk, hogy télen a 
zsellérek kiegészítő jövedelemforrásként háziipart űztek és ügyes faragók 
hírében álltak (HEGYI 1978), főként bükk keréktalpakat készítettek. 1850- 
ben fellendülést hozott a már említett szeszfőzde felépítése, amiben 1851- 
ben már kukoricából is főztek pálinkát.

Az 1870. évi XLII. tv. hatására meghatározták Szentgál közigazga
tási beosztását, így összességében 26 449 kh-nyi terület tartozott szentgáli 
fennhatóság alá, a maga 3533 magyar lakosával.

Itt kitérnék az erdőterületek csökkenésének mértékére, hiszen a 
szentgáli határ erdőborítottsága 1857-ben még 21 200 kh, azaz 62 % volt, 
míg 1880-ban már csak 50 %, 1935-ben pedig csupán 41 %, ami azért 
mintegy 10 000 ha-t jelentett (M ajer  1980). Az erdőterületek jelentős csök
kenése a gazdasági, jogi és egyéb, már említett, felerősödő tevékenység 
jelzői. Mindezeken túl az erdők állapota is említést érdemel. KABINA (1880) 
lehangoló képet fest a szentgáliak erdőhasználatáról. Leírásából tudható, 
hogy az 1800-as évek végén a szentgáli erdőkben a gazdálkodás cseppet sem 
volt tervszerűnek nevezhető, hiszen az erdőt pusztítja korlátlanul, aki csak 
akarja. „Nem dolgoztak az emberek, hanem csak az erdőt hordták” — írja 
VAJKAI (1987), mégpedig olyannyira, hogy a szántók és a kertek állapota is 
hagyott kívánnivalót maga után. A fadöntés módja külön említendő, mert 
általában egy-másfélméteres magasságban vágták a fát, olykor pedig, akár 
szekérről is, kétméteres magasságban. A nemesi közbirtokosság tagjai 
makacsul ragaszkodtak az erdei haszonvételezés ezen kevéssé szabályozott 
formájához, olyannyira, hogy az egykori Gombás vezetéknevű erdő
inspektort, amikor az eljárást indítványozott az erdőket leginkább pusztító 
személyek ellen, a községházán egyszerűen agyonbaltázták (KABINA 1880).

A III. katonai felmérés (1879) [szelvényszám: 5159/2, méretarány: 
1 25 000] (6. ábra) által rögzített képi anyaga szerint a településszerkezet 
nem változott, a major képe kiépítettséget mutat. Már látható a majortól 
keletre felduzzasztott kicsiny tó. Megfigyelhető egy malomra utaló jelzés, és 
a csárda felirat jelzi, hogy a népesség stabilizálódott. Láthatóan minden 
alkalmas területen szántóföldi termesztés folyt (sárga szín), míg a kisebb 
vízfolyások és a Gerence partján látható üdébb területeket (vízszintes csíko
zás) mező, rét-ként használták (W -  Wiese, azaz mező, rét). Legeltetést a 
már a II. katonai felmérésen is látható területeken folytattak a településtől
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északra (H -  Hutweide vagy Heide, azaz legelő). Jól felismerhetően ábrázol
ták a böhöncöket. A Felső-erdő már nem csupán egyszerűen legeltetett 
irtásterület, hanem láthatóak a földművelés jelei is, a három darab nyári akol 
megnevezésű épület, pedig közvetlen bizonyítéka a Szentgálon akkor még 
alkalmazott részleges rideg tartásnak. A rideg tartás részlegessége annak is 
köszönhető, hogy a vidéken nincsenek akkora távolságok, mint pl. a 
Kárpátokban, így akármilyen messzire is hajtotta a juhász a jószágot, 6-10 
km távolságban biztosan volt lakott település (VAJKAI 1959). A mostani fás 
legelő helyén akkor még mindig zárt erdőt jelölnek, bár ekkor a terület már 
minden bizonnyal fás legelő volt, ami a következők alapján jelenthető ki.

A terület fáinak kora 150-170 évesre becsülhető, és egykorú állo
mányból származnak, annak ellenére, hogy sok böhönc törzskerülete megha
ladja az 5 m-t, míg az átlagos kerület 3 és 4 m közé tehető. A fák HORVÁTH
-  PINTÉR (2003) szerint nem az egykori erdő megmaradt, erdőalkotó fái 
voltak, hanem már szabad térállásban, a legelőn nőttek fel, amire a 
koronaalakulásuk a bizonyíték. Nagy valószínűséggel a következtetés csak 
részben helytálló, a „hagyásfa”, illetve „hagyásfás” kifejezés használata 
pedig nem indokolt, mert a hagyásfák erdészeti terminus alapján az erdő 
letermelésekor meghagyott magfák, azaz anyafák voltak (FlRBÁS 1957). 
További probléma a kifejezéssel kapcsolatban, hogy a hagyásfákat 
valamilyen céllal hagyták meg, ami ha nem az erdő felújítása volt, akkor 
legfeljebb a botoló használat lett volna, amely a területre bizonyosan nem 
volt jellemző. Mindezeket összevetve kijelenthető, hogy a mostani fás legelő 
fái az egykori állomány böhöncösödő, szétágazó koronát nevelő fái közül 
kerülhettek ki. Ezen fák 50-70, de akár 80 éves korban is képesek lehettek a 
fás legelő fáit olyannyira jellemző szabadállásban fejlődésről tanúskodó 
koronaforma kialakítására, így a legelő létrehozásának. Tehát az állomány 
letermelésének ideje kb. az 1800-as évek második felére-végére tehető. A 
szentgáli öregek emlékeiben úgy él a tevékenység, hogy annyit foglaltak az 
erdőből, amennyire szükség volt, kipucolták a bokrokat, és amit nem 
szántottak fel, az megmaradt rétnek. így érthető, hogy FÉNYES így 
nyilatkozik Szentgálról: „...legelője a Bakonyban elég, de rétje kevés...” 
(FÉNYES 1851), a tagosítás előtt pedig Hárságyról azt lehetett tudni, hogy 
körülötte mindenütt rét volt (VAJKAI 1959).

Maga a „hagyásfás legelő” kifejezés elméleti és gyakorlati para
doxon, hiszen a véghasználat alatt lévő erdőre mind elő-, mind utótilalmat 
rendeltek el, tehát a legeltetés a hagyásfák alatt kizárt volt kb. 20 évig. Az 
anyafák pedig, mire a terület újulata megerősödött, tehát legeltethetővé vált,
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kitermelendő kategóriába estek, és megtartásuk semmilyen szempontból sem 
volt indokolt. Amennyiben a „hagyásfás” kifejezés arra vonatkozik, hogy a 
fákat magától értetődő módon „meghagyták”, akkor viszont elméletben 
minden fás legelő egyben hagyásfás legelő is, így a kifejezés további 
alkalmazása fokozott körültekintést és pontosítást igényel.

A túlnépesedő lakosságnak Szentgálon észak felé, Pénzeskúton dél 
felé volt lehetősége terjeszkedni, így a szentgáli jegyző szerint az irtás
munkák és a kitelepülés révén keletkezett Kőrisgyőr 1892-ben (Hudi 1998). 
A kőrisgyőriek főként az áttelepülő pénzeskútiak közül kerültek ki. A másik 
jellemző út az Egyesült Államokba való kivándorlás volt.

Itt kell kitérnem a Veszprém Megyei Levéltárból származó anyagok 
említésére. Alapvető probléma, hogy a Szentgáli Körjegyzőség, Kőrisgyőr- 
Hárságypusztai Kirendeltségének iratai (VeML 2.) hiányoznak, továbbá a 
területnek a megye környékre vonatkozó erdészeti irataiban (VeML 3.) sincs 
nyoma. Ennek oka az lehet, hogy a most vizsgált terület a törvényileg előírt 
erdőrendezések és felmérések idején, már legelő besorolás alá esett. Újfent 
kiemelendő, hogy a felmérések alkalmával a területhasználatok sok esetben 
tévesen lettek meghatározva. A másik tény, amely igazolja a feltevést az, 
hogy amikor Kőrisgyőrt, illetve a hozzá tartozó területeket átcsatolták Szent- 
gáltól Pénzeskúthoz, említenek a Kataszteri telekkönyvben az Égett-hegy 
oldalában összesen 137 kh 634 négyszögöl (továbbiakban d-öI = 3,5962 
négyzetméter) területű legelőt, mely nagysága és elhelyezkedése alapján 
nagy valószínűséggel a vizsgált terület egy része (3. melléklet, VeML 4.). 
Tekintve, hogy az összes átcsatolt terület 669 kh 1278 D-öl volt, kijelenthető, 
hogy az említett legelőterületek részben azonosak a ma pénzesgyőr-hárskúti 
fás legelőként ismert területtel. A legeltetési társulatok iratai közül 
hiányoznak az egykori Pénzeskút-Kőrisgyőri Legelő Társulat iratai, így a 
gazdálkodással kapcsolatos részletek rekonstruálásában a környező területek 
fennmaradt irataira és az adatközlőktől kapott információkra lehet hagyat
kozni. A társulat működésének rekonstruálásában fontos szempont volt, 
hogy a legelő társulatokra szigorú előírások vonatkoztak, valamint a 
legelőket ún. legelőrendtartás szerint kellett művelni, amely iratok egységes 
nyomtatott kiadványok, így ezen források alapján nagy biztonsággal 
vonhatók le nagyobb mélységű következtetések is.

Az iratok az 1880 és 1940 közötti évekből származnak, így egy 
részük tárgyalása a dolgozat ezen szakaszában indokolt. Elsőként és egyik 
legjelentősebbként az 1897-ben keletkezett „A szentgáli református egyház 
erdejének és legelő-erdejének üzemterve” említendő (VeML 5.), amely rög
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zíti a közvetlen környéken alkalmazott legelőerdő üzem ismérveit, üzemel
tetésének, kialakításának módozatát (4. melléklet). Az irat szerint a III. Üzem
osztály volt az erdészeti legelőerdő üzem, mely a kettős használat alkalmazása 
érdekében került kialakításra. Fontos forrás a már említett, 1922-ben kelt 
„Hudi János és tsai. Véderdejének rendszeres gazdasági üzemterve” (VeML
1.), melyben egyértelmű utasítás található a legeltetés és alomszedés 
tiltására, továbbá részletes képet fest az akkori erdők rossz állapotáról (2. 
melléklet).

Az irtásmunkák elharapózásának bizonyítéka, hogy 1905-ben a 
szentgáli közbirtokosság Csajági Bálint (akinek családjából költöztek ki 
tanyára, melynek bizonyítéka a Csajághy-tanya elnevezés) elnökletével 
határozatot hoz a Közös Tehénlegelő Birtokosság területén történő faizás 
betiltásáról (5. melléklet, VeML 6.).

Az 1907-től a majdani Pénzesgyőr határában feltűnő új puszták jelzik 
a stabil, állandó népességet. A település 489 lakossal 1909-ben érte el a 
demográfiai csúcsot, egyébként ebben az időszakban jelentős volt az angliai 
faexport. 1910-re megszilárdult Kőrisgyőr településszerkezete is. Kőrisgyőr 
népességéről elmondható, hogy 1907-ben 228 fő, 1909-ben a demográfiai 
csúcsot jelentő 260 fő, 1914-ben 237, 1918-ban pedig 226 fő lakta a települést. 
Az 1911 és 1913 között megszámlált pénzeskúti majorsági alkalmazottak 
közül volt 1 erdőőr, 6 béres, 4 kocsis, 1 kanász, 1 gulyás, 1 cseléd, 1 kovács és
1 bognár (HUDI 1998), ezek az adatok közvetett bizonyítékai annak, hogy 
nagyobb jelentősége a szarvasmarha- és a sertéstartásnak volt, az erdőgazdál
kodás mellett. Ettől az időponttól kezdve csak a legelő szempontjából fonto
sabb információkra térünk ki.

A kirajzó népesség a könnyebb boldogulás reményében jobban 
szeretett az erdő közelében letelepedni. 1920-ra a 2791 szentgáli belterületi 
lakos mellett volt 1569 külterületi, melybe bele sem tartozott a vizsgált 
területen gazdálkodó Hárságypuszta és Kőrisgyőrpuszta mintegy közel 1000 
lakosa. Az 1930-as évekre a két pusztán és Kerteskőn már 168 lakást 
számoltak össze, ami, ha belegondolunk, kb. tízszer akkora népességet felté
telezett, hiszen hatalmas volt az egyes tanyákon dolgozó cselédség lélek- 
száma is. Egy-egy tanyához 3-4, esetenként jóval több cseléd, pásztor és 
egyéb munkás is szegődött (LIEBISCH ex verb.). A tanyai lakosság szentgáli 
származását az is igazolja, hogy ugyancsak az előbb említett adatközlőnk 
szerint -  aki gyermekkorában maga is tanyai lakos volt -, csak a pénzes- 
kútiak és kőrisgyőriek beszéltek németül, illetve svábul, a külterületen lakók 
anyanyelve mind magyar volt. További bizonyítékokra lelünk, ha Szentgál
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tipikus családneveit összevetjük a Pénzesgyőrtől délre elhelyezkedő egyes 
földrajzi nevekkel, pl. a Gombás-hegy neve feltételezhetően a nagy múltú 
Gombás család nevét őrzi, továbbá a Csajági és Rák nevek is mint egy-egy 
tanya maradtak fenn.

1929-ben az Országos Földbirtokrendezési Bíróság elrendelte a telek- 
könyvezést. A birtokrendezések hatásának tudható be, hogy 1931. január 25- 
én, 22 társulási taggal és 40 szavazattal megalakul a Pénzeskúti Birtokosság 
Legeltetési Társulat (Hudi 1998), amelynek első döntése, hogy a kutatási 
területtől nem messze fekvő Teplánszky-legelőre 40 számosállatnál többet 
tilos kihajtani, valamint megállapítják a legeltetési díjakat. Ezen információk
ból következtethetünk arra, hogy ekkor már jelentkeztek a túllegeltetés negatív 
következményei. Az említett legeltetési társulat mellett működött a vizsgált 
területen gazdálkodó Pénzeskút-Kőrisgyőri Legelő Társulat, amely REÉ 
jENÖtől bérelt, majd vásárolt 108 kh 1200 o ö l földet. Ekkorra Kőrisgyőr már 
40-50 éve lakott volt, így a nagyobb állatlétszám eltartásához gazdaságilag 
eléggé megerősödhetett. A II. világháború viszontagságai között érthető, hogy 
nem maradtak fenn a gazdasággal kapcsolatban részletes adatok, annyit 
azonban tudunk, hogy 1944-ben 2000-3000 szarvasmarha volt a majorságban, 
az akkorra már államosított Fischer-birtokon (Hudi 1998).

Annak ellenére, hogy nem maradtak fenn, illetve nem találhatóak a 
területen gazdálkodó legeltetési társulat iratai, példaként hozható a Szentgáli 
Tehénlegelő birtokosság egyetlen „ „A” gazdasági osztályba sorozott erdő
birtokának rendszeres gazdasági üzemterve”, mely hű képet ad a környék fás 
legelőinek legeltetéséről és gazdálkodási hagyományairól (VeML 7.). Az 
iratban tiltják a meredek részek legeltetését (megelőzendő a kopárosodást) és 
a kecskelegeltetést, továbbá a táblázás és a határjelölésének módját rögzítik 
(6. melléklet).

A legeltetési társulatok működésébe a Szentgáli Legeltetési Társulat 
iratain belüli „A szentgáli társas tehénlegelő birtokosság legeltetési társulatá
nak alapszabályai” adnak betekintést (VeML 8.). Az említett iratból kiderül, 
hogy az önálló jogi személyiség mekkora előrelépést is jelentett a területgya
rapítások terén, illetve a XX. század elején és közepén a gazdálkodás milyen 
szabályozott keretek között is folyt (7. melléklet).

1945-ben a háború elől a népesség a közeli erdőségekben keresett 
búvóhelyet, a magukkal vitt állatok közül csupán 4 pár ökör maradt meg. 
1945 júniusában az akkor már 210 kh-nyi kőrisgyőri legelőt kiegészítik a 
Fischer-birtok 60 kh-nyi erdőlegelőjével (VeML 9.). Ez a 210 hold legelő 
területre körülbelül megegyezik a vizsgált fás legelő területével.
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A kiegészített legelőt júliusban földreform céljára vették igénybe. 
1952-ben megtörténik a tagosítás. 1956-ban a három települést egyesítik 
Pénzesgyőrré. A Szentgáltól Pénzesgyőrhöz átcsatolt területeket rögzítő 
telekkönyvön ugyan évszám nem szerepel, de nagy valószínűséggel 1956-ból 
származik (VeML 4.). A telekkönyv rögzíti, hogy összesen 669 kh 1278 D-öl 
területet csatoltak át (3. melléklet), melyben a változási jegyzőkönyv szerint 
(VeML 4.) a későbbiekben már nem állt be változás. A következő adat 1957 
tavasza, amikor 19 család, 24 szövetkezeti taggal 248 kh területen gazdálko
dik. Jellemző, hogy az egyénileg tartott állatlétszám sertésből 472 darab, lóból 
152 darab volt, míg a szövetkezeti állomány mindössze 32 sertés és 43 ló volt 
(HUDI 1998). Ezek az adatok alátámasztják LIEBISCH KATALIN elmondásait.

1966-ban Pénzesgyőrt és Bakonybélt közigazgatásilag egyesítették, 
ami a termelőszövetkezet önállóságát veszélyeztette. Ettől kezdve a hangsúly 
a szántóföldi termelésre került, amely a kedvezőtlen adottságok miatt nem 
lehetett igazán eredményes, ezért az állattenyésztés és az ipari melléktevé
kenységek csupán kiegészítő szerepet kaptak.

1967-ben a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola kezdeményezésére, 
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium támogatásával, létrehoztak 
négy összefüggő táblán 1001 kh legelőt Pénzesgyőr és Bakonybél között. A 
majorságot tovább fejlesztették, 126 férőhelyes növendékistálló épült, a 
talajjavítási és vízrendezési munkálatok végeztével így az új legelő 2250 
anyajuh, 500 tehén és 200 növendékállat tenyésztésére lett volna alkalmas. 
1968-ban az egy tehénre eső évi tejhozam 1900 liter volt, amelyet nem 
sikerült semmilyen gazdasági befektetéssel sem az előirányzott 3000 literre 
növelni. A szövetkezet állománya 1970-ben 800 anyajuh volt, melyet még 
400 jószág beállításával szerettek volna növelni, a szaporulatból év elején 
500 pecsenyebárányt értékesítettek (HUDI 1998). A szövetkezet jól és 
önállóan működött, amit az szüntetett meg, hogy 1974. április 1-jétől a zirci 
Bakony MgTSZ egyik üzemegysége lett. A Bakony MgTSZ-t 13 település 
üzemegységeiből vonták össze, és 1990-ig 9400 ha területen, mintegy 1000 
taggal működött. A termelőszövetkezetek tagsági jövedelmét 1960-tól a 
családonként járó 1 hold háztáji területen való gazdálkodás egészítette ki. A 
háztáji földeken leginkább burgonyát és az állattartáshoz szükséges növé
nyeket termesztettek, ennek köszönhető, hogy a faluban az 1980-as években 
is közel 50 tehenet tartottak. A TSZ-ek megszűnésével, 1990-ben a helyzet 
gyökeresen megváltozott: a tagok munkanélkülivé váltak, a kistermelői tevé
kenység pedig visszaszorult az önellátás keretei közé. Ekkor nyilvánult meg 
a mindvégig fennmaradó háztáji gazdálkodás jelentősége, amely abban állt,
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hogy megmaradt az önálló paraszti gazdálkodás lehetősége is, így a 
rendszerváltozás után törés nélkül valósulhatott meg a magángazdálkodásra 
való áttérés. Az 1960-as évektől fokozódó romlás, gyengülés megfigyelhető 
a település (immár Pénzesgyőr) népességének alakulásában is: 1960 - 628 fő, 
1970 - 588 fő, 1980 - 541 fő, 1990 -  388 fő és 1996-ban már csak 376 fő 
lakta a települést (Hudi 1998), amely az elvándorlás és a csökkenő létbizton
ság következménye. Az 1950 és 2000 között eltelt 50 év azonban a vizsgált 
terület szempontjából is nagyon fontos.

A Magyar Honvédség számára készített 1:25 000, illetve 1:50 000 
méretarányú munkatérképek és a területről az 1950-es évek óta készített 
légifelvételek elemzésével (történeti adatokkal összevetve) tovább finomít
ható a terület használatáról vázolt kép, továbbá prognózis készíthető a 
cserjésedés dinamikájáról.

4.7.2. Légifelvételek és térképek elemzése

Az 1951. évi légifelvételen (7. ábra) a település szerkezete már a mai 
képet tükrözi. A majorság kiépített, a mezőgazdasági és erdészeti utak a 
környéket behálózzák. A hárskúti földút láthatóan sokat használt, szélesen 
kijárt. A Tilos-erdő erdészeti művelőútjai, tagjai és részletei jól kivehetőek. 
Minden potenciálisan alkalmas területet hagyományos szántóföldi műveléssel 
hasznosítanak, erre a táblák eltérő „színéből” lehet következtetni -  egy idő
pontban a szomszédos táblák árnyalata váltakozó. A táblaméretek jelentékeny 
háztáji gazdálkodásról árulkodnak, amellett, hogy megfigyelhetőek több ha-os 
összefüggő nagy táblák is. A vizsgált terület teljes mértékben körülhatárol
ható: északról, illetve északnyugat felől szántók, keletről a Gerence-patak, 
nyugati irányból erdők, míg délről ugyancsak szántók és erdőparcellák zárják 
körül. Megfigyelhető, hogy ténylegesen minden területet feltörtek és szántó
földi művelésbe vontak -  a legelő északi részén észrevehető néhány böhönc 
koronája a parcellákra osztott területek mátrixában. Madártávlatból a terület 
északi része cserjéktől mentes, csupán a déli és a legkeletebbi hozzácsatolt 
területen figyelhető meg enyhe bokrosodás, ahol kisebb fák is kivehetőek. Az 
egyes magfák koronái egymástól jól elkülöníthetőek, elhelyezkedésük szórt, 
sűrűbb állományok az északkeleti részen, a Gerence partján találhatóak. 
Érdekes látni a keleti oldalon végighúzódó sűrűbb fa- és bokorsort, amely az 
egykori legelő tudatosan vagy tudattalanul kialakított biotóphálózatának 
kulcsfontosságú eleme volt. 1951-ben már működött a Pénzeskút-Kőrisgyőri 
Legelő Társulat, melynek szervezett és áldásos tevékenysége látható, a legelő 
ápolt, bokormentes. Érdekes megfigyelés továbbá az a jellegzetes alakú
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erdőfolt, mely az Égett-hegy hajdani bükkösén áthaladó hárskúti földúttól 
keletre, a Gerence egyik mellékága által kivájt meredek falú völgyben látható, 
és az idők folyamán szinte semmit sem változott.

Az 1955. évi légifelvételek (8. ábra) alapján jelentős változás nem 
figyelhető meg, kivéve azt, hogy az 1952-ben végrehajtott tagosítás eredmé
nyeként a nagytáblák aránya növekedett. Hangsúlyoznunk kell a már az 1951- 
es légi felvételen megfigyelhető eróziós folyamatok látható jeleit. Az 
erodálódott foltok kiterjedése az idő előrehaladtával növekedett, ami a lejtős 
területen a talajt nem kímélő talajművelési technikák alkalmazásának tudható 
be. A folyamat mára már annyira előrehaladott, hogy a szántókon több helyen 
is megfigyelhetőek az alapkőzet kibukkanásai. A fás legelő területi kiterjedése 
nem változott. Számottevő változás a Gerence mentén, a Tilos-erdő 
kiszögellésénél figyelhető meg: az 1951-es felvételen látható erősen erdősült 
foltot felszámolták, egyedül egy kisebb sűrű folt maradt meg. Jól kivehetőek 
azok a nyomvonalak, amelyeken a jószágot hajtották. Láthatóak a hárskúti 
földúttal párhuzamos lefutású kerülő-, mentesítő útvonalak, illetve nyomvo
nalak, amelyek arról tanúskodnak, hogy a földút csapadékosabb időben, 
nagyobb esőzések idején nehezen volt járható. A cserjésedettség mértéke 
1951-hez képest nem változott számottevő mértékben, ami a legelőtársulás 
gondoskodásáról tanúskodik. Ezt alátámasztja a már említett általunk is 
gyűjtött adat, miszerint a cserjéket, szúrós gyomokat, valamint a nemkívánatos 
magoncokat a helybéli gyermekekkel és fiatalokkal eltávolíttatták.

Az időben következő légifelvétel az 1963. évi. A jelentős változások 
oka a téeszesítésben keresendő. Felszámolták a kisparcellás rendszert -  az 
addig nadrágszíj szerű földeket egységes nagy táblákba vonták össze, ahogy 
az a légifotón is látható, de a település házai mögött megmaradtak a háztáji 
földek, melyek a fentebb említett fontos szerepet töltötték be. Az egyértel
műen kivehető erodálódott foltok jelzik a termőtalajt károsító művelési 
technikák további használatát. A fás legelő képében komolyabb változás 
nem állt be, ami a nagyjából állandó, magas állatlétszámnak tulajdonítható. 
A déli részen erősödő cserjésedés és gyomosodás -  a terület sötétebb 
árnyalatából, valamint a bokrok, cserjék sziluettjéből lehet erre következtetni
-  azonban igazolják, hogy a legeltetett állatlétszám valamelyest 
csökkenhetett, mindemellett láthatóak túllegeltetett foltok is, főként a 
központi részen. A fentebb leírt (1955-ös légifotó) keleten elhelyezkedő sűrű 
állomány területe enyhén növekedett, de egyébként teljesen karban tartott, 
egységes, jól kezelt legelőt láthatunk.
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1968-ra (9. ábra) csupán a túllegeltetett foltok nagyságában állt be 
változás. Valószínűleg ebben az időszakban volt az állatlétszám a legmaga
sabb, mert a világos foltok aránya növekszik. Itt ki kell térnem a terület északi 
részén, a hárskúti földút keleti oldalán látható nagyobb kiterjedésű világos 
foltra, ami a nagyobb mértékű igénybevételt jelöli. A jelenség megfigyelhető a 
legelő északi részén elhelyezkedő Delelő-dombon is, ahová a reggeli 
kihajtásnál érkeztek, és ahol az esti behajtásnál gyülekeztek a jószágok. Itt 
hajtották le a csordások, kondások az útról a csordát és a kondát. Az erős 
legelés és az állatok ürüléke, valamint az abból lemosódó nitrogén miatt a 
nitrogént nehezen tűrő növények a mai napig gyéren nőnek a Delelőn, ezzel 
szemben a nitrogénkedvelő növények aránya magasabb, ugyanúgy, ahogy az a 
fák koronája alatt is megfigyelhető. A fent leírtak az állatlétszám kijelölését 
illetően intő jelként szolgálnak egy esetleges élőhely-rehabilitálás 
megtervezésénél, mert egy nagyobb állomány a túllegelés negatív hatásain 
kívül a növényzet összetételét is jelentékenyen képes befolyásolni.

A Magyar Honvédség 1:25 000 és 1:50 000-es méretarányú munka
térképei katonai célokra készültek, így számunkra kevésbé hasznosak, mint a 
légifelvételek, de bármilyen terepi munkához segítséget nyújtanak. Az erdős 
területeket világoszöld színkóddal, határozott körvonalakkal ábrázolják, míg 
az összes többi területet (szántó, rét, legelő) egységesen fehér színnel jelölik. 
A kutatási területen néhány kisebb részt ábrázolnak erdőként, valamint látha
tóak a böhöncök sematizált, kör alakú jelei is.

A soron következő légifelvétel az 1984. évből származik (10. ábra). 
Erre az időszakra a szántóföldeket több tíz ha-os táblákká egyesítették, ami az 
akkori felfogás szerint gazdasági szempontból előnyös, ugyanakkor a 
biodiverzitás és a biotóphálózat szempontjából egyértelműen hátrányos volt. A 
már sokat emlegetett erodálódott foltok nagysága az eltelt 16 évben egyértel
műen növekedett. A legelőt északról határoló szántót és a földúttól nyugatra 
eső területeket is a legelőhöz csatolták, így annak nagysága megfelel a mainak. 
A terület hárskúti úthoz közelebb eső 2/3-a cserjéktől, bokroktól mentes, a 
legeltetésről a fákat körülvevő világos foltok adnak bizonyságot. A keleti és 
déli részen viszont láthatóan erősödött a cserjésedés mértéke. A Tilos-erdő 
menti sávot már teljesen összefüggő állomány borítja. A böhöncök koronái 
között egyre sűrűbben láthatóak kisebb cserjék, bokrok körvonalai. Az út 
nyugati oldalán lévő állomány záródása nyilvánvaló. A déli részen a bokrokat 
már méret szerint is több kategóriába lehet sorolni, ami azt jelenti, hogy a 
legelőt huzamosabb ideje nem tisztították folyamatosan, esetleg csak néhány 
évente. Megállapítható, hogy a vizsgált területet egyre kisebb mértékben
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gondozták, így egyértelműen megindult a szukcessziós folyamat, amelynek 
kezdeti fázisa látható a légi fotón. Az utolsó legeltetés ideje az 1985. és 1990. 
közötti időszakra tehető, sajnos ezzel kapcsolatban kevés információ áll 
rendelkezésre. A helyi adatgyűjtések alapján körülbelül 18-20 éve hagytak fel 
a terület legeltetésével, az egykori kerteskői juhász, SZERSING MIHÁLY is csak 
a Pénzesgyőrtől északra fekvő területeken való legeltetésről számolt be.

1998-ra a cserjementesnek mondható területek hányada csökkent, 
legfeljebb 20%. A fátlan részek a földút két oldalán és a legelő közepén 
láthatóak. A szukcesszió előrehaladott. Az 1984-es felvételen sűrűbbnek lát
szó részek teljesen elbokrosodtak, elgyomosodtak, a Gerence nyugati olda
lán húzódó sáv pedig záródó állomány képét festi. Szinte mindenhol láthatóak 
kisebb-nagyobb cserjék, bokrok. A zártabb állományban még kisebb szigetek
ként jelen vannak nyíltabb gyepek, de ezek mára szinte teljesen eltűntek. Az 
1998-as felvétel készítésének ideje óta eltelt 20 év. Figyelembe véve azt a 
tényt, hogy az utolsó legeltetés akár 1990-1992 körül is lehetett, levonhatjuk 
a következtetést, amely szerint a folyamat jelentős ütemben halad előre.

A fás legelő 2005-ös képét tekintve elmondható, hogy a terület 
állapota visszafordíthatatlan stádiumba lépett, legalábbis a terület hajdani 
mivoltának visszaállítása hatalmas anyagi ráfordítás, munka és összefogás 
eredményeként lenne kivitelezhető. A terület pénzesgyőri részén az állomány 
szinte mindenhol záródott képet mutat. Ugyan a böhöncök koronái még 
kimagaslanak a cserjésedett legelő mátrixából, de figyelembe véve korukat és 
romló állapotukat, legfeljebb néhány évtized kérdése a fák nagyobb hányadá
nak elpusztulása. Cserjementes területek szinte egyáltalán nem láthatóak, 
csupán szórtan, helyenként. Legtisztábbnak a legelő legészakibb része, az egy
kori delelő látszik, bár a terület ezen része az 1955-ös felvétel szerint még 
szántott terület volt. A terület Hárskúthoz közelebbi fele tisztábbnak mond
ható, mint az északi, bár az egyenletes cserjésedettség és borítás ugyancsak 
elmondható. A legelő legdélebbi részén még megfigyelhető nagyon minimális 
területen a nyílt gyep.

Mára a terület teljesen áthatolhatatlanná vált, mindenhol szúrós, 
egybefüggő bozót borítja a területet. A nyílt gyepes részek már csak apró 
szigetekként -  jobb esetben -  érik el a terület 15-20 %-át. Az említett 
gyepeken is egyre jelentősebb az özönnövények térhódítása, amit „szerencse 
a szerencsétlenségben” mottóval a cserjék majd kiszorítanak. A tüsketakaró 
már csak az igazán elszántak számára átjárható. Az idős fák egészségi 
állapota egyre rosszabb, és súlyosbítandó a helyzetet egyre gyakrabban lehet
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hallani a motorfűrészek hangját a legelő mélyéről, ami bizonyára nem 
engedélyezett tevékenységet jelez.

Mindezek fényében elmondható, hogy talán a pénzesgyőr-hárskúti 
fás legelő élete utolsó felvonásának vagyunk tanúi. Az egész terület teljes 
tájképi visszaállítása elképzelhetetlenül nagy energia és pénzügyi befektetést 
jelentene, amely a rendezetlen tulajdonviszonyok, társadalmi- és érdek- 
ellentétek közepette egyelőre még elméletben is kivitelezhetetlennek tűnt. 
Az egyetlen esély a fás legelő és hasznosítási emlékeinek megmentésére a 
terület egy kisebb részének rehabilitálása, a cserjék kiirtása és megfelelő 
állatlétszámmal való legeltetése, ami talán kivitelezhető az elkövetkezendő 
15-20 évben. Amennyiben nem történnek lépések a terület megmentését 
illetően, úgy 20-40 év múlva, a fák pusztulása, illetve kivágása után a terület 
visszaolvad abba a „Bakonyerdőbe”, amelyből kiemelkedett egykoron, és a 
feledés homályába vész. Legalábbis ennek a kevéssé lelkesítő jövőképnek a 
megvalósulására volt a legnagyobb az esély, azonban a közelmúltban pozitív 
változások indultak meg a fás legelővel kapcsolatban. 2008 folyamán a 
terület túlnyomó részét egy magánszemély megvásárolta, így a legelő 
jelentős része magántulajdonba került. Ez a tény alapvetően nem adna okot a 
bizakodásra, azonban a felvásárló magánszemély Nagy Tibor, akinek már 
vannak gyakorlati tapasztalatai mind az ilyen jellegű területek rehabilitálásá
val, mind pedig fenntartásával kapcsolatosan. A fás legelő új tulajdonosának 
szándékában áll rehabilitálni az egykori legelőt, amelynek kezdeti lépéseként 
szárzúzózás történt a terület egy részén, továbbá 2009 áprilisában, jelen dol
gozat leadásának idején, várható a legelőt későbbiekben fenntartó állat- 
állomány érkezése, így, mindezeket összevetve, kijelenthető, hogy lehetőség 
nyílt ennek a jelentős természeti és kultúrtörténeti értéknek a megóvására, 
megőrzésére a jövő nemzedékek számára.
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