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I. AJÁNLÁS

zalai erdők erdészettörténetét évtizedek óta kutató, ismert és elismert szerző
a legújabb munkájában arra a nem mindennapi, úttörő jellegű feladatra vállal

kozott, hogy történelmi keretbe ágyazva, komplex módon mutassa be szűkebb ha
zánk, Zala megye székhelyének, Zalaegerszegnek és környékének erdeit, s főbb vo
nalaiban azt az évezredeket felölelő folyamatot, amely az erdő hasznának felisme
résétől -  a népi erdőkiélésen át -  elvezetett napjaink tudatos erdőgazdálkodásáig.

A rendkívül gazdag anyag látványosan érzékelteti, hogy az egyes történelmi 
korokban az erdő, s fő terméke a fa, mennyire meghatározó, mennyire elválaszt
hatatlan szerepet játszott és játszik ma is az itt élő emberek életében.

A könyvben szereplő sok-sok értékes momentum, adat közül nehéz bármit is 
kiemelni, de külön is méltatásra kívánkozik az az alaposság és helyismeret, aho
gyan a szerző bemutatja Zalaegerszeg város határának történeti kialakulását, azt, 
hogy a történelem során milyen szoros összefüggés volt az erdők területének vál
tozása és a birtokviszonyok között.

A történeti feldolgozás a Zalaegerszeg határában lévő erdők múltja és jelene 
mellett, bemutatja azokat a szervezeteket is, amelyek egykor kezelték, felügyelték, 
rendezték, illetve ma kezelik, felügyelik és rendezik az itteni erdőket, nem felejt
kezve el azokról az erdész szakemberekről sem, akik elhivatott, színvonalas mun
kájukkal legtöbbet tették Zalaegerszegért, a város erdeiért, különösen az országo
san is kiemelkedő szépségű közjóléti célokat szolgáló Alsóerdei parkerdő létre
hozásáért.

A szerző jogos félelme és féltése is kicsendül az anyagból, amikor az erdőkre 
leselkedő emberi és természeti veszélyforrásokra hívja fel a figyelmet, melyek ha
tására Zalaegerszeg erdőterülete a történelem folyamán jelentősen lecsökkent, s 
mára eljutottunk addig, hogy minden eddiginél nagyobb oltalomra és szakmai 
odafigyelésre szorulnak az itteni erdők is, elég csak, ha az utóbbi évek luc-, tölgy- 
és bükkpusztulásaira gondolunk.

A könyvet jó szívvel ajánlom mindazoknak, akik becsülik erdészeti múltunkat, 
s akik szeretik, féltik, óvják legnagyobb természeti kincsünket, az erdőt, s kívánom, 
kapjanak belőle biztatást egy széles körű társadalmi összefogáshoz, annak érdeké
ben, hogy erdeink hasznaiból és szépségeiből majdan unokáink is részesedhessenek.

Nagykanizsa, 2011. június 29.

Rosta Gyula 
vezérigazgató 

ZALAERDŐ ZRT.
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II. BEVEZETÉS

z ember a megtelepedésétől fogva szoros kapcsolatban volt és van az erdők
kel. „Annak hogy a civilizációnk a mai szintjére eljutott, előzményei, vagy 

inkább feltételei a korábbi erdőirtások voltak."1 Vajon szükséges volt-e, és jó-e az, 
ahová eljutottunk?

Az ember nem élhet erdő nélkül, az erdő viszont létezhet ember nélkül. Az 
erdők a legösszetettebben és a legkifinomultabban működő szárazföldi életkö
zösségek, az erdőgazdálkodás pedig egy bonyolult, sokrétű problémával terhelt 
tevékenység.

M agyarországon már minden erdőben megtalálható az emberi tevékenység 
nyoma. Az erdőgazdálkodás fő célja sokáig az volt, hogy az erdők hosszú távú 
fenntartása mellett a termőhelyi viszonyokat figyelembe véve a lehető legna
gyobb fatömeget, a lehető legjobb minőségben nyerjék ki az erdőből.

Az utóbbi időszakban egyre fokozottabb az egészséges környezet iránti igény, 
melynek legfontosabb eleme a természetes erdők minél nagyobb léte. Ma már 
köztudomású, hogy az erdők értékét nem csak a szakszerűen kitermelt faanyag 
jelenti, hanem mindazok a közjóléti és védelmi funkciók, szolgáltatások, melyek 
nélkül nem tud élni a XXI. század embere.

Természetes környezetünk legnagyobb része az erdő, élettelenül pedig egyik 
legfontosabb nyersanyaga mai épített világunknak. Szállóigévé vált, hogy a fa
anyag végigkíséri az embert a bölcsőtől a sírig, jelen van a kultúrában, művészet
ben és a technikában.

Jelentős szempont az is, hogy az erdő megújítható energiaforrás. A szakszerű 
gazdálkodást sokszor nehéz összeegyeztetni az erdőjárók esztétikai igényeivel. 
Mindezek a szempontok szükségessé tették, hogy az erdőkben ne csak az egyéni 
és a csoportérdek érvényesüljön, hanem az össztársadalmi érdek is. Ezért szület
tek már 200 éve az erdőkkel kapcsolatos rendeletek, törvények.

Zalaegerszeg az erdők tekintetében irigylésre méltó, szerencsés helyzetben van. 
A város területének déli és keleti részén összefüggő, nagy erdőségek fekszenek. 
Elhelyezkedésük azonban féloldalas; északon és nyugaton nyitott a város, a leg
gyakoribb szelet is innen várhatjuk, itt alig találunk erdőt. Északkeletre, Pózva 
felett ugyan van kisebb erdőség, de ez már nem tartozik a város területéhez. A 
parkerdők a városközpontból gyalog is elérhetőek. Jótékony hatásukat különö
sen nyáron érezhetjük.

1 Somogyi 2001.19.
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A nagy katasztrófák okainak vizsgálatakor legtöbbször felmerül az erdők irtá
sa és a helytelen gazdálkodás, mint a kiváltó okok egyike. Zalaegerszeg termé
szetes környezete, az erdők területe, minősége, fafaj összetétele, gazdasági jelen
tősége jelentősen átalakult, módosult az elmúlt évszázadokban.

A jelenlegi beruházások, természetátalakítások és a dombtetőn való építkezések
-  több helyen az erdők rovására -  jelentősen megváltoztatják a város környezetét, 
éghajlatát és előrevetítenek egy sor problémát. Jelenleg az erdők pusztulásának 
legsúlyosabb időszakát éljük, melyet a város területén lévő erdőgazdálkodók pró
bálnak megszüntetni s egyben keresni a legjobb szakmai megoldásokat. Ilyen mér
tékű katasztrófa ritkán volt a történelem során.

Az erdők tulajdonjoga is átalakult. A jelenlegi tulajdonszerkezettel nem elége
dettek a szakemberek és a régi tulajdonosok sem.

Az erdők megóvásához a környezet- és természetvédelem, az erdészet, az ön- 
kormányzatok és civil szervezetek összefogására lenne szükség. Jelenleg sajnos 
egymástól függetlenül, párhuzamosan működnek.

Zalaegerszeg város és a hozzá csatlakozó 25 egykori helység erdeinek történe
tével önállóan nem foglalkozott még senki, csupán kisebb írások, részközlemények 
jelentek meg.2 A 2006-ban megjelent munkát célszerű folytatni, kibővíteni és a hi
ányzó fejezeteket, táblázatokat, adatokat, térképeket, fotókat pótolni.3 Zalaeger
szeg történetének megírása nem mellőzheti természetes környezetünk, ezen belül 
az erdők történetét.4

Magyarországon egy-egy város, vagy helység erdőiről, valamint erdőgazdál
kodásáról összefoglaló könyv, vagy tanulmány nem jelent meg!5

A zalaegerszegi erdőkkel összefüggő civil és jogi szervezetekről -  közbirto
kosságokról és a vadásztársaságokról -  semmit sem tudunk, pedig a helytörténet 
igen hasznosan használhatná fel.

Zalaegerszeg és a később hozzá csatolt falvak lakóinak az erdőirtás az életet 
jelentette. A fából lakóházakat, melléképületeket építettek, bútorokat, használati 
tárgyakat készítettek. A kiirtott erdők helyén termesztett gabona a lakosság egyik 
legfontosabb tápanyagát adta. A legelőnek kiirtott területek, vagy az erdei lege-

2 Igen alapos tanulmány: Simonffy 1974. 85-101. (A legelő ugyanis erdő -  legelőerdő -  volt a való
ságban.) Egy-egy tanulmányban találhatunk részközléseket, így pl. Szakács 1985b. 7-11. p.; Szakács 
1986. 273-294.; Szakács 1982b. 18.; Szakács 1981. 50.; Szakács 1982a. 164-165.; Szakács 1985a. 22-23.

3 Szakács 2006. 235-272.
4 Itt mondok köszönetét Molnár András levéltárigazgatónak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az 

eddig elkészült Helytörténeti lexikon kézirat és cédula anyagát, valamint, hogy tanácsaival segítette 
munkámat.

5 A legnagyobb, legátfogóbb ilyen munka Debrecen erdőiről jelent meg, de ez sem tárgyalja az ösz- 
szes korszakot. Egy-egy jelentős résztanulmányt olvashatunk Sárvár, Sopron, Pécs Miskolc város er
dőiről. Penyigey 1980.; Kollwentz 1998.; Járási 1997.; Balsay 2008.; Csapody 1975.107-123.
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lök, tisztások, ínséges években a lombtakarmány, a makkos erdők termése az 
állattartást tették lehetővé. Az erdei növények termésének összegyűjtése, a vad
fogás és vadászat az élelmezést és a gyógyítást segítette.

1. Zalaegerszeg mai határának kialakulása

Zalaegerszeg határainak kialakulása korábbi időszakokra vezethető vissza, ezért 
érdemes megvizsgálni az előző korok határ átalakulásait. A városhoz csatolt köz
ségek minden esetben hozták a területeiket is.

A Zalaegerszeg északi, nyugati és keleti részén lévő falvakban már évszázadok 
óta kialakultak a szilárd határok; kisebb-nagyobb határvillongások inkább a mai 
város határán belül keletkeztek, bár ezek lényeges változást nem okoztak.

Például Egerszeg és Bazita közt a XIX. században (a város déli és délnyugati 
részén) alakult ki problémás helyzet. Ennek oka az volt, hogy Bazita Zalaeger
szeghez csatolásakor hozta a területét is, azonban ez korábban nem volt azonos a 
csatlakozáskori területével. Négy régi helységből alakult ki: Bazita, Toposháza, 
Zelefa nagyrésze; Csentericfalvának viszont csak a Felső Csentericfalva része ke
rült Bazitához. Alsó Csentericfalva Nagylengyelhez, Zelefa kisebb része Babos- 
döbrétéhez sorolt. (Sajnos a megosztásról sem időpont, sem terület nem áll ren
delkezésünkre.) így Felső Csentericfalvát is be kell vennünk a mai Zalaegerszeg 
erdőtörténetébe.

E község határa a bazitai temetőtől a Kellő hídig vezető úttól keletre, a követ
kező hegyhát gerincéig terjedt. Déli határa a Pálosfai patak volt.

Toposháza az említett gerinctől keletre a Csalános völgyig terjedt, ahol a Nyí- 
res erdő volt, de ez már Besenyő határa is egyben. A déli határa szintén a Pálosfai 
patak. Ez most is így van. Mindkét helység északi határán van Bazita.

A csatlakozáskor Zelefa (régebben Szelefa) a már említett úttól nyugatra a Kö
kényes patakig, majd annak északi ágán a híres Daróc völgyig, vagy Daróc aljáig 
terjedt. Déli határa ennek is a Pálosfai patak.

1381-ben a határjáráskor Egerszeg nyugati határa Bazita, Szelefát nem említik. 
A középkori oklevelek szerint a Daróc erdőt és gesztenyéseit egyértelműen Sze- 
lefához köthetjük. Határa északon Egerszeg, északnyugaton Ebergény. Alsóerdőt 
többször említették, mint Daróc erdőt, még az 1700-as években is megtalálható ez 
az elnevezés, tehát a szelefai határnak Egerszeg nyugati kiszögellésében kellett 
lennie. Hol volt ekkor Bazita? Feltehetőleg ettől kissé délre.

Az 1828-as térképen Zelefa nyugati határa Mindszent előtt közvetlen a köké- 
nyesi völgyben haladt észak felé, nagyjából a mai vonalon. Az északi végén azon
ban nem szerepel Ebergény. Zelefa, Kökényesmindszent és Debréte északi-észak
keleti határa egyre keskenyedően ér véget. E térkép szerint egyértelmű, hogy
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Zelefa déli határa túlment a Pálosfai patakon. Ez viszont már nem tartozik a mai 
Zalaegerszeghez!6

Az 1858. évi Döbréte térképen, az északkeleti részen van Szelefa, hasonlóan, 
mint az 1828-as térképen. Északi végén ott van Ebergény. Lényeges viszont, hogy 
a mellette lévő Kökényesmindszent szőlőhegye -  ma Újavas -  már Döbréte hatá
rába került, vagyis a határ változott a kérdéses területen. A tagosítási térképen is 
hasonló Zelefa határa; tehát nagyobb része került Bazitához, kisebb része Döbré- 
téhez.7

Külön érdekesség, hogy a négy helységből pont az anyaközség, Bazita eredeti 
területe a legbizonytalanabb. Nincs hozzá elég adatunk, és ami van, az is kétséges.

Megemlítjük, hogy 1810-ben a Skublics család birtokainak összeírásakor a Kö- 
kényesi és Várfölde dűlők Besenyő községhez tartozónak látszanak, de nem 
egyértelműen.8

A Besenyő földkönyvben szerepel a Pusztai birtok, mely két részből áll; a Kö
kényes, valamint az Alsó és Felső Várföldi birtokból. A Skublicsok birtoklása miatt 
kerülhetett a Besenyő földkönyvbe, mert Besenyő mellett Bocföldén is birtokosok 
voltak. Azonban egyértelműen bocföldiek birtokáról beszélnek, tehát nem Bese
nyő községhez tartozott Kökényes és Várfölde. Ezt a már említett térképek is bi
zonyítják. 1720-ban egy tanú kihallgatáskor Sárhida tartozéka Kökényes prédium
- 1860-ban egyértelműen mindkét terület Bocföldéhez tartozott.9 Meg kell emlí
tenünk, hogy a XVIII. és XIX. században a birtokok összeírásakor elsősorban a 
birtok tulajdonosa volt a mérvadó, aztán a birtoktest, mely legtöbbször nem fedte 
a községek területét.

2. A mai Zalaegerszeg határleírása10

A mai Zalaegerszeg határát térképen nézhetjük, azonban a részletes leírás többet 
mond és pontosabb. Számunkra azért is fontos, mert a régebbi korokban nagyrészt 
erdő borította. A város keleti részén ma is összefüggő erdőben halad a közigaz
gatási határ. A régi erdődűlő név már sok helyen nem erdőt jelent, mert kiirtották 
s mezőgazdasági területként használják. Megkönnyíti az eligazodást, ha rögzítjük, 
milyen határokon belül vizsgáljuk az erdőket.

6ZML XV. 61. H. Lex. Kökényesmindszent, T 185.1828.
7ZML XV. 61. H. Lex. Döbréte, U 9 .1858.
8ZML XIII. 34. Skublics család iratai, 43. 44. csomó. Főkönyvek.
9ZML XV. 61. H. Lex. Bocfölde.

10 A határleírást a terepen, térképpel és földrajzi nevekkel végigjárva végeztük el. 2011-től Pethőhe- 
nye népszavazással érintett területei -  Cserlap, Hosszúhegy és Kápolnahegy is -  a városhoz tartoznak.
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Az Andráshidához tartozó Apátfa nyugati szélétől délre, a Zala folyótól indu
lunk. Innét keletre fordul a határ, majd délkeletre a Zala réten lévő Tüskés és Ber
kes dűlőn át, a teskándi malmot érintve. E rövid szakaszon Boncodfölde község a 
szomszéd, majd Teskánd. Tovább megyünk délre, fel a Melegmár tetőre, ezután 
nyugat felé, közvetlen Teskánd belterülete mellett, majd délre a Vadalmás patakot 
érintve fel a Csonttetőre. Innét már Babosdöbrétével határos a város. Az Aranyos 
kútnál keletre, majd a Kele rétnél ismét délre fordulunk. (Teskánd belterületét, a 
házakat majdnem három oldalról megkerüli a zalaegerszegi határ.)

Ezután a Csukás patak mellett tovább délre, a Páskom, a Kokas árok mentén, 
a Hosszú földek és a Csigás út mellett kicsit keletre, majd újra délre a Kemencés- 
kúti erdő nyugati szélén, a Magasbükk mellett fel a Pörös tetőre megyünk. Onnan 
keletre fordulva, végig a tetőn, elhaladva a Szálasbükk, a Kisbükk és az Újavas 
mellett megérkezünk a hajdani híres Ebergény-Zalaegerszeg-Babosdöbréte-Bazita 
négyes határhoz. Itt egy keresztet találunk.

Innét délre fordul a határ, lefelé a völgyben, elhaladva a Skublics erdő, a Feny
vesi dűlő mellett, a Vízvölgyben haladva, a Kökény esi patak mellett. A völgy kö
zepe táján kicsit nyugatra megy a határ, majd délre s újra keletre, vissza a patak 
mellé, a Daróc erdő, a Daróc alja és a Kis-tölles mellett. Tovább délre a Zelefai ré
teken keresztül, közvetlen Kökényesmindszent előtt elérjük a Pálosfai patakot, 
ahol keletre fordulunk. Innét már Nagylengyel község a szomszéd.

A Pusztai rétek mellett elhagyva a hajdan volt Szelefát, Csentericfára érke
zünk, továbbra is a patak mellett haladva. A Büdöskúti dűlő következik s megér
kezünk a hajdani Csentericfa-Besenyő határra. Itt a szomszéd már a mai Bocfölde 
község. Innét északkeletre fordulva elhagyjuk a patakot, és már a régi Besenyő 
határában lévő Nyíres erdő aljában felmegyünk egy kis dombra. A Nagylengyel
be menő úton áthaladva keletre fordulunk a Borzas tetőre, a Bagodi erdő mellett 
és a szőlők közt leereszkedünk a Válicka völgyébe, a Kajtár rétnél.

Innét keletre fel a dombokra, a Rózsás mellett, már Csatár község a szomszéd. 
A Szörnyű-kút után a Füzesi, Böröndi sűrű és a Körtefaji-tábla mellett egy rövid 
szakaszon Pölöske a szomszéd. Innét északra fordulva már Nemeshetéssel határos 
Egerszeg. A híres Hatvan-hódas erdő mellett haladunk, mely Botfa legszebb és 
legértékesebb erdeje volt (ma ugyanez Egerszeg tekintetében).

A Kútlap környékén egy rövid szakaszon Kisbucsa község a szomszéd, majd 
a Bokáncs erdő és a Karácsony-hegy környékén már Alsónemesapátival határos 
a város. A Tölles erdő, majd a Kűső-tilos erdő következik. A Csácsbozsoki Arbo
rétum felett, továbbra is észak felé haladunk, átlépve a Balaton felé menő úton, a 
Cser hegyen át (csererdő volt) már Pethőhenye lesz a szomszéd. A Nyári hegy, 
Föső hegy, Pungi hegy, Gombóc hegy következik, amelyeken (és mellettük) Eger
szeg legnagyobb összefüggő szőlő területe van. Innét nyugatra fordul a határ.
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A Vár völgy, Hászter kereszt után a Muszli horgostól Zalaszentiván a szom
széd. A dombokról leereszkedve átkelünk a Zala folyón, nem messze a régi Póz- 
vai malom mellett, és észak felé haladunk a víz mellett, a Zuggót érintve. A Hideg
kúti forrás előtt a Zala folyótól nyugatra fordulunk a Csíkos tó, Ásó-csíkos tó és a 
Felső-csikos tó mellett elhaladva. A közúton átlépve a Felsőerdőbe érünk.

Egy rövid szakaszon délre fordulunk, majd újra nyugat felé a Vörös erdőbe 
érünk. Ezután észak, majd északnyugat felé hajlik a határ. A Nyelves-hidi forrás
nál egy rövid szakaszon Egervár a szomszéd. A János majortól nem messze, ke
letre élesen nyugatra fordulunk, ahol Nagypálival határos a város. Az előbb em
lített majortól nyugatra tovább megyünk a Varga dűlő és a Cseres erdő mellett, 
ahol már Kispáli a szomszéd. A Rókási árok és dűlő körül továbbhaladva észak
nyugat felé fordulunk, majd Szentmárton puszta mellett nyugat felé. Itt egy rövid 
szakaszon Kiskutas a szomszéd.

A Szentmártoni patak mellett röviden észak felé fordulunk, majd újra nyugat 
felé. Innét Zalaboldogfával határos a város. A Márton hegy, Rosszlik után elérjük 
a Zsiger patakot s forrását. Innét egy kis területnyelv felnyúlik észak felé, majd a 
Bódi földek mellett délre fordulunk, a Zsiger patak mellett megy a határ egészen 
a Zala folyóig. Közben Bagód a szomszéd. A Lapi erdő mellett elhaladva elérjük 
a Zsiger hidat, majd a Vágás dűlőt. A Fölső és Berkes rétnél érjük el a Zala folyót.
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III. ZALAEGERSZEG TERÜLETÉNEK TERMÉSZETI 
VISZONYAI11

1. Földrajzi fekvés, tájbeosztás

alaegerszeg Zala megye északi részén, a Zala folyó és a Válicka szegletében,
a körülötte lévő dombok közt megbújva, azok ölelésében fekszik. Egerszeg 

határa domborzatilag igen változatos. A sík, mocsaras vidéktől a meredek domb
oldalakig minden formáció előfordul. Különösen érdekes a ságodi-neszelei plató, 
melyet talán nevezhetnénk „napterasznak" is, hiszen az emberek korán felismer
ték, hogy itt lehet gazdaságosan földművelést folytatni.

Az általános tájbeosztás szerint Zalaegerszeg a Zalai-dombsághoz tartozik, a 
Felső Zala-völgy és a Göcsej vidék találkozásánál található. Négy jól elkülöníthető 
kistájra oszthatjuk a város területét (a szerző felosztása!).

Az első a Zala folyó, a Válicka és a kisebb patakok sík jellegű völgye (Zala- 
Válicka völgy).

A második kistáj a Zalától északra lévő, nagyrészt terasz jellegű, kavicsos hor
dalékkúppal és bevágódott patakvölgyekkel (Andráshida-Ságod-Pózva terasz).

A harmadik a Válickától keletre lévő erősen tagolt, erodált észak-déli domb
vonulat, ebbe mélyen benyúló keresztirányú völgyekkel (Csács-Botfa dombvidék).

A negyedik kistájegység a legváltozatosabb, mely a Válicka pataktól nyugatra 
és a Zala folyótól délre terül el. M orfológiailag hasonlít az előbbihez, azonban 
sokkal több a déli dombhajlat. Ezt az utóbbit Ebergény, Besenyő, Toposháza és 
Zelefa határában találjuk. (Egerszeg-Bazita-Besenyő dombvidék)

Megkülönböztethetünk több makro tájegységet is, melyek igen jelentősen kü
lönböznek egymástól, Kialakulásukat befolyásolja az ember megtelepedése, az 
éghajlati változatosság, a helyi mikroklíma, égtáji kitettség, erdő és mezőgazda- 
sági művelés. Ezek a tényezők az erdők szempontjából igen jelentősek.

A Zala folyó völgyében, az első kistájban a tengerszint feletti magasság 142- 
150 m, Felsőerdőn, a második kistájban 166-196 m, a Bozsoki-Botfai erdőn, a har
madikban 196-305 m. Itt van Zalaegerszeg legmagasabb pontja, a Botfai erdőn lévő 
Karácsony hegy, melynek magassága 304,9 m (magasabb a Göcsej legmagasabb

11 E fejezet írásához felhasználtuk Zalaegerszeg város és a zalaegerszegi erdészet üzemtervét, az 
1963-1973, 1975-1985 és 2006-2015 közti időszakból. Itt köszönöm meg Nagy László erdészetigazga
tónak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az üzemterveket. Köszönöm Havas Tibor erdőrendező hasz
nos észrevételeit a fejezet átnézésekor.
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pontjaként említett Kandikónál is!). Alsóerdőn, a negyedik kistájban a tengerszint 
feletti magasság 180-292 m.

Számunkra az erdészeti táj beosztás a legfontosabb, ezért ezt külön tárgyaljuk.

2. Geológiai és domborzati viszonyok

Zalaegerszeg földtörténeti múltjának megismerését elősegítette a déli részen el
terülő bazitai és besenyői kőolajkutatás. Az idős képződmények, alaphegységek 
nagy mélységben vannak, a felettük lévő fiatal (neogén) rétegek több ezer méter 
vastagok. A legkisebb mélységben Andráshida környékén fekszenek, innét dél 
felé fokozatosan mélyülnek.

A Zala folyótól jobbra az észak-dél irányú dombvonulatok egyenletes magas
ságú, hullámos felszínű rögökből állnak. Ezeket főleg fiatal pliocén agyag, esetleg 
homokkő építi fel. Erre az alapra itt-ott kvarc kavicstakaró foltok települtek. Az 
egyenletes magasságú dombvidék fiatal denudációs (lepusztult) felület. A levantei 
idők folyamán pusztult le sima térszínné, majd pleisztocén törésekkel egyenletes 
magasságúra emelkedett ki. A mai élénkebb felszínt a dombvidék kiemelkedése 
közben és utáni fiatal kereszttörésekkel előre jelzett völgyek bevágódásai, továb
bá a tisztán eróziós völgyek, a jégkorszaki szoliflukció és a helyenként fellépő su- 
vadások alakították ki. A lösz felszínegyengető szerepe lényegtelen volt.

A Zala folyó jobb parti lejtői meredekek és magasak, terasztalanok, míg a bal 
parton sorozatban követhetők a folyó pleisztocén teraszai. Az agyagból, homok
ból álló, vastagabb-vékonyabb kavicstakaróval befedett dombok fiatal denudációs 
felszíni törésekkel lassan szétdarabolt képződmények. A Zala folyó völgyében, a 
vizenyős, rossz lefolyású területeken tőzeg képződött a holocén korban.12

3. Földtani felépítés és a felszín kialakulása

Az első kistájban holocén képződményeket találunk, fiatal hordalékos talajt, ez a 
vízfolyások völgye, ártere. Egy kis sávon, Besenyőtől a város központjáig, a völgy 
nyugati felének talaja folyóvízi homok. Önkényesen nevezhetjük kertészeti makro 
tájnak, mert itt működtek a legnagyobb erdészeti és kertészeti üzemek, melyek a 
könnyen művelhető, meleg talajnak köszönhették működésüket.

A második kistájban Apátfa felett lejtőagyag, vörös agyag és nyirok található. 
Andráshida és Neszele felett lösz, homokos lösz, lejtőlösz és barna föld, míg Ne

12 Mártonná 1999.; Dedinszky 1960. 53-63.
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keresd és Pózva felett teraszon lévő, Ős-Rábából maradt folyóvízi kavics, homok 
található.

A harmadik kistáj talaja nagyrészt agyagmárga, homok, alárendelten szenes 
agyag, kavics és lignit. A csácsi és a botfai helység körül lösz, homokos lösz, lejtő
lösz és barna föld található.

A negyedik kistáj talaja lejtőagyag, vörös agyag, nyirok. A várostól délnyugat
ra egy kisebb folton, teraszon lévő folyóvízi kavics, homok foglal helyet. Ettől délre 
szintén egy kis foltban lösz, homokos lösz, lejtőlösz és barna föld található.13

4. Éghajlat és vízföldrajzi adottságok

Zalaegerszeg területének nyugati, kisebb dombos része a mérsékelten hűvös, mér
sékelten nedves klímába tartozik. Az évi csapadék itt 700-800 mm, a tenyészidő- 
szak átlagos hőmérséklete 15,0-16,5 C fok. A város nagyobb részét a mérsékelten 
meleg, mérsékelten nedves klímába sorolhatjuk. A tenyészidőszak átlagos hőmér
séklete 16,5 C fok fölé emelkedik, az évi csapadék itt is 700-800 mm.14

Érdemes összehasonlítanunk a Zalaegerszegen és a környékén lévő csapadék
mérő állomások 40 éves átlagát.

Csapadékmérő
állomás Évi átlag mm Tény észidőszakban Legcsapadékosabb

hónapok
mm % hónap mm

Zalalövő 786 496 63,2 VII. 94
Zalaegerszeg (733) 751* 466 62,3 VIII. 86
Bak 793 481 60,6 VIII. 93
Egervár 683 428 62,6 VIII. 80
Pókaszepetk 717 444 61,9 VIII. 83
Zalaszentgrót 767 474 61,8 VIII. 90

*A 70 éves átlag Zalaegerszegen 733 mm, az 1968-2008 közti időszakban 681 mm (száraz időszak). Az 
1901-től mért csapadék 531 és 1216 mm közt változott. Nagyok a szélsőségek és bizonyos ciklikusság 
is megfigyelhető.

Az adatsorokból jól látni, hogy Zalaegerszegtől nyugatra és délre növekszik a 
csapadék mennyisége, míg északra és észak-keletre csökken. A Zala folyó a lénye
ges változást jelző határ. Az erdő szempontjából a legfontosabb a tenyészidőszak

13MOF 1984.; Sümeghy 1925. 217-226.; Pécsi 1986. 42-55. p.
14 Lovász 1986. 20-39.
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alatt (április-szeptember hó) lehullott csapadék mennyisége. Érdekes, hogy Zala- 
lövőn júliusban esik a legtöbb csapadék, a többi területen ugyanez a mennyiség 
augusztusban esik le -  a növényzet szempontjából pedig szerencsésebb lenne a 
júliusi bővebb csapadék. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy Zalaegerszegen a 
július havi átlag 85 mm, amely alig különbözik a legtöbb átlagtól.

Az 1961 és 2000 közti időben az évi csapadék mennyisége folyamatosan csök
kent, azonban ezután 2000 és 2004 közt drasztikusan, 30 %-kal apadt, különösen a 
tavaszi időszakban. Az aszály és az ezt követő másodlagos károsítok következ
ményeképpen 120.000 m3 bükk pusztult el. A csapadék ezután növekedett és né
hány év múlva -  az elpusztult bükkösök kivágása és felújítása után -  2008-ra újra 
ideális volt a csapadék mennyisége.

A városon belül is van különbség, a Felsőerdőn és a ságodi terasz vidékén 
650-700 mm, míg a Zalától délre 750-800 mm az évi csapadék. Ennél is magasabb 
Alsóerdőn, például 1954-56-ban 907 mm eső esett. (A Zalaegerszeg-Andráshidán 
lévő mérőállomás adatai a Zala folyótól északra lévő területekre vonatkoznak.) A 
város az ország legcsapadékosabb területének határán van.

Az évi középhőmérséklet Alsóerdőn és Besenyőn 9,5 C fok, Csácsi erdőn 10 C 
fok, Felsőerdőn 10,5 C fok. A tény észidőszakban a középhőmérséklet Felsőerdőn 
17 C fok, a többi területen 16,5 C fok. A leghidegebb terület a Zala és a Válicka 
összefolyásának környékén van. A dombtetők és a Zala-Válicka völgy folyamatos 
beépítése hőmérsékletemelkedést és páraelvonást okoz az erdőknek.

A völgyek klímájára jellemző, hogy a ködképződés gyakran előfordul. A kiala
kuló köd keletkezésében nagy szerepe van a domborzatnak, a talajminőségnek és 
a csapadéknak. A lehűlt levegőben lévő köd, délelőtt csak későn oszlik fel, a völ
gyekbe csak 3-4 óra múlva süt be a nap. Az erdő számára ez kedvező.

Az uralkodó szélirány: északi 23 %, déli 18 %, a szélcsendes időszakok aránya 
25 %. A többi arány csak néhány %.15

Egerszeg napfényben az ország egyik legszegényebb területe. A napsütés órák 
száma éves viszonylatban 1900 óra. Az égbolt az év 55 %-ában borult. A völgyek
ben gyakori a ködképződés, sok a felhős, borongós időszak. Mindezek ideálisak 
az erdő növekedéséhez.

Fokozta a kedvező környezeti tényezők hatását még az is, hogy a Zala folyó és 
a Válicka patak völgye erősen el volt mocsarasodva a múltban. (Holub József mun
kájából tudjuk, hogy 1526 körül az Egerszeg mellett lévő Mándi berekbe és Ólába 
csak töltésen keresztül lehetett közlekedni.) A török hódoltság idejében védelmi 
célból mesterségesen mocsarasították a területeket. Még 1781-ben is Egerszegre

15MÉA 1960.; Hajósi 1975.16.
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Bak felől 16 öles töltésen jutottak a városba, Óla felé 34 öl feltöltött töltésen jártak, 
Kaszaháza felé pedig 50 öles vámos híd vezetett.16

A lecsapolás az 1800-as években kezdődött. A nagykiterjedésű mocsarakból 
felszálló páratömeget a völgyek bevezették az erdők belsejébe. Ez rendkívül ked
vező volt az erdei növénytársulás fejlődésére. Könnyen belátható, hogy a mai 
szisztematikus beépítésnek ellenkező, pusztító hatása van.

Igen nagy a különbség a város északi és a déli része közt. A ságodi terasz vi
dékén 100-150 mm-el kevesebb csapadék esik, több a napsütés és a hőmérséklet 
nyáron magasabb, télen hidegebb, a szél télen-nyáron akadálytalanul süvít át 
északi vagy déli irányból. A déli részen, Alsóerdőn, valamint a keleti részeken 
sokkal kiegyensúlyozottabb az éghajlat. A tél enyhébb, a nyár hűvösebb. Különö
sen kánikula idején rendkívül nagy az eltérés, Alsóerdőre való belépéskor ez azon
nal érzékelhető. Természetesen az erdő mikroklímája is visszahat az éghajlatra. 
Érdekes jelenség a déli részeken, hogy a völgyekben lévő hideg időnként megül, 
viszont a dombtetőkön akár 5-10 C fokkal is melegebb van ilyenkor. Ez a tény a 
fagyérzékeny gyümölcsök és erdei fák (gesztenye, akác) felújításánál igen fontos. 
A mediterrán növények, a füge, naspolya, gesztenye éppen ezért a dombok köze
pén találhatóak.

Összefoglalva az éghajlati adatokat megállapíthatjuk, hogy a mediterrán hatás 
még erősen érvényesül. A kontinentális hatás nyugatról kelet felé és délről észak 
felé növekszik. A tenyészidőszakban az erdő számára oly fontos csapadékot az 
atlanti légtömegek szállítják, ezekből rövid idő alatt nagy mennyiségű esők jönnek 
létre. A talaj vízkészletének pótlása elsősorban annak fizikai és kémiai állapotától 
függ. Ez szabályozza legjobban a helyi mikroklímát is. A laza kőzetféleségekből 
alakult talajok a lehulló csapadékot a tenyészidőszak alatt többször is feltöltik, 
míg a kötött agyagos cseri talajokba alig tud beszivárogni a víz, a lejtőn lefolyó víz 
eróziós károkat okoz és a völgyek medencéjében pangó vizet, okoz. Az innen fel
szálló pára viszont a dombok lábazatánál kedvező feltételeket teremt az erdő szá
mára.

Vízrajzi szempontból a Zala folyó vízgyűjtőjéhez tartozik a város. A már emlí
tett csapadék mennyiség nagyban befolyásolja a vízhozamot. A különböző talajok 
vízáteresztő képessége is igen változó. A Zala bal parti patakjai: Zsigéri, Szentmár- 
toni, Ságodi és a Nagypáli. A jobb parti patakok: Szentmihályfai, Vizsla és a Vá
licka. A Szentmihályfai patakba folyik a Pálosfai, Csukás és az Ebergényi patak. 
A Pálosfai patakba pedig a Csollánosi és a Kökényesi patak ömlik. Az utóbbi pa
takok kanyargósak, nincs konkrét irányuk, 90 és 180 fokkal is elfordulhatnak. Ezek

“  Pais 1942. 7 25-30.; Holub 1963.
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nagyrészt Zalaegerszeg vízgyűjtő területén találhatók.17 Legnagyobb vízfelület a 
Gébárti tó, melyet mesterségesen alakítottak ki a Szentmártoni és a Ságodi patak 
vizéből. Turisztikai és szabadidős központ; vízminőségét jelentősen befolyásolja, 
és problémássá teszi, hogy Bekeházán istállók találhatók, valamint, hogy Ságod 
helységből ellenőrizetlenül kerülhet a vízbe szennyező anyag. A Zala völgyében, 
Pózva mellett a kavicsbányászat utáni 112 apró tóból álló tórendszer keletkezett, 
mely jelentős vízzel rendelkezik. Kisebb tavak vannak még Csácsbozsokon, Alsó
erdőn és Bazitán.

Rétegvíz is jócskán található, különösen a kavicsos vízzáró réteg felett, mely
nek fontos szerepe van az ivóvíz ellátásban. Ilyen szempontból Bazita és Ebergény 
igen rossz helyzetben van, vízellátása azonban a Zala völgyéből megoldható. A 
termálvízkészlet is jelentős, melynek feltárást a kőolajfurások elősegítették. Ságod
ban fürdő létesült, Csácsbozsokon, Besenyőn és Bazitán is találtak termálvizet, 
melynek a hasznosítása még nem történt meg.

5. Talajok

Nagyrészt az agyagbemosódásos barna erdőtalaj fordul elő, mély termőréteggel. 
Szórványban barnaföld, rozsdabarna erdőtalaj, a lábazatokon, a Zala folyó s a 
patakok völgyében lejtőhordalék erdőtalaj, réti, öntés és lápos réti talaj fordul elő, 
különféle vízhatással és termőréteg mélységgel. A meredek, fátlan dombokon, 
több helyen igen erős a talajerózió.

6. Zalaegerszeg növényvilága, növény földrajzi 
és erdőgazdasági táj beosztása

Az újabb kutatások alapján (Károlyi-Pócs) Zalaegerszeg a Nyugat-Balkáni (Illyri- 
cum) flóratartomány, Dél-Dunántúli (Praeillyricuma) flóravidékéhez tartozik. Ezen 
belül a Zalai-dombvidék (Saladiense) flórajárásába és az Észak-Zala flóratájához 
sorolták. Azért csatolták a Praeillycumhoz Zalának e részét, mert itt tenyészik az 
Illyr bükkösök hazai erdőtársulása a Vicio orobidi Fagetum, az azt meghatározó 
zalai bükköny (Vicia oroboides) és még számos illyr származású növény: a ciklá
men (Cyclamen purpurascens), a szelidgesztenye (Castanea sativa), a nagy virágú 
árvacsalán (Lamium orvala), a piritógyökér (Tamus communis), a csodabogyók 
és a kakasmandikó. (Gayer, Soó, Jávorka, Kárpáti felosztása)

17 Pais 1942. 7, 25-30.; Holub 1963.
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A jellem ző erdőtársulások a bükkösök, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, 
cseres tölgyesek, de előfordul elegyedve az erdeifenyő, a szelídgesztenye is. 
Gyepszintjük igen változatos, a nudumtól a teljes borításig változik. Védett, jellem
ző növényei a zalai bükköny, a nőszőfű fajok, a madársisakfajok, a ciklámen, a 
farkasboroszlán, a lónyelvű csodabogyó. Nyugatról a város közvetlen határos a 
Göcseji (Petovicum) flórajárással, melynek hatását érezni.18

E tájbeosztás inkább Zalaegerszeg északkeleti részére jellemző. Az erősen boly
gatott tájban a növényzet alapján nehéz elkülöníteni a flórajárásokat. így a gya
korlatban nehezen használható, ezért az erdészet inkább Borhidi Attila klimazo- 
nális beosztását használja. Térképe szerint szubmontán bükkösök és a gyetyános 
tölgyesek közt oszlik meg a város területe.19 A legújabb erdőgazdasági tájbeosztást a 
mellékelt térképen mutatjuk be.

Zalaegerszeg közepén -  a Zala és a vasút metszésében -  három erdőgazdasági 
táj találkozik,20 egyben három részre osztja az első zalaegerszegi kistájat.

Alsó-Kemeneshát erdészeti tájrészlet, 46b.
Az erdészeti tájrész a Zala folyótól északra helyezkedik el, (a második zalaeger
szegi kistáj is nagyrészt ebben van) gyertyános-tölgyesek jellemzik, erdősültsége 
30,2 %. A korábbi intenzív erdőhasználat miatt több leromlott erdőállomány ta
lálható benne, meghatározó a kulturfenyvesek és az akácosok aránya. A tájon 
nagy kiterjedésű szántókat találunk, melyek hajdani erdőirtásból keletkeztek, mára 
már egy részüket beerdősítették. (Erdő csak ott maradt, ahol a mezőgazdasági 
művelés már nem volt folytatható.)

Az éghajlati helyi viszonyokat már ismertettük. A többletvízhatástól független 
termőhelyeken az alapkőzetnek megfelelően találkozunk kavicsos váztalajjal, 
cseritalajjal, rozsdabarna erdőtalajjal, egyéb barna erdő talajokkal és a lábazatok
ban lösztalajjal. A talajréteg vastagságát az dönti el, hogy a vízzáró kavicsréteg 
milyen mélyen található. A vízvisszaduzzasztás hatására több helyen kialakult a 
pseudogley s a feltalaj hosszabb-rövidebb ideig pangóvizes lett. Az itt lévő aká
cosok a növekedésben visszamaradnak, sőt több helyen ki is pusztulnak. A terület 
nagy részén savanyú kavicsos, homokos váztalajok alakultak ki. Legjobban ezt a 
Felsőerdő mutatja.

Ahogy csökken a talaj kavicstartalma, tömődöttsége, úgy növekszik a termő
réteg vastagsága is, és javul az állományok minősége. A kavicson kívül a sok ho
mokot tartalmazó talajok iszapmennyisége is jelentős, s így javul a vízgazdálko

i« Károlyi 1968. 335-343.
’9 Borhidi 1999. 206-207.; Király 2003. 3-20.
20MET 2006. 127-147 térkép. Az új zalai erdészeti tájbeosztást Havas Tibor erdőmérnök készítette 

és Dr.Mátyás Csaba akadémikus hagyta jóvá.; ZÁEÜ 1965. 7.
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dás. Cserjeszintben megjelenik a fekete bodza. A jobb termőhelyeken kocsánytalan 
tölgy, kocsányos tölgy és cser főfafajú faállomány-típusok mellett bükkösök és 
égeresek is előfordulnak. Ezekben az erdőkben egyre inkább előtérbe helyezik a 
fokozatos felújító vágásokat. Meg kell jegyeznünk, hogy ilyen erdők Zalaeger
szegnek e részén nincsenek. (Az itt lévő területnek az erdőgazdasági táj többszö
röse.) A terület nagy részét elfoglaló akácosok és erdeifenyvesek - 5 7  % -  felújítá
sa és alakja tarvágásos módon jelenik meg.

Kelet-Zalai-löszvidék erdészeti tájrészlet; 52a.
Ez az erdészeti tájrész a Zala folyótól délre, a déli irányú vasúttól keletre helyez
kedik el (a harmadik zalaegerszegi kistáj is nagyrészt ebben van). Erdősültsége 
24,6 %, a legalacsonyabb a tájrészek közül. A Kelet-Zalai-löszvidéken a pannon 
üledékre települt Os-Duna homokra rakódott löszt találunk. Természetes vegetá
cióját bükkösök, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, kisebb területen cseres-töl
gyesek alkotják. A legtermészetesebb állapotban a bozsoki és a botfai erdők állo
mányai maradtak meg, ezek mutatják legjobban a korábbi állapotot.

Itt elsősorban vályogos barnafölddel és agyagbemosódásos barna erdőtalajjal 
találkozunk. Igen magas a szelvények humusztartalma. A nagy mésztartalom 
természetes következménye a humuszfelhalmozódás. A talaj semleges és gyengén 
savanyú kémhatású.

A völgyekben sok forrás található, de kisebb pangóvizek is előfordulnak. A 
hajdan volt Mándi bereknek már nincs pára hatása, sőt az egyre növekvő beépí
téstől száraz hőhullámok ostromolják az erdőket. A bozsoki erdőben a bükkös 
katasztrófájához ez is hozzájárult.

A természetszerű bükkösökben természetközeli, a cseresekben-tölgyesekben 
természetközeli, vegyes és mesterséges felújítási módszereket egyaránt alkalmaz
nak. A szelidgesztenye jelentős arányban volt jelen, azonban betegsége draszti
kusan lecsökkentette az állományát.

A tájrészlet jelentős részét elfoglaló akácosok és erdeifenyvesek -  34 % -  fel
újítása tarvágásos módon történik.

Göcseji-dombság erdészeti tájrészlet, 48a.
Az erdészeti tájrészlet a Zala folyótól délre és a déli irányú vasúttól nyugatra he
lyezkedik el (a negyedik zalaegerszegi kistáj is ebben van). A meredek erodált 
lejtőkön, sok helyen felszínre került a pannon agyag. A legnagyobb erdősültségű 
tájrészletet -  42,7 % -  eredetileg bükkösök kisebb részben gyertyános-tölgyesek 
borították. Az intenzív tájhasználat következtében a másodlagos mészkerülő erdők 
területe megnövekedett, jelentős a kultúrfenyvesek részaránya is. A táj klímája 
mérsékelten hűvös -  nedves, bükkös klíma jellemzi.
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Az itt lévő Alsóerdő és besenyői erdő egészen más képet mutat. Az erdő talaja 
nagymértékben elsavanyosodott, igen kevés a humusz, sőt humuszmentes talaj 
rész is található, ami a múlt gazdálkodási hibájából és a fenyvesítésből ered. A 
savasságot mutatja, hogy Alsóerdő és a besenyői erdő a legjobb gombázó hely 
Egerszegen.

A táj 94 %-ban vályogos szövetű talajain főként barna erdőtalajok alakultak ki. 
Őshonos fafajok -  bükk, tölgy, gyertyán, cser, éger -  igen jó növekedésű faállo
mány-típusok uralják, melyben a fokozatos felújító vágásoknak nagy hagyomá
nyai vannak. A szilek nagyrészt kipusztultak minden tájból, csak néhány maradt 
meg. A szelidgesztenye jelentős arányban volt jelen, azonban a betegség draszti
kusan lecsökkentette az állományt. Az akác aránya itt a legalacsonyabb, a kultúr- 
erdők -  fenyvesek, akácosok -  erdőszerkezeti átalakítását elkezdték.21

Az első zalaegerszegi tájban, a Zala és a patakok völgyében tölgy-kőris-szil 
keményfás, éger-ligeterdők és nyár-fűz puhafás erdők-bokrok voltak. E területet 
az erdészeti tájbeosztás nem vette figyelembe, mert a keskeny völgyeket a szom
széd nagy területekhez kellett csatolni, azonban éghajlati, talajtani, vízrajzi és 
növényföldrajzi viszonyok miatt külön egységbe vettük. A jövőben ezeket fi
gyelembe lehet venni. A vízparti rétek védett növénye a kockás kotuliliom.

Zala megye Magyarország egyik legerdősültebb megyéje. Az erdők az összes 
területnek 31 %-át foglalják el, Zalaegerszegen ez 18 %. A megye erdőállományai
nak 60 %-a természetközelinek nevezhető, Zalaegerszegen ez az arány 50 %.

Az erdők elsődleges rendeltetése:

Zala megye % Zalaegerszeg %
Fatermesztés 94 76
Egyéb 6 24

Az egyéb kategória a zalaegerszegi parkerdőt és egyéb közjóléti erdőket jelenti.
A Zalaegerszegi Erdészet 10 747 hektár állami tulajdonú erdőterületen gaz

dálkodik, a többi terület magántulajdonban van.
A megyében az egy hektárra jutó élőfakészlet csaknem másfélszerese a magyar- 

országi átlagnak. Itt található az ország erdőterületének 6,8 %-a, élőfakészletének 
egy tizede. Az összfatermés folyónövedéke átlagon felüli (évente kb. 819 ezer m3). 
A bükkösöket, tölgyeseket 110-130, az erdei fenyveseket 90-110, a mézgáségere- 
seket és a lucosokat 60, a csereseket 80, az akácosokat 30-35 éves korban vágják ki.

21 MET 2006.127-147 térkép.; ZÁEÜ 1965. 7.
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7. Állatvilág

Zalaegerszeg állatvilága igen változatos, annak ellenére, hogy nagy a beépített, 
zavart környezet.

A kis patakokban ritkaságként találhatunk réti csíkot, pettyesgőtét, tarajosgő
tét. A régi időben Pózva határában és a Mándi berekben igen jelentős volt a csík
állomány. A patakok és tavak gazdagok kétéltűekben, megtalálható a kecskebéka, 
erdei béka, tavi béka, a vöröshasú unka, a zöldvarangy, a barnavarangy és a le
velibéka is. Különösen az erdők melletti patakokban érzik jól magukat. Külön 
érdekes jelenség, amikor a békák tavasszal, párzásakor vonulnak az erdőbe. Az 
erdős vidéken erdei siklót, a vizek mellett vízisiklót, a napos helyeken fürge gyí
kot és fali gyíkot láthatunk.

A madarak közül sok fajta urbanizálódott, de elsősorban az erdőkhöz és a 
vízhez kötődő fajok száma több. Különösen gazdag az Azáleás-völgy és a pózvai 
bányatavak madárvilága. Utóbbit madártani szempontból védelemre javasolták. 
Itt megfigyeltek énekes nádiposzátát, csilpcsalpfüzikét, fitiszfüzikét, nyaktekercset, 
harist, héját, kis lilét, réti tücsökmadarat, fülemülét, karvalyposzátát, havasi pityert 
is. A kis-közép-nagy fakopáncs és fekete harkály szorgos munkálkodását is hall
hatjuk az erdőben. A csúszka és a fakúsz szintén a fák törzsén keresi táplálékát. 
A tavasz hírnöke a zöldküllő. A cinegék közül láthatunk széncinegét, kékcinegét, 
barátcinegét, fenyőcinegét és búbos cinegét. A közönséges énekes, szőlő és feke
terigó mellett elszaporodott a léprigó is. A bükkösök jellem ző madara a sisegő 
füzike, a tölgyeseké az örvös légykapó. Igen elszaporodott a szajkó, a szarka. Meg
figyelhetők a szalonkák is, melyek tavasszal és ősszel vonulnak. A füleskuvik, da
rázsölyv, fülesbagoly és a macskabagoly képviseli a baglyokat. A bozsoki, botfai 
erdőn, valamint Alsóerdőn fészkel Mátyás király madara a holló. Látványos az 
egerészölyv vitorlázása. Megfigyelési adatok bizonyítják, hogy előfordul a meggy
vágó, a lappantyú, a nyaktekercs, a csíz, a királyka, a seregély, az erdei pinty, a 
zöldike, a kenderike, a csicsörke, a szalagos keresztcsőrű, a zsezse, a barátposzáta, 
a berki poszáta, a tücsök madár, az örvös bukó, és a sarki búvár is.

Külön érdekesség a kórház melletti és városközponti hatalmas platánfákon 
lévő dolmányos és vetési varjú valamint csóka telep. (A városban a közismert 
madarakon, házi verében, balkáni gerlén kívül elszaporodtak a szarka és a varjú 
félék.) Ritka madarakat is láthatunk, például a fülesbaglyokat, számuk 20-25-re 
tehető.22 Denevéreket az elhagyott épületekben, vizek mellett és az erdőben talál
hatunk.

22 Faragó 1998.11-32.; Kutatásterv, Cicónia klub. 2006-2007.; Szerző megfigyelései.
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A nagyvadak közül legnagyobb a szarvas, mely állandó jelleggel a bozsoki, 
botfai és a besenyői erdőn él, azonban a zavarás miatt átváltanak Egerszegen kí
vülre is. Téli időben még a parkerdőkbe, kertekbe és a gyümölcsösökbe is beté
vednek. Az őz, vaddisznó, róka, borz még a kiránduló helyeken is szép számmal 
megtalálható. A fácán és a nyúl kevesebb, főleg a ligetes Zala völgyben és az er
dőszéleken láthatók.23

Vadászati szempontból Zalaegerszeg a délnyugat-dunántúli nagyvadas vad
gazdálkodási tájhoz, ezen belül a IV /l-e s  Zala-délvasi nagy vadas körzethez tar
tozik. A túlszaporodott nagyvad, jelentős kárt okoz az erdőkben, sokszor meg
hiúsítja a természetes erdőfelújítást. Kerítés nélkül nehezen lehet erdőt felújítani. 
A város lakott és zártkerti területén kívül vadásztársaságok gyakorolják a vadá
szatot. (Lásd a vadászati fejezet.)

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy Zalaegerszeg természeti viszonyai az 
erdők szempontjából ideálisak. Az éghajlat, csapadék megfelelő az erdőtársulá
soknak. Az atlanti mediterrán és a kontinentális hatás egyaránt érezhető váro
sunkban.

A változatos domborzat a folyóvölgyi égerligettől a dombtetőn lévő szárazabb 
cseres tölgyesig ad lehetőséget az erdőtípusoknak. Az Illyricum és a Noricum 
flóratartom ány határán lévő Zalaegerszegen három erdészeti táj találkozik. 
Mindezek a táj és az erdőtársulások átmeneti jellegét mutatják. A bükkösök éle
sen elkülönülnek Zalaegerszeg területén és határtermőhelynek, határklímának 
minősülnek. A bükkösökben viszonylag sok tölggyel és egyéb fafajjal találkozha
tunk, ami az átmeneti és határterület gazdagságát és sérülékenységét is jelenti. 
(Az utóbbira példa a 2000-2003 közti aszály és az azt követő katasztrofális bükk- 
pusztulás.) Az erdeifenyő természetes előfordulásának határa is Zalaegerszeg.

Az évszázadok alatt bekövetkező erdőcsökkenés mellett erdőritkulásról és a 
természetes erdők fafaj összetételének drasztikus változásáról is beszélhetünk.

21 Szerző 43 éves megfigyelése.
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IV. ERDŐKIHASZNÁLÁS AZ ŐSIDŐKTŐL 
A HONFOGLALÁSIG

Milyen erdők, fák és erdőtársulások lehetettek Zalaegerszeg területén, milyen 
volt az erdősültség és a természetes növénytakaró a honfoglaláskor és a ké

sőbbi korokban? Hogyan alakult az erdőhasználat? A kezdeti időkből nagyon ke
vés írásos adatot találunk, az sem ad sokszor lényeges információt. Más irányba 
kell tehát tájékozódnunk. A történeti ökológia, vegetációrekonstrukció, archaeo- 
botanika és a régészet is sok információt adhat. A talajban lévő égésnyomok, fa
szénmaradványok és a növények pollenmaradványainak segítségével meg lehet 
kísérelni, felmérni az ember erdő átalakító tevékenységét, hatását a táj növény- 
takarójára. Zalaegerszeg erdőborítását a vegetációrekonstrukció segítségével is 
meghatározhatjuk: itt azt vizsgáljuk, hogy a mai területen az erdők aránya emberi 
beavatkozások nélkül mennyi lenne? (Számolva az erdő megújuló képességével 
is.)

1. Őskor

Bartha Dénes szerint a Kr. e. VI. évezred második feléig a Kárpát-medencei vege
tációt érintetlennek, eredetinek tételezhetjük fel. Utána viszont egyre nagyobb 
változást tapasztalunk.24

Mit mutatnak a régészeti feltárások? Ahol az ember megtelepedett, ott erdőt 
irtott, felhasználta termékeit.

Városunk területén az alábbi őskori, kőkorszaki és rézkori telepek voltak: a 
téglagyár, a Vizsla patak mellett, a Nekeresd majornál, Andráshida-Apátfa Csár 
mellék és a temető, Andráshida-Gébárt a Szentmártoni patak mellett, Andráshida- 
Szentmártoni dűlő, Bazita-Szelefa, Csácsbozsok Homokcsúcs, Ebergény-Kis mező 
és a Csukás patak mellett, Kaszaháza-Papharaszt, Neszele-Ságodaljai és a Hatódi- 
dűlő, Pózva vasútállomás mellett, Zalabesenyő-Alsó rét, Szigetdomb és Csörge 
mező. Ezek közt hatalmas lelőhelyek vannak. Pontos felmérésük még nem történt 
meg. E korokban farönkökből építették a lakóépületeket.25 A megtelepedett ember

24 Bartha 2003.1566.
25 Horváth 1997. 7-48.
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a kiirtott erdőből szántóföldet és rétet alakított ki. Állatait a réten kívül a kiritkított 
erdőben is legeltette, ahogy az alábbi példák is bizonyítják.26

Kvassay Judit régész kora rézkori, több mint 6 ezer évvel ezelőtti település lé
tesítményeit találta meg a ruhagyár parkjában. Szerinte ebben az időben is farön
kökből építették a lakóépületeiket az emberek, akik már használták az erdőt és 
feltehetőleg irtottak is ki belőle szántóföld céljára.27

Ságod-Bekeháza területén őskori és középkori település emlékeit fedezték fel 
az ásatások során. A lelőhely kapcsán -  Pölöskén -  talajfúrás minták elemzése 
alapján környezetrekonstrukciót készítettek. A pollenadatok a Kr. e. 1890-1520 
közötti időszakban erdőirtást és fejlett mezőgazdaságot jeleztek. „A zárt lombos 
erdő (tölgy, gyertyán, bükk) visszaszorulása mellett másodlagos nyír- és mogyoró 
erdő, illetve páfrányfélék, továbbá gabonafélék, gyomok és a legeltetést jelző fajok 
jelentek meg. A fúrásmintákban megfigyelt mikropernye darabok alapján a kö
zépső bronzkor második felében-végén a környéken élt emberek a természetes 
erdőtakaró helyén égetéses irtással alakították ki a legeltetés és gabonatermesztés 
számára megfelelő nyílt területeket."28

Horváth László András és H. Simon Katalin térképén láthatjuk a lelőhelyeket. 
Ezek alapján világos, hogy a földművelésnek megfelelő domborzatú és égtájú te
rületeken lévő erdőket irtották ki először. A helyszín legtöbb esetben úgynevezett 
napterasz jellegű, déli fekvésű. Ahol nincsenek lelőhelyek, ott összefüggő erdők 
voltak -  a mai városterületnek az északkeleti, keleti, délkeleti és az Alsóerdőtől a 
Pálosfai patakig tartó közép-déli részén. Ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen 
ma is itt vannak a legnagyobb összefüggő erdőterületek.29

26 Zalai Hírlap, 2008. július 02.
27 Zalai Hírlap, 2008. július 02.
28 Kvassay 2004.139-140.
29 Horváth 1997, 43.
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2. Római kor

Egerszegtől nem messze, Vas Megyében, Pornó közelében került elő az a síremlék, 
melyen Gaudentius veteranus a császári erdőségek nyugalmazott elöljárójaként szere
pel, (Gaudentius vet(eranus) ex prae)p(ositus) silvarum dominicarum). Elkép
zelhető, hogy Zalában is volt ilyen tisztviselő, hiszen két római út is átszelte a 
megyét.30 Plinius, a természettudós nagy makktermő tölgyeseket említ Pannóniá
ban és a Dráva vidékén. Miután a makkos erdők évszázadokon át nagy területet 
alkottak, ezért makkos Pannóniának (glandifera Pannónia) is hívták.31 Az erdőir
tás jelentős lehetett már ekkor, nagy területeket alakítottak át szántóvá, amit a 
gabona és gyomnövényzetének pollenmaradványai bizonyítanak. A gabonakivi
tel komoly mennyiségű volt Pannóniából.

A rómaiak intenzív szőlőgazdálkodást folytattak és egyéb mediterrán növé
nyeket is meghonosítottak. Ezek közt sokáig szerepelt a szelídgesztenye is, azon
ban a legújabb kutatás egyértelműen bebizonyította, hogy Nyugat-Dunántúlon 
őshonos.32 Az viszont egyértelmű, hogy a rómaiak felkarolták termesztését. Eger- 
szegen és környékén, a meleg domboldalakon mindenütt megtaláljuk, kivéve a 
hideg völgyeket. Sok több száz éves példány is van -  már a középkori oklevelek
ben is említik e fajtát.

A kevés adat mellett évszázadokon át meghatározó volt a római agrártudósok, 
szerzők hatása a középkori erdőkgazdálkodásra. Nélkülük nehezen érthetjük meg 
a középkor okleveleit, a leírt kifejezéseket, az erdőben alkalmazott módszereket. 
A középkorban általános volt a római szerzők ismerete, idézése. Mindenekelőtt 
Plinius, Cato, Varró, Columella munkáiban találunk erdészeti fejezeteket, leíráso
kat. Apáczai Csere János pl. Magyar Encyclopaediájában a mezőgazdaságról szóló 
részt Cato művéből merítette. Cato vezető tekintély volt a növények csemetekerti 
nevelésében, a faanyag leírásában és a felhasználás módjában. Plinius írta le a 
legtöbb erdei fát, betegségeit, hasznát és illusztrálta is. A szelídgesztenyénél meg
említi, hogy a nők számára kenyérpótlék a böjtölés idején. A gesztenyefa rajzán 
egy sünt is felfedezhetünk. Megkülönbözteti pontosan a kocsányos-kocsánytalan- 
és a csertölgyet -  makkját nagy értéknek nevezi. A rajzon a tölgyfa alatt ott vannak 
a makkot ropogtató sertések. Leírja még többek közt a magyaltölgyet, nyárfát, 
juharfát, hársat, platánt, diót, cseresznyét, bükköt, kőrist, galagonyát, bodzát, szilt, 
égert, füzeket, vadkörtét, erdeifenyőt, vörösfenyőt, tengerparti fenyőt, jegenyefe
nyőt, tiszafát.33 A fadöntő és famegmunkáló szerszámokat is leírták s ez már leg

30 Téglás 1909. 629-639.; Idézi Momsen 4219.; Horváth 1824. 80.
31 Csőre 1980. 40-41.; Plinius 1766.
32Csapody 2007.105-116.
33 Csőre 1980. 40-41.p.; Idézi Cato.; Varró; Plinius 1987.; Plinius 1766.; Columella 1819.
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többször így szerepel zalai oklevelekben is. A nehéz fejsze (securis), kétélű fejsze 
(bipennis), bárd vagy balta (dolabra), kis fejsze (securicula), favágó szerszámok 
(falces silvaticae, arborariae). A fűrészt is ismerték.

Zalaegerszegen a Felső-erdei városi erdő területén a 2. században keletkezett 
negyvenegy római kori, halomsíros temetőt fedeztek fel és részben fel is tárták
-  tehát a római korban lakott volt ez az erdős, déli, délkeleti fekvésű terület. Talán 
ez azon kevés terület, mely ekkor lakott volt, a későbbi időszakban viszont erdő 
borította, egészen máig. Az is feltételezhető azonban, hogy az erdőben lévő ha
lomsíroktól távolabb, Pózva körül lehetett a lakott hely. Erre példa lehet a Szilvá
gyon vagy a Bakonyban lévő halomsírok elhelyezkedése.34

A római uralom utáni népvándorlási korban az egymást követő népek tartósan 
nem telepedtek meg városunkban. A zavaros, háborús viszonyok miatt nagy te
rületeken csökkent a lakosság, a földművelést elhagyták, viszont az erdők rege
nerálódtak, az üres területek beerdősűltek.

3. Karoling kor, frank birodalom

840 körül a Zalavárt birtokló Pribina teljesen behódolt a frank birodalomnak. 
Uralma alatt állt a Zala völgy -  több települést ismerünk -  így feltehetőleg Eger
szeg környéke is 35 Tudjuk, hogy a salzburgi érsek 860-70 táján rendszeresen láto
gatott /Zalavár/-M osaburgba (Mocsárvár), ahol tíz méter magas, kocsánytalan 
tölgy oszlopú palotában lakott.36 A frank birodalom törvényei itt is érvényesültek, 
a kulturális és gazdasági területen is. Ez teszi lehetővé, hogy ismertessük Nagy 
Károly 800 körüli törvénykönyvét az erdőkről és a vadászatról (Capitulare de 
villis), melyek érvényesek voltak Pribina udvarában s vidékünkön is. Azért jelen
tős számunkra, mert évszázadokkal megelőzte a magyar törvényhozást, de ha
tással volt Szent István korára és az utána következő időre is. Csőre Pál ismerte 
fel jelentőségét -  tőle idézünk.37

A Capitulare de villis 36. pontja rendelkezik a királyi erdők őrzéséről, az erdők 
irtásáról, valamint arról, hogy az irtások újra beerdősülését meg kell akadályozni. 
Előírta, hogy ahol erdőknek kell lenni, ott azokat mértéktelenül pusztítani nem 
szabad, „...hogy a mi erdeinket illetőleg forestainkat jól őrizzék, és ahol irtásra 
alkalmas a terület, irtást végezzenek és a réteket ne engedjék beerdősűlni, de ahol 
erdőknek kell lenniök, ne engedjék azokat nagyon erősen termelni és károsítani."

34 Müller 2008.165-176.
35 Költő 1996.123-125.
36 Magyar 2007. 05.
37Csőre 1980. 43-47.p.; Idézi Boretius, A.:Capitularia regum Francorum. Hannoverae 1883.
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Olyan elv ez az erdők védelméről és fenntartásáról, mely nemcsak nálunk, de 
Nyugat-Európában is évszázadok múlva lett elfogadott. Érdekes, hogy az irtá
sokat is védelembe vette. (Ennek majd 800 év múlva lesz jelentősége a török kor 
utáni Zalaegerszegen.)

Egy másik frank törvényről is meg kell emlékeznünk. II. Chlothar 614-ben 
kiadott ediktumának 21. pontja kimondja, hogy a kincstári kondákat az egyházak 
és a magánosok erdeibe a birtokosok beleegyezése nélkül behajtani nem szabad 
(az Aranybulla 22. pontja ugyanezt az elvet mondja ki). Ezt a magántulajdon 
megerősödéseként értékelhetjük a közösségi erdő tulajdon rovására. A központo
sított frank birodalom törvényei -  köztük az erdőkről is -  minden bizonnyal ér
vényesek voltak vidékünkre is.

Az erdők területe feltehetőleg csökkent a földművelés növekedésével, mivel 
szilárd, békés hatalom jött létre az avar háborúk után. (Bartha-Oroszi 25 %-ra 
teszi a kiirtott erdőket.38) így következett el a honfoglalás ideje.

A történeti adatok után egy egészen új tudományág eredményeit vesszük 
szemügyre. Rendkívül fontos a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslény
tani Tanszéke által végzett környezettörténeti munka, melyet a Zala Megyei Mú
zeumok Igazgatósága részére készítettek. Nagymennyiségű minta archeobotani- 
kai értékeléséről van szó, ebből idézünk.39

Legfontosabb megállapításuk, hogy a Zalai (Saladiense) és a Göcsei (Praenori- 
cum) flórajárásban a Kr. e. 6000. évtől kezdve, a földművelés elterjedésének kö
vetkeztében, a tölgyfa jelentette a domináns erdőállomány alkotó növényt. 149 
mintában több mint 5000 db tölgy (Quercus) faszenet sikerült meghatározniuk, 
azaz a tölgy egyedülállóan uralkodó volt. Ennek oka az lehet, hogy az erdőalkotó 
fák jelentős része tölgy volt, és a tölgyet használták építőanyagnak, tűzifának. E 
fafaj növekedése volt a leggyorsabb és az egy hektárra eső élőfakészlet majdnem 
másfélszerese az országos átlagnak. Az ideális éghajlati adottság is közrejátszott, 
hogy a tölgy uralkodóvá vált környékünkön. Érdemes megvizsgálnunk a tölgyek 
megoszlását.

Az ország sík vidékeihez viszonyítva itt jóval kevesebb a kocsányos tölgy 
(Quercus robur), viszont mindenütt uralkodó a szubmediterrán éghajlatot kedve
lő és jelző kocsánytalan-csertölgy, a (Quercus petrae-cerris) faállomány. A tölgy 
mellett 17 objektumból került elő juhar (Acer), 15 objektumból kőris (Fraxinus), 
13 objektumból éger (Alnus), 10 objektumból szil (Ulmus), 9 objektumból bükk 
(Fagus). A tetőszinten bükkel, gyertyánnal elegyes tölgyeseket, a mélyebb völgyi

38 Bartha 1996. 212.
39ZMMIZ 2007. 3-39. Ezúttal köszönöm meg dr. Vándor László igazgatónak, hogy rendelkezésemre 

bocsátotta a jelentést.
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helyzetben szil-kőris-tölgy keményfás ligeterdőket rekonstruálhatunk. A patak
medrekben, pangó vizes területeken tölggyel kevert égeres láperdők alakultak ki.

A pollenvizsgálat (anthrakológia) egyértelműen azt mutatja, hogy tölgy ural
kodik a mintákban már a kora-bronzkorban is. 174 db tölgy, 12 db éger és 2 db 
juhar faszén került elő e korból. Ennek nyomán mezei juharral kevert gyertyános 
tölgyesek (Querco petraea -  Carpinetum), vagy illir jellegű gyertyános tölgyesek 
(Helleboro odoro-Carpinetum) jelenlétét rekonstruálhatjuk.

A késő vaskori és római (császárkori) anyagban 75 db tölgy (Quercus), 30 db 
kőris (Fraxinus), 12 db éger (Alnus) került elő. Ezek a növények ilyen arányban 
egy keményfás ligeterdőben fordulnak elő.

Ugyancsak kiemelkedő archeobotanikai jelentősége van a bükkfa (Fagus) ma
radványoknak, mert a bükkösök, gyertyánnal, tölggyel kevert bükkösök kialaku
lását jelzik a vizsgált területen. Mivel a bükkfát jelentős számban sikerült a terü
leten feltárni, lokális jelenléte erőteljesen valószínűsíthető, bizonyítható. Adatunk 
teljes mértékben unikális a Kárpát-medencének ezen a területén, mert ez ideig 
csak pollenszelvények nyomán lehetett a lokális bükkerdők jelenlétére következ
tetni a holocén kezdetétől.

A Krisztus előtti 8000-7000 évek között már megindult a bükkösök terjedése, 
többek közt a Zalai dombságon is. így a területen ma is megtalálható, erőteljesen 
emberi hatás alatt álló bükkösök, tölggyel és gyertyánnal kevert bükkerdők már 
a holocén kezdetétől, jóval a neolitikum kifejlődése előtt kialakultak. Archeobota
nikai és m akrobotanikai szenzáció a szelídgesztenye (Castanea sativa) faszén 
anyagának a kimutatása a Sormás -  Törökföldek lelőhelyéről, legfőképpen azért, 
mert neolit kori objektumból került elő. A szelídgesztenye őshonosságának, 
betelepítésének kérdése több mint egy évszázada a hazai botanikának egy fontos 
kérdése. Ez egyértelmű bizonyíték, vidékünkre is.

Összefoglalva láthatjuk, hogy az érintetlen erdőktől indulva hogyan változnak 
az erdőtársulások, fafajok és az emberi beavatkozás mértéke hogyan alakította a 
tájat. Igen fontos a bükkösök megjelenése és a szelídgesztenye őshonosságának 
bizonyítása. A zalaegerszegi erdők legkorábbi elterjedése már némi hasonlóságot 
mutat a mai erdőtömbökhöz.
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V. KÖZÉPKOR 
(A HONFOGLALÁSTÓL 1526-IG)

továbbiakban is az a kérdés, hogy milyen erdők, fák és erdőtársulások lehet
tek Zalaegerszegen, milyen volt az erdősültség és a természetes növénytakaró 

a honfoglaláskor és a későbbi korokban? Hogyan alakult az erdőhasználat?
A középkori erdőkről, fákról és az erdőhasználatról legtöbbet az oklevelekből, 

különösen a határjárásokból tudhatunk meg. A földrajzi nevek is adhatnak tám
pontot, főképpen a XVIII-XIX századiak, melyek már térképeken, leírásokban 
szerepelnek. A kezdeti időből azonban kevés írásos adatot találunk, és sokszor 
azok sem nem nyújtanak lényeges információt. Ám a történeti ökológia, vegetá
ciórekonstrukció, archaeobotanika40 és a régészet sok információt adhat. A talaj
ban lévő égésnyomok, faszénmaradványok és a növények pollenmaradványai 
segítségével megkísérelhetjük rekonstruálni az ember erdő átalakító hatását, a táj 
növénytakarójának változását. Először a fellelhető írásos adatokat vesszük számba.

1. Egerszeg, Neszele, Csács, Bazita, Zelefa, Ebergény, Jegenye, Gebart, Ságod

Egerszeg nevében hordozza az égerfa nevet (Alnus glutinosa).41 (Egerszegen és a 
környező vidékeken a berekre utaló berekfaként ismerik.) Pais László térképe alap
ján tudjuk, hogy még a XVIII. században is nagykiterjedésű mocsár volt a Zala 
völgyében, mely Egerszeg alatt szélesedett ki legjobban.42 A párás, időszakos és 
állandó tavakkal tűzdelt ártereken állományképző az égerfa. Ezért feltételezhet
jük, hogy itt jelentős éger erdők lehettek.

Az 1371-ben kelt határlevélből (Literae metales) tudjuk, hogy a „Debregezt" 
(sic) szomszédja Egervár Fancsika területe. Megemlítenek egy tölgyfát, mely azért 
is jelentős, mert magyarul is kiírják „unam Arborem Ilicis vulgo Túl", utána még 
egy tölgyfát „Arborem Ilices".43

1372-ben az egerszegi és a csácsi határ körül feljegyezték a tölgyfát (ilicis), 
berkenyét (sorbelli), szilt (ulmi), fűzfát (salicis), vadkörtét (piri), égerfát (egur),

40 Gyulai 2001. 4. A néprajzi szakirodalom a középkori erdőhasználat helyett a népi erdőkiélést hasz
nálja inkább.

41 Markó 1974. 12-14. Az erdő és egyéb földrajzi nevek változásait a név fejlődése és az adott kor 
írásmódja szerint írjuk.

42 Pais 1942.
43ZML V. 1601. No. 1 .1 . doboz. 1371. Literae metales.
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juharfát (platani). Az oklevélben a besenyői határ mellett az Aranyoskuti forrás 
(Aranyaskuta), Bazita felől a Bükkfő (Bykfeu) szerepel magyarul, Ebergény hatá
rában a szelídgesztenyét (castanei) említik.44

Az Egerszeg és Besenyő közti 1381-es határjárás több szempontból is kultúrtör
téneti jelentőségű. Ez a Zala Megyei Levéltár legrégibb oklevele, melyben a város 
neve is szerepel.45 Itt említik az Aranyoskuti forrást, melyet később soha nem 
hagytak ki a határjárók. Itt még nem egyértelmű, de később igen, hogy a forrás 
soha nem volt a város tulajdona, a határ ettől kissé északra húzódott -  Besenyő
höz tartozott, s ezt a város nem is kérdőjelezte meg soha. Ez a 629 éves határ 
később sem változott; láthatók ma is a határhalmok, sáncok és csak Egerszeghez 
való csatolás után változott meg, 1958-ban.

A legfontosabb számunkra, hogy e határjárás alkalmával négyszer említik a 
hársfát (arborem tilie), háromszor a vadkörtét (piri silvestris) és a diót (arbore 
nucis), kétszer a tölgyfát (arbores ilicis), cserfát (quercum) és a bükkfát (arborem 
fagum), egyszer a vadcseresznyét (arboris cerasum) és a szelídgesztenyét (casta- 
nee). Az Egerszeg névben az égerfa (Egurzeg), a Bükfő névben a bükkfa (Bikfeu) 
és a Kökényesben a kökény név (Kukunyíes) rejlik. A Bükfő feltehetőleg a mai 
Kis bükk, Szálas bükk és Magas bükk körül lehetett, egyértelmű a tetőn lévő 
bükkös, mely megvolt egészen a közelgmúltig. (Sajnos teljesen eltűnt.) A fák 
minőségére is találunk utalást: öreg fa (antique piri silvestris), nagy fa (magna 
arbora piri silvestris), cserjés (quedam virgulta).46

A forrás használata állandó volt, ugyanis a felújításakor (1980-81-ben) őskori, 
bronzkori, népvándorlás kori, római és középkori cserépmaradványok kerültek 
elő.47 Gyakorlatilag egy pihenőhely volt, ahol friss ivóvizet lehetett merni min
denkor az ember és az állat számára.

(Még egy érdekes adat: az ölyv madár előfordulását mutatja az Ölyvesfalva 
(Wluesfalwa) helynév, mely Botfától északra lehetett.48)

1394-ben a veszprémi püspök egerszegi erdejéről írnak. 1454-ben ismét említik 
az Aranyoskút forrást.49 1453-ban először említenek erdőőrt (custoudes silvary) 
Egerszegen. Külön kultúrtörténeti érdekesség a későbbi korokban az úgyneve
zett „húsvéti határjárás" nagyszombat éjjelén, mely ezen a határjáró útvonalon 
haladt!50

“ ZML XV. 61. Holub. MÓL DL. 5987.; Sümeghy 1928. 58-70.
45Degré 1961.17-19. Itt mondok köszönetét néhai Degré Alajos segítségének, észrevételének.
46 ZO 2. köt. 1886.176-179. Itt köszönöm meg dr. Bilkei Irénnek, hogy a latin neveket átnézte.
47 Vándor László meghatározása alapján, melyet ezúttal köszönök.
^Szakács 1982.164-165.
49 MÓL Df. 200357. ZML XV. 61. Holub. Tallián lt.; MÓL DL 67828.
50ZML XV. 61. Holub. Veszp. lev. 11.; Holub. Veszp. Káp. Lt.; Marx 2001. 239-245.
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Neszele: 1408-ban a neszelei határban egy erdőt kiirtottak, rétté alakították át.51
Csács: 1335-ben a zalavári apátság csácsi birtokának határjárásából tudjuk, 

hogy milyen fák fordultak elő leggyakrabban az erdőterületen. A tölgyfát (ilicis) 
17-szer, a hársfát (tilie vulgo hasffo) és a berkenyét (sorbelli) kétszer, a fűzfát 
(salicis) és a vadkörtefát (piri) egyszer említik meg.52 Külön érdekessége az írás
nak, hogy a hársfa neve magyarul is szerepel benne.

A Csács és Egerszeg közötti határ körül 1372-ben kétszer jegyezték fel a fűzfát 
(arborem salicis) a tölgyfát (arborem ilicis), a vadkörtét (arborem piri sylvestris). 
Az 1373-ban kelt oklevélben a gyertyánfa magyarul is (arborem orni vulgo gyár- 
gyán) míg a tölgyfa (arborem ilicis) latinul szerepel.53

Bazita, Zelefa: A szelídgesztenye (Castanea sativa) Zala megyében őshonos fa. 
Fája kitűnő, leveléből drogot készítenek, azonban legismertebb a termése, mely a 
régi időkben is finom csemege volt.

Az 1482. február 13-án kelt oklevélben -  melyben Szentbalázsi Zele Antal pa
naszt tett Guti Ország Mihály nádornál Akosházi Sárkány Benedek és Bertalan 
ellen -  értékes adatokat találunk a szelídgesztenye gyűjtéséről, szállításáról és 
értékesítéséről.

Szentbalázsi Zele Antalnak Zelefalva határában volt a Daróc nevű erdeje, ahol 
gesztenyefák voltak: „quasdam silvas sepefatorum exponentium daróc vocatas 
intra veras metas possessionis Zelefalva... Kasthanee..." E Daróc erdőt a mai Da- 
rócaljával azonosíthatjuk, mely Zalaegerszeg-Bazita határának délnyugati részén 
egy völgyben húzódik. Ma is sok gesztenye van a környéken.54 Az oklevél szerint 
az emberi fogyasztásra alkalmas gesztenye igen nagy mennyiségben terem: 
„...Kasthanee ad usum hominum in maxima copia crescuntur..."

Az Ákosházi Sárkány testvérek embereikkel összeszedették Zele Antal gesz
tenyéjét -  vagyis egyszerűen ellopták -  szekereken Budára szállították, és ott elad
ták: „familiares... recolligi et asportari et percertas currus Budám ..." Zele Antalnak 
ezzel 400 forint kárt okoztak: „plusquam quadringentorum florenorum dampna 
intulissent..." A 400 forint igen nagy összeg volt, még akkor is, ha figyelembe 
vesszük a panaszos túlértékelését. A Kapornaki Konvent -  akit a nádor megbízott 
a kivizsgálással -  igaznak találta a panaszt.55

Összehasonlításképpen az 1482 körüli árak: 1 forintért 12,5 hold földet lehe
tett venni, vagy 0,75-3,75 hold erdőt (minőségtől függően), 1 ló 3 forint volt, 1 juh

51 ZSO 1952. II. 6246.; Mályusz 1984.199.
52 Z O 1 8 8 6 .1. köt. 294-306. p.

ZML XII. 2. 47. kötet, 49. doboz. No. 35.
54 Boncz 1899. 97-111.; ZMF 1964 .1964 .145 .
55 MÓL DL 67828. Tallián család levéltára. Szabó Béla oklevél fordítása, melyet ezennel köszönök 

meg.; Szakács 1982b. 12. sz. 18.
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0,2 forint, 1 bivaly 12,5 forint.56 Ebből arra lehet következtetni, hogy a Budára 
szállított és ott eladott gesztenye nagy mennyiségű és drága lehetett. Különben 
nem lett volna érdemes az akkori közlekedési viszonyok közt ilyen nagy távol
ságra szállítani. Nem tudni ki vette meg a zalai gesztenyét Budán, lehet, hogy 
Mátyás király és Beatrix lakomáin fogyasztották el. E korból nem tudunk ilyen 
nagy mennyiségű szelídgesztenye szállításáról és értékesítéséről.

Külön kell foglalkoznunk a Daróc névvel, melynek jelentése nehezen értel
mezhető. A latin draucharii helyett itt simán daróc nevet olvashatunk. A paraszti 
durva gyapjúszövet meghatározásról nem szólnak a tudósok. Csőre Pál szerint a 
solymász-madarász szervezethez tartoztak a darócok, Melich János szerint nem 
foglalkozást, hanem ragadozó madarat, esetleg sólymot jelenthet, Győrffy György 
vadbőrnyúzó, nyestbőr-beszolgáltatónak véli, Hóman Bálint erdős vidéken lévő 
erdészekkel azonosítja.57 Erdei munkásnak is vélik az Árpádkorban. Az ország 
keleti részén fordul elő gyakran, Zala megyében ez az egyetlen adat.58 Talán 
fogódzót jelent, hogy a Daróc helytől 4-5 kilométerre, a Válicka partján van Wlues- 
falwa, azaz Ölyvesfalva. Tehát elképzelhető, hogy az erdőhöz, ezen belül a só
lyomhoz, öly vhöz áll közelebb.

Ebergény: 1372-ben a zalaegerszegi határ részen egy nagy gesztenyefát említe
nek „...usque quandam magnam arborem castenei " .59 A gesztenye a déli és a 
nyugati szomszédnál, Bazitán és Szenterzsébeten is gyakran előfordult, tehát 
szép állományok lehettek. 1390-ben a Debrétével határos területen említenek egy 
nagy erdőt (magnam silvam) és egy Erdeiföld (Erdeufeld) nevű helyet.60

Jegenye: Helynévként 1358, 1408 és 1498-ből ismerjük (Villa Jegenye, Yege- 
nye).61 A szláv eredetű fanevünkről kapta nevét (nyárfa -  nem a jegenye nyárról 
van szó!) A fenyőfával is azonosították, de ezt sokan kétségbe vonják -  pedig e 
vita lezárásának igen nagy jelentősége lenne. Ugyanis eldőlhetne, hogy az erdei
fenyőnek hol a természetes határa. Jelenleg e határ éppen Egerszeg keleti és déli 
részén húzódik.

1211-ben Gebarth nevű birtok adománylevelében egy ligetes, bokros (nemo- 
ribus) helyet említenek,621413-ban Ságod és Neszele határjárásakor almafát (pomi

56 Csőre 1980. 71-72.
57 Csőre 1994. 56, 83-84.; Csőre 1996. 35. Ismerteti az eltérő véleményeket, de ezt az adatot nem ismeri.
58ZMF 1964.145.
59Sümeghy 1928. 59. p.; Darnay 1931.15-16. szám, 481.
60ZSO 1952.1.1705.
61Z O 1886. II. 339.; Történelmi Tár 1908.184.
62 Z O 1 8 8 6 .1. 4.
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silvestris) bokros tölgyest (dumum iliceum) és határfát (signum metale). Többször 
találnak bokros, tüskés, csalitos területet.63

2. Az erdőterület

Először a honfoglalás időszakának erdőtakaróját és természeti táját próbáljuk 
meghatározni. Zalaegerszegről külön nem készült térkép és leírás, azonban Ma
gyarországot és Zala megyét is érintő igen. Az első kutatók 37 %-ra tették az or
szág erdősültségét, Zalában ennél több lehetett. (Hóman-Gergely, Hell Miksa, 
Bartha-Oroszi.) Eszerint az erdőknek több mint a felét kiirtották, figyelembe véve 
a nem erdővel borított kb. 15 % területet. Ezek pontatlanságát a legújabb kutatás 
igazolta. Bartha Dénes és Oroszi Sándor 1996-os becslése szerint a honfoglalás 
idején -  figyelembe véve az akkori klimatikus viszonyokat -  60 % körüli lehetett 
az ország erdősültsége. Ezen belül vidékünknek 75 %-át boríthatta erdő.

Figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a római kor utáni népvándorlás 
időszakában a lakosság száma jelentősen csökkent. Ezzel együtt kevesebb lett a 
művelt mezőgazdasági terület is. A honfoglalásra a kiirtott erdő az itteni klimati
kus viszonyok közt regenálódott, felújult.

Zalaegerszeg erdőborítását a vegetációrekonstrukció segítségével is meghatá
rozhatjuk. Itt azt vizsgáljuk, hogy a mai területen az erdők aránya emberi beavat
kozások nélkül mennyi lenne?

Bartha térképén Zalaegerszeg és környéke területét zárt erdőként ábrázolja.
Városunk területén feltehetőleg a Zala folyó és a Válicka mocsaras berkeiben 

lehettek ligetes erdők és itt lehetett foltokban fátlan mocsár és állandó víz. Az 
Alföldre jellemző erdős sztyepp, vagy fátlan, kopár terület nem volt itt. Az orszá
gos 85,5 %-os erdősültséget (Bartha, 2000) Zalaegerszegen 95 % körülinek érté
kelhetjük. Tehát ennyi erdő lehetett volna, ha az ember nem avatkozott volna be 
a természetbe.

Mit mutatnak a régészeti feltárások? Mint említettük, ahol az ember megtele
pedett, ott erdőt irtott, felhasználta termékeit. Városunk területén számos őskori, 
kőkorszaki és rézkori telep volt.64 A megtelepedett ember a kiirtott erdőből szántó
földet és rétet alakított ki. Állatait a réten kívül a kiritkított erdőben is legeltette.65

Összegezve -  a nagyszámú lelet alapján, hozzávetőleges becslés szerint -  a 
honfoglaláskor 75 %-os lehetett városunk erdősültsége és 20 % erdőt irtottak ki.

63 ZO 1886. II. 388-390.
64 Ld. 25. sz. jegyzet.
65 Zalai Hírlap, 2008. július 02.
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Természetesen ez átlag, mert az említett régészeti leletek azt mutatják, hogy az itt 
lévő termékeny területeken jóval 50 % alatt lehetett az erdősültség, viszont az 
ezen kívüli, keleti, déli részen 95-100 % is lehetett. Összehasonlító táblázat, a mai 
Magyarország területére:

Idő/állapot
Erdősültség, 

Magyarország %
Erdősültség, 

Zala Megye %
Erdősültség, 

Zalaegerszeg %
Érintetlen (rekonstruált) 
természetes vegetáció

85,5 90 95

Honfoglalás (896) 60,0 70 75
1514 34,0 60 55
1790 29,0 37 27
1896 13,0 29 9
1925 11,7 27 10
1945 12,0 11
1984 17,3 29 17
2000 18,6 30 17
2010 20,0 31 18

3. Az erdők értéke

Az erre vonatkozó adatokat először 1486-ban foglalta össze Kovachich Márton az 
„erdők országos becsűje" című munkájában:

„Az erdőt vagy cserjést -  melyen az égéskor a tűz keresztül törhet -  úgy kell 
megbecsülni, mint a közönséges földet, azaz egy ekét 3 m árkára." „Az ereszt- 
vényt, vagyis a feldolgozásra alkalmas nagy erdőt pedig 3 királyi mértékkel szá
mított ekén alul -  minden ekét 10 márkára." „A nagy bárdos (vadászatra alkalmas) 
vagy makkos erdőt -  3 ekéig -  minden ekét 50 márkára. Ha azonban az ilyen jö
vedelmét pontosan ki lehet számítani -  különösen például a makkos erdőnél - , 
akkor a jövedelemnek tízszerese veendő." „Továbbá a törvényen kívül (eredetiben 
„unde foris") az egyházi törvényszékeken az eresztvény minden királyi mértékű 
holdját 40 dénárra." „A nagy s minden mesterségre alkalmas erdő holdját pedig 
100 dénárra."66

1517-ben Werbőczy István is hasonló árakat alkalmazott:
25. §. „Továbbá, a közerdő, (sylva communis) a melytől sertés-tizedet (decima 

porcorum) vagy általában adót nem fizetnek s a melynek nincs is valami bizo-

66 Csőre 1980. 71-72.
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nyos jövedelme, annyira becsültetik, mint egy királyi ekealja közönséges föld, 
azaz 3 g.-ra."

26. §. „Csalitokra és cserjésekre (rubetis, virgultis) nézve ugyanez a szabály."
27 §. „Továbbá, a közönséges műre és munkára alkalmatos fát szolgáltató 

nagy erdő, melyet másképen szabad-erdőnek, (permissoria) (eresztvénynek is 
nevezik) hívunk, három királyi mértékű ekealja mennyiségig, minden ekealj 10 
g.-ra."

29. §. „Továbbá, az öreg erdő, vagyis bárdos és makktermő, azaz bárdolásra 
és vadászatra való (silva dolabrosa, glandifera et sub venatione) s mindenféle 
műre és mesterségre használható erdő, ha három királyi mértékű ekealja területet 
vagy mennyiséget tesz, minden ekealja 50 g.-ra."

30. §. „Ha pedig évi jövedelmét könnyen ki lehet számolni, jelesül, ha makk
termő (glandinosa): akkor tízszer annyira kell becsülni, mint a mennyit évi jö
vedelme tesz."

„Tilalmas makk-termő erdőből (silvis glandinosis prohibitis) az okozott kár 
miatt, zálogolás és váltságolás végett behajtana, nem tarthatja magánál három 
napnál tovább."

„Hogyha pedig a jobbágy orozva, vagy nyilván erőszakos kézzel erdőt vág, 
vagy annak fáit meghántja, és ha ugyanott megfoghatják: minden vele levő javait 
elveszti, s azonfölül az erőszakért díjában fog marasztaltatni."67 Az erdő értékéből 
és az egyéb adatokból láthatjuk, hogy milyen erdők lehettek korunkban. (A márka 
és a gira ugyanaz.)

1. A rubetum és a virgultum latin szó fiatal cserjés, bokros területet jelent. Ugyan
annyi értéke volt, mint a közönséges erdőnek és a szántóföldnek. Az ilyen erdő 
helyén előtte sűrű erdő lehetett, de kivágták s ezután felújult magától és még gyér 
fiatal állapotban volt. A másik elterjedt változat, amikor az erdőt kiritkították 
legeltetés céljára és így fás legelő, legelőerdő keletkezett. Ebben bőven fordult elő 
a fiatal tüskés, bokros, cserjés állapotú fa és cserje. A rubetum tehát fás legelő is 
lehetett, mint például a zalai Béc faluban 1373-ban: „rubeta seu silva pascualis" 
Ide vesszük a nemus, nevet is, mely ligetes bokros erdőt jelenthetett, a folyók 
melletti vizes termőhelyen. Többször előfordult Egerszegen is.

2. A középkorban, a honfoglalás után a sertés egyre jobban a lakosság alapve
tő táplálékát jelentette. A sertéskondák legfőbb eledele a még nagy területen lévő 
tölgyesek makkja volt -  ezért hívták makkos erdőnek, vagy bárdos erdőnek (Silva 
dolabrosa, glandifera). így a lakosság alapvető érdeke volt, hogy legyen elegendő 
makkot adó tölgyfa, tehát a legtöbbre becsülték. A bárdos erdő utal a bárddal 
való vágásra és faragásra, tehát jó minőségűnek kellett lennie -  ezt pedig legin

67 Werbőczy 1990. 271-272. 534-535.
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kább a tölgyfa jelentette. Ezért szerepel ilyen sokszor, még a későbbi évszázadok
ban is.68 Ide tartozik az avas erdő is (silva auas, owas) mely öreg, érett erdőt jelent. 
Elég utalnunk a Bazita nyugati határánál lévő Újavas helynévre.

3. A sylva communis jelenthet közöst, vagy közönségest is, de azt is, hogy az 
erdő használata után senki nem fizetett.

4. Az eresztvény erdők (silva permissionalis) fiatal vagy sarjerdők voltak, külön
böző vágásfordulóval. Szólnunk kell még az erdőirtás, vagy az erdőirtásra kiadott 
terület középkori elnevezéséről (silvam exstirpare, silvam destruere), mely elkü
lönül a fakivágás, fakitermelésre utaló szavaktól (silvam succidere, secara). Zala
egerszeg területén számtalan irtás, irtás-alja, irtásföld nevű dűlő van földrajzi név
ként. Itt kell megemlíteni az aszalás kifejezést is, mely igen speciális erdő elpusz- 
títási mód. A fákat megkerítették, kérgét leszedték (ez a kerített erdő) s amikor 
már elszáradt, akkor aszalt, aszú erdő. Ilyenkor a fa nem hajtott ki sarjról sem. 
Az ilyen fa, a töve kivételével csak tűzifának jó. Viszont mivel már kiszáradt, 
ezért könnyebb volt szállítani.

Már 1453-ban megjelent az első erdőóvó, erdőőri intézmény (custodes silvarum, 
alterius). Lehetett az akkori uradalom szolgálatában, de a közös erdő tisztségvi
selője is.69

A középkor kezdeti és későbbi időszakában az erdőből kinyert fa építőanyag
ként, tüzelőként és használati eszközként m eghatározó fontosságú volt a job 
bágyság, városi polgárság és a nemesség mindennapi munkájában, építkezésében. 
E korban a lakóházakat, erődítményeket, melléképületeket fából készítették. Az 
írásos dokumentumok és a régészeti feltárások azt mutatják, hogy boronaházakat 
építettek, melyeket szétszedhettek, veszély esetén odébb vihettek. Az épületekhez 
nagy mennyiségű fát kellett kivágni, hazaszállítani.70 A téli tüzeléshez is sok fa 
kellett.

4. Összefoglalás

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kora középkorban igen változatos volt az 
erdők faállománya. Uralkodó volt a tölgy, (gyertyános tölgyes erdőtípus) az 
északi oldalakon a bükkösök, dombtetetőkön, domboldalakon a kocsánytalan 
tölgyes-cseresek, a síkvidéken, a vizek mellett a kocsányos tölgy-éger-kőris ártéri 
erdők, ahol a nyár és fűzfák tették változatossá a tájat. Melegebb, száraz oldalak-

Bartha 2003.1566.; Bartha 1996. 209-211.; Bartha. 2000. ll-24.;Járainé 2000. 5-59.
69 Csőre 1980.139.; Kolossváry 1975. 25.
™ Horváth 1997.164-165.; Vándor 1995.165-182.
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bán tölgyes-cseres, gesztenyés erdők is voltak. A ma már ritkább fák, hársak, ju
harok, gesztenyék és a szilek akkor még bőven tenyésztek. (A szilek az elmúlt 
időben szinte teljesen kipusztultak.)

Meglepő a vadgyümölcsök nagy aránya: vadkörte, vadalma, berkenye, vad
cseresznye, dió, szelídgesztenye. Nagyon különös, hogy a fenyő 1-2 alkalommal 
fordul elő, az sem egyértelműen bizonyított. A határjárások követésekor a fafajok 
domborzati elhelyezkedését és a zárt erdő-szántó-legelő határát is nyomon kö
vethetjük.

A későbbi térképek és a leírások földrajzi neveiből sok helyen látni, hogy a 
szántók és rétek előtt milyen erdők voltak. Olvashatunk különböző irtás elneve
zéseket, de a legmeglepőbb, amikor egy szántót tölgyesnek, cseresnek hívnak. A 
természetes erdőtakaró mindenesetre a gyakori irtások ellenére is megmaradt.

E korban az erdőgazdálkodás helyett inkább népi erdőhasználatról beszélhe
tünk. A falvak lakóinak az erdőirtás az életet jelentette. A fából lakóházakat, mel
léképületeket építettek, bútorokat, használati eszközöket készítettek. A kiirtott 
erdők helyén viruló gabonamezők a legfontosabb táplálékot adták. A legelőnek 
kiirtott területek az állattartást tették lehetővé, egyrészt eleséget adtak, másrészt 
az igavonó állatok létfeltételeit biztosították.

A természet oldaláról nézve azonban, az egyre fogyó erdők az ember életfel
tételének és életkultúrájának minőségi csökkenésével jártak.
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VI. TÖRÖKKOR (1526-1690)

1. Az egerszegi vár fái

A török hódoltság időszakában a magyar lakosság történelme legsúlyosabb 
veszteségét érte meg. így volt Egerszeg városban és környékén is. Elég, ha 

arra utalunk, hogy az Egerszegen, az egerszegi végvár környékén, de a messze 
mögöttes területen élők is a töröknek adóztak. A török hódoltság időszakát külön 
ki emelni, mert jelentősen változott az erdők területe, a fafajok összetétele. Az 
erdőket nagymértékben kihasználták a várak építéséhez. Az egerszegi vár építé
séhez, és a karbantartásához is sok fát használtak fel. 1588-ban a megye úgy hatá
rozott, hogy Egerszeg várának javításához fát és vesszőt ad.71 A régészeti kutatá
sok eredményeképpen tudjuk a palánkvárak cölöpjeinek méreteit, ezért meg lehet 
becsülni mennyiségüket is. A faszerkezeteket a várleírások szerint kb. 20 évente 
kellett teljesen felújítani és közben is állandóan karbantartani.

Az egerszegi vár és környéke mocsaras, vizes területen feküdt, egy lapos 
dombháton kicsit kiemelkedve a környezetéből. Az ettől távolabbi, Zala és Válicka 
menti földek még inkább láposak, ingoványosak voltak a törökkorban (de még az 
1900-as évek elején is). Vándor László 2001-ben feltárta a palánkvár egy részét, 
ahol azt tapasztalta, hogy a vizenyős talaj jól konzerválta a cölöpöket. A később 
lefűrészelt cölöpökre épületeket alapoztak. A bástyákat egymástól 30 cm-re lévő 
és 15-30 cm átmérőjű cölöpökre építették. Ez azt jelenti, hogy vékonyabb és vas
tagabb fákat -  de nem a legöregebbeket -  is kivágtak a cölöpöknek. (A nagyszá
mú cölöpökre egy példa: egy 5x4 méteres területen 163 darabot tártak fel.)

Grynaeus András tizenegy famintából dendrokronológiai elemzést végzett. 
Véleménye szerint kilenc kocsányos tölgy volt, kettő kocsánytalan. A fák több
sége eszerint olyan nedves völgyben, ártéren lévő termőhelyen volt, amely meg
felelő a kocsányos tölgynek. A mintákból hat volt egyidős. Grynaeus vélemé
nye szerint egymástól távoli vidékről vágták ki a fákat, nem egymás mellől egy 
erdőből. Ez összefüggött azzal, hogy az Egerszeg körüli falvaknak kötelező volt 
meghatározott számú palánkfát szállítani. Grynaeus meghatározása szerint a hat 
fát 1608-ban (+- 5 év) vágták ki és nem tárolták sokáig, hanem mindjárt fel
dolgozták. A nagyobb fatörzseket nagyjából alakították ki -  feltehetőleg faragták -  
négyszögletesre.72 Olyan épen maradtak meg a tölgyfa cölöpök, hogy műszer

71 Bilkei -  Turbuly 1989. 41.
72 Vándor 2006.19-31; Grynaeus 2370-2001. 2011-ben is kerültek elő hasonló cölöpök.
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nélkül is pontosan látni lehetett az évgyűrűket. Három 25-28 cm átmérőjű cölö
pön 40-50 évgyűrűt lehetett megszámolni, tehát 50 év körüli fák lehettek. Ha vi
szont visszaszámoljuk, akkor 1550 körül kezdtek nőni.73. A Zalaegerszeg környéki 
erdőkben nevelkedett, 400 éve kivágott fák múzeumi tárgyak lettek. (A cölöp
rendszert betemették, nem látható.) Igen fontos erdőtörténeti adat a cölöpök fafaj 
és kor meghatározása -  egyértelmű, hogy ekkor még megvoltak az Egerszeg kör
nyéki ártéri kocsányos tölgyesek.

Előkerültek dorong utak is, melyek építéséhez szintén nagymennyiségű fa 
kellett. Az 1628. évi egyezség 9. pontja szerint a régi szokás szerint kötelesek vol
tak „Várta fát" hordani a várba. Ez az őrhelyek tűzifával való ellátását jelentette. 
Másféle fa szállítását nem erőltették. Az egyezség 8. pontja is érdekes számunkra, 
„minden 100 ártánból 1 a kapitányt illette meg a vásárokon" Tehát elég sok ser
tést hajtottak fel Egerszegre, melyeket a környék erdeiben makkoltattak.74 1611- 
ben az egerszegi vár építéséhez, a Zalán innen és túl, minden porta után négy 
karót és két szekér vesszőt rendelt a megye.75 Feltételezhetjük azonban, hogy a 
szállítási nehézségek miatt Egerszeg környékéről jóval több fa került a várba.

Az egerszegi vár tartozékainak összírásakor, 1568-ban és 1572-ben számos bo
ros hordó, üres hordó és ecetes hordó volt, melyeket tölgyfából és gesztenyefából 
készítettek e korban. Fejszét is találunk. A várkertben méhes volt. A méhészkedés 
szorosan összefüggött az erdővel. (Ekkor Egerszeg kincstári birtok.)76 Jelentős fa
fogyasztók voltak az átvonuló és több-kevesebb időt itt töltő seregek is. A tüze
lésen kívül utakat, hidakat építettek, az ostromhoz fát hordtak és a vár környékén 
lévő erdőket biztonsági okból kiirtották.

A veszprémi püspök Egerszeg birtokához tartozó Dobraguzth nevű erdőből, 
1544-ben Dénesfalvi László elrabolt Barnak Benedek jobbágytól 1 hízott ökröt.77 
Azért jelentős adat ez számunkra, mert a Dobraguzth erdő Egerszeghez való tar
tozását mutatja (az úrbérrendezéskor vita tárgyát képezte), valamint jelzi, hogy 
az erdőt legeltetésre használták.

1687-ben a város eladott a Gógán hegyen lévő erdejéből egy darabot Béck Mi
hálynak, 3 forintért. Pontosabban így írják: „volna itt a városnak egy darab erde
je." (A Zala folyó mellett, északnyugaton volt.) Béck Mihály az erdőt kiirtotta, és 
rétté alakította át.78 Tehát Gógán nagy része feltehetőleg erdő volt.

73 Szerző a lefűrészelt s otthagyott cölöpöknek számolta meg az évgyűrűjét.
74ZM L IV. 1 4 /o . 1778. F. 13. No. 1. 103. Könyvbe másolt oklevelek.; ZML XV 61. Rátky György 

kapitány és Ergelius püspök egyezsége.
75 Turbuly 1996.14.
76 MÓL UC. 7 6 :1 7  (a). 1568.
77 Bilkei 2002. 75.
78 ZML V. 1601. ZVRL No. 4 .1  d. 1687.
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2. Pózva, Besenyő, Egervölgy, Gébárt, Kaszaháza, Neszele

E korból ismerjük már a pózvai erdőt (1598), melynek fakivágásától tiltják Egerszeg 
lakóit.79 1688-ban a kanizsai olajbég levelében 20 karót kért a besenyőiektől. Az 
1690-es úrbéri összeírásban 10 hold tölgyes és 10 hold fenyves szerepel. Igen érté
kes adat, sajnos nem tudjuk, hogy milyen korú erdőről van szó. A fenyőfáról a 
törökkortól egyre több adatot találunk. 1697-ben Besenyőn 1 /4  mérföld az erdő.80

Egervölgyön81 1598-ban, 1605-ben és 1610-ben a Teöteössy (Theothes) erdő fele 
részét említik. 1643-ban makkos erdőt említenek. Öreg fák keresztekkel vannak 
vagdalva a nagypáli és egervári határon.82

Gébárt 1690. évi urbáriumában azt olvashatjuk, hogy a döbrétei erdőben faiz
hattak, az összeírásban 15 hold fenyves erdő szerepel és legeltetés az erdőkben.83 
Meg kell jegyeznünk, hogy Döbréte nem a szomszédban volt, hanem 10-13 km 
távolságra. Valószínű Gébárton már nem volt elég erdő.

Kaszaháza területén, a Nemthy nevű helyen a Kerekmegye erdő végénél hár- 
sas (Hasas) erdőt jegyeznek fel 1564-ben.84

Neszeién az 1690-beni összeíráskor az erdők tölgy, fenyő, nyír fafajból állnak. 
A két utóbbi, mint pionír fafaj arra utal, hogy régebben szántók voltak, de beer- 
dősültek. A török földesúrnak fát kellett fuvarozni meghatározott szekérszámmal, 
meghatározott napokon. Ezen kívül még a török földesúrnak nyestprémet is 
kellett szolgáltatni.85

A török állandó zaklatása miatt a falvaknak csökkent a lakossága, sőt egy ré
szük elnéptelenedett. A természet visszatért, az elhagyott szántókat benőtte az 
erdő. 1700-ban Egerszegen a Zebehegye nevű dűlőben lévő szőlőt „most már az 
erdő ellepte" 1663-ban Szenterzsébethegy leírásában olvashatjuk, hogy: „Itt va
gyon egy kúria, erdővé lett, puszta házhely." Ugyanitt és Andráshida területén a 
legtöbbször a tölgyfát említik, utána berekfát, gyertyánt, vadalmát, vadkörtét. Az 
erdőt megkülönböztetik: tilos erdő, épületfát adó erdő, berek erdők és Csuhás 
erdő.86

79 Bilkei -  Turbuly 1989. 92.
80 ZML XV. 61. H. Lex Besenyő.
81 Kvassay 1997. 51.; Szentmárton és Ságod közt lehetett, 1404-ben említik, század utolsó harmadáig 

fennállt.
82 ZML XV 61. H. Lex. Egervölgy.
83 ZML XV 61. H. Lex. Gébárt.
84 ZML XV. 61. H. Lex. Kaszaháza.
85 MÓL UC. 2 9 :1 .1 6 9 0 .
86 ZML Kapiller Imre hívta fel a figyelmemet ezen adatokra, amit ezennel köszönök.
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3. Összefoglalás

Összességében azt mondhatjuk, hogy a várakba való nagymennyiségű fa szállítá
sa nem volt olyan mértékű, hogy a város erdői csökkentek volna, ellenkezőleg, 
jelentősen növekedett az erdőterület. A várost környező falvakban is hasonló 
mértékű volt az erdőterület változása. Rendkívül fontos, hogy az elhagyott terü
leteken megjelenik, néhol tömegesen a pionír erdeifenyő fafaj! Makkoltatásról is 
tudunk. A tölgyesek még nagy területet foglaltak el, számottevő a vadgyümölcsök 
aránya is. A törökkor vége felé azonban megkezdődött, és egyre intenzívebben 
folytatódott a beerdősűlt szántók, rétek visszaalakítása.

A megyének a törökkorban rettenetesen szenvedő, megfogyatkozott lakossága 
a mélyponton volt, viszont az erdőterület újra növekedett, minősége is javult, te
hát egy felfelé tartó szakaszba lépett. Ezt az állapotot majd a következő fejezetben 
érzékeljük, amikor újra irtani kezdik az erdőket és már több adatunk van az erdők 
minőségéről, mely itt alakult át.

42



VII. A TÖRÖKKORTÓL AZ ERDŐTÖRVÉNYIG 
(1690-1879)

1. Az erdőirtások kora (1690-1777)

A lakosság a török hódoltság és a kuruc kor után elkezdte visszafoglalni a 
beerdősült területeket. Hosszú, békés korszak kezdődött, melyben egyre 

növekedett az erdőből kiirtott szántó, szőlő és legelő területe. A korszak elején 
semmilyen országos, vagy helyi korlátozás nem volt az erdők pusztítása ellen, 
csak a tulajdonos földesúr akarata érvényesülhetett. A század közepe felé a birto
kosok már korlátozták, engedélyhez kötötték az erdőirtást. A nemesi községek 
még nem jutottak el ennek felismeréséhez.

A lakosság épület- és tűzifaigénye, a fellendülő kézművesipar, a hamuzsírfőzés 
a megmaradt erdőterületek csökkenéséhez vezetett. Az első, erdővel csak köz
vetve kapcsolatos helytartótanácsi rendelet 1767-ben jelent meg, mely szerint az 
elszaporodott vadállomány okozta károkat a jobbágyoknak meg kellett téríteni.87

Országos tény, hogy a század eleje-közepe táján a földbirtokosok elkezdték 
korlátozni a jobbágyok erdőhasználatát. A Széchenyi és Festetics birtokokon a 
század végén már kiépült az erdészeti szervezet és elkezdődött a szakszerű erdő- 
gazdálkodás.88 Ez azonban a jobbágyság számára korlátozásokat jelentett. Az 
egyre nagyobb terhek és panaszok hatására Mária Terézia urbáriumot adott ki, 
melyben biztosította a jobbágyok számára az erdei haszonvételi jogokat; voltak 
azonban olyan földesurak, akik kétségbe vonták az ajánlást, s nem biztosították 
ezt. Az urbárium erdészeti vonatkozásait röviden ismertetjük, mert a maga korá
ban példaértékű volt.

Tűzifát, épületfát saját szükségletükre szabadott szedniük, kivéve a makkfá
kat és a gyümölcsfákat. Makkoltatásért a jobbágyok saját határukban 6 krajcárral 
kevesebbet fizettek, mint a vidékiek. A jobbágyok az irtást az erdőben a földesúr 
engedélyével kezdhették el. A kialakított irtásföldet bizonyos idő után a földesúr 
elvehette, de a jobbágy ráfordított munkáját ki kellett fizetnie. A földesúr enge
délye nélkül semmilyen fát nem lehetett elvinni az erdőből. A fával jobbágynak 
kereskedni nem volt szabad. A gubacs és makk az uraságot illette, szedni csak 
engedélyével lehetett. Az urbárium pontjainak megszegőit megbüntették.89

87 Tagányi II. 1896. 265.; Kolossváry 1975. 37
^Takács Lajos 1980, 328-335.p.
89 Tagányi II. 1896. 266-267.
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Mária Terézia híres, 1769-ben kiadott erdőrendtartása nem királyi utasítás, pa
rancs volt, hanem jó akaratú útmutatásokat, tanácsokat tartalmazott az erdők 
kezelését illetően. A címe is ezt mutatja: „A fáknak és erdőknek neveléséről és 
megtartásáról való rendelés" Az erdőrendtartás előírásai csak a kincstári és sza
bad királyi városok erdeire vonatkoztak, a korabeli erdészeti tudományok összeg
zését találjuk meg benne. Az akkori viszonyok közt ezt csak ajánlották az erdőbir
tokosoknak, betartásukat rájuk bízták. A rendtartás megérkezett ugyan Eger- 
szegre, hatása azonban csak a későbbi rendeletekkel együtt érvényesült.

Mária Terézia egy másik, igen fontos rendeletével elkezdődhetett az erdészeti 
ismeretek oktatása Selmecbányán. A kormányzat felismerte, hogy az erdőkben 
való gazdálkodáshoz szükség van jól képzett erdészeti szakemberekre. E stratégiai 
döntés máig érvényes. Mária Terézia sokat tett az egyre fogyó erdők védelmében. 
Elrendelte fűzfa, szeder ültetését (Botfa például 160-at ültetett), amelynek vég
rehajtását és eredményességét jelenteni kellett. Fejsze helyett a kíméletesebb, 
gazdaságosabb fűrészt ajánlotta.90

Fakitermelés, népi erdőhasználat
A zalai parasztság életében ez a munka mindig jelentős szerepet játszott, hisz 
nemcsak szántóhoz, legelőhöz és szőlőhöz jutott az erdőirtás révén, hanem épü
let-, szerszám- és tűzifához is. A munka többnyire október-november hónapban 
vette kezdetét és tavaszig tartott. Három jellemző módja volt: a ritkítás, vagy 
gyérítés, a szálalás, végül a tarvágás vagy irtás. Leggyorsabban természetesen a 
ritkítás ment, hisz a fiatal erdőből még néhány fejszecsapással ki lehetett vágni a 
gyengébb minőségű fákat. Az idősebből a szálalás során távolították el a nem 
kívánt egyedeket, melyek már szerszámfának is alkalmasak voltak.

Tarvágáson vagy irtáson az erdő teljes kivágását értjük. Régen az irtás volt a 
gyakoribb, mikor a fát a tuskóval együtt termelték ki, és nem újították fel, nem 
ültették be a területet. A szántónak, legelőnek és szőlőnek való erdőirtást végez
hették aszalással, keringetéssel, égetéssel, tuskóval, vagy tuskó nélkül való kivá
gással.91 Ez hosszadalmas, fárasztó munka volt.

Még előfordult a vesszővágás, amikor fiatal vesszőket vágtak le -  aratták -  
kerítés, hordók, háztartási és gazdasági eszközök készítésére. Az ilyen bokros 
erdőket felhasználták lombtakarmánynak is. Ezek hasonlítottak a római silva 
caedua erdőkre.92 A favágók és a fafaragók különböző alakú fejszéket, bárdokat,

90 Tagányi II. 1896, 296-314.; Kolossváry 1975. 31-40.
91 Takács 1980.113-160.
92 Csőre Pál 1980.196.
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szekercéket használtak. (Müller Róbert igen gazdag, részletes leírást ad a külön
böző formájú fejszékről.)93 Megyénkben csak az 1800-as évektől terjedt el a Mária 
Terézia által ajánlott fűrész.

Irtásföldek az erdőből
Simonffy Emil kutatása szerint az irtásföldek kialakítása a törökkor végén kezdő
dött el intenzíven Zalában. A megye 44 községében az irtásföldek együttesen az 
úrbéri illetmény 96 %-át alkották. Ez úgy jött ki, hogy az irtásföldek 200-300 %-a 
is lehetett a telki illetőségnek. Megyénkben átlagosan az irtásföldek 50%-át vették 
el a jobbágyoktól a földbirtokosok a jobbágyfelszabadítás során.94 Tehát a jobbágy 
a telki földje mellé, ha elég szorgalmas volt és lehetősége is volt rá, jelentős irtás
földet szerezhetett, amely az adózás tekintetében is kedvezőbb volt. A kiirtott 
erdők jelentős részét elégették, azonban saját szükségleteikre is vihettek belőle.

Kinek volt joga erdőirtással szántóját, rétjét bővíteni? Először is annak, akinek 
belső telke, fundusa volt. Kezdetben, a törökkor végén az erdőt közös tulajdonnak 
tartották, így mindenki szabadon irthatta. Az irtást azonban igen hamar szabá
lyozták, vagy a földesúr engedélyével, vagy a helység vezetőinek egyetértésével 
lehetett csak a munkát elvégezni. A kisnemesi falvakban azonban csak az erdő 
fogyásakor merült fel valamilyen szabályozás.

Az erdők kiirtásának az első mozzanata az volt, hogy az illető megnézte igen 
alaposan az égtáji fekvését, domborzatát, talaját és a fafaj összetételét. Majd mi
után meggyőződött róla, hogy alkalmas lenne az irtás után szántónak és rétnek, 
akkor kérte meg a város vezetőit, hogy jöjjenek ki és tekintsék meg. Az öreg bírón 
és az esküdteken kívül még számosán megjelentek az erdőn, körülbelül 10-15 fő, 
és a helyszínen megvizsgálták az erdőt. Megállapították, hogy haszontalan a sűrű 
erdő és az uraságnak is kára származhat belőle, ezért kiadták kiirtásra, 10 vagy 
12 évre adómentesen.

Nem írtak róla, de természetesen az itt kivágott fa is az irtást végzőé lett. Ez 
mindenképpen nagy előny volt. Az irtás igen hosszadalmas, fáradtságos munka 
volt, több évig is eltartott. Beosztották a területet, évekre elosztva, figyelembe 
véve, hogy a levágott fa egy-két év múlva elkezd korhadni és így könnyebben 
kiszedhető, eltakarítható. Erről oklevelet állítottak ki, megjelölve a szomszédokat 
is. Később öröklevelet is adtak a földről, ezt általában az erdő kiirtása után adták 
meg. Ebben felsorolták az örökösöket is. Azt azért megemlítették, hogy 10 vagy 
12 év után már dézsmát kell fizetni a földesúrnak. A helyszínen megkérdezték, 
hogy valaki akar-e ellene mondani, vagy nem? Nem szólt általában senki. Nem

93 Csőre Pál 1980. 204-207; Müller Róbert 1982. 779.
94 Simonffy 1960. 369.
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tudjuk, hogy ezen időben a püspöki uradalom miért engedte meg a városnak az 
ilyen mértékű önállósodását. A török pusztítás után a földek, rétek helyreállítása 
volt a legfontosabb? Valószínű. Az elkövetkező adatok nagy részében szerepelnek 
e részletes folyamat egyes elemei.

Egerszeg. 1697-ben a Szy Berkén egy darab erdőt adott a város vezetése Décsi 
Mihálynak hogy kiirtsa, és rétet készítsen belőle.95 Ugyanezen évben Tóth Péter 
Egerszeg helység bírája és még több vezetője a Szi Berkén Pétsi Mihálynak egy 
darab erdőt adott, amit kiirthatott és rétnek alakított át. Ezen erdőknek délről a 
Zala folyó volt a határa. Mindkettőről oklevelet adott a városbíró.96 1700-ban a 
Zalán felül a Csollyán szegi részen egy darab haszontalan erdőt kiadott Gücli 
Adámnak a város vezetősége kiirtásra, aki azt rétté alakította át.97 1702-ben a 
Csöpögő útján Varga Jánosnak egy darab haszontalan erdőt adott a város veze
tősége kiirtásra, amit rétté alakított át. Már volt egy területe itt, melyet kiirtott. 
Azt is megemlítették, hogy az uraságnak is haszna lesz az erdőirtásból.98

1724-ben a Vorhota út mellett a Nagy Erdőből 7 holdat adtak kiirtásra Hanyi 
Örzsébetnek és fiának, Szekeres Ádámnak. Szántónak alakították át.99 1724-ben a 
Vorhota határa mellett a Nagy erdőből adtak ki Szekeres Györgynek, melyet 
szántónak alakított át. A felméréskor 7 holdnak találták. 1730 körül az uradalom 
tiltakozott a Mándi berek kiirtása ellen.100

1732-ben a város vezetése a Gévahegyi Erdő fölötti Berek alatt egy darab erdőt, 
sűrűt Szabó Györgynek kiadott, aki azt kiirtotta, és szántóvá alakította. E terület 
alsó szélén a Gévahegyi erdő volt. A nagy létszámban jelen lévő városvezetők és 
egyéb személyek közül a helyszínen az erdő kiirtása ellen senki sem szólt. Tíz 
esztendő alatt kellett kiirtani az erdőt, kialakítani a szántót. Az átalakítás ideje 
alatt fizetési kötelezettség nem terhelte kérelmezőt. Utána a földesúrnak dézsmát 
kellett szolgáltatni.101 1732-ben a Berek alatt a Géva hegyi erdő mellett Szabó 
Györgynek adtak kiirtásra egy erdőterületet, amiből szántót készített.102 1737-ben 
az egerszegi határban a Zalán felül egy erdő sűrűt adtak kiirtásra Gerencsér 
Györgynek, melyet rétnek alakított át. Később öröklevelet kért e területről, mely
ben egyértelműen írják, hogy „azon Rétről, melyet erdőből csinált".103 1737-ben a

95 ZML IV 155b. 1 9 /8 4 7 .1 7 . sz. Kapiller Imre hívta fel rá a figyelmemet, amit ezennel köszönök meg.
96 ZML IV 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1697 . E források más jelzettel megtalálhatók az úrbéri és a város 

iratai közt.
97 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1700.
98 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1702.; ZML. IV. 155b. 2 0 /8 4 7 .1 8 . sz.
99 ZML IV 155b. 1 6 /8 4 7 .1 5 . sz.

100 ZML IV 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1724.; IV 155b. 1 6 /8 4 7  irományjegyzék.
101 ZML IV 155b. 2 1 /8 4 7  19. sz.
102 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1732.
103 ZML IV. 155b. 22 /847 . 20. sz.
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Zalán felül Vámos Gerencsér Györgynek egy darab erdőt adtak kiirtásra, melyből 
rétet készített.104 1738-ban Antal Istvánnak a szántóföldje erdőből lett kiirtva, az 
országút és a plébánia föld mellett.105 1738-ban az Avason egy darab haszontalan 
sűrű erdőt adott a város vezetése Takács Botka Jánosnak. 12 évig nem kellett 
fizetni, ennek letelte után köteles volt a dézsmát az uraságnak m egfizetni.106 
1739-ben a város vezetése a Gápár tavánál, Szandó előtt (Alsóerdőnél), egy darab 
sűrű erdőt és az Alsó mezőn a Sárdi Tüske nevű helyen szintén egy erdőt adott 
Páli Mihálynak. A megtekintéskor azt mondták, hogy „Látván azon sűrű erdőnek 
sűrű, és haszontalan voltát, föll attuk" 12 évig nem kellett fizetni, utána dézsmá- 
val tartozott az uraságnak.107 1740-ben Gógánban 1 Vi hold irtásföld, Landor- 
hegyen 2 hold rét és föld volt Berkes János használatában. Már az elődei irtották 
az erdőt és úgy szállt rá.108

1741-ben a város vezetése a Száraz domb alatti haszontalan erdőt irtásra kiad
ta Lakatos Ferencnek, melyen felül is erdő fekszik. Ugyancsak kiadott a Zala köz
ben egy darab haszontalan földet, melyet rétnek alakított irtással.109 1741-ben a 
város vezetése a Jánka alatt egy darab haszontalan sűrű erdőt adott Bognár Má
tyásnak kiirtásra. 12 évre kapta adómentesen és szántót alakított ki.110 1741-ben a 
város a Kis Jánkára járó út közben egy darab haszontalan erős fény ős erdőt adott 
Antal Istvánnak, hogy kiirtsa. 12 évre kapta adómentesen.111 A fenyő arra utalhat, 
hogy valamikor elhagyott föld volt és a fenyő megtelepedett, mint pionír fafaj. 
1742-ben Gerencsér György Jánka alatti földjének aljában egy haszontalan hássas 
(hársas) erdő volt, melyet a város vezetésétől kért kiirtásra. Megkapta, és szántó
nak alakította át.1121742-ben a város vezetése a Gápár tónál egy darab haszontalan 
nyárfás erdőt adott kiirtásra Szabó György esküdtnek, aki szántóföldet alakított 
belőle.113

1755-ben a Ságod felőli Dobragaszt erdőterületen az egerszegieknek és a ságo- 
diaknak is voltak irtásai. Ezen erdőkből szántók lettek.114 1777-ben a város, a püs
pöknek írt levelében kifogásolja, hogy a Szabad Csács dűlő az egerszegi zsidók 
által irtatik, s a püspök engedélyével rétnek alakítják át. A terület a Zala folyó

104 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1737
105ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1738. Antal; IV. 155. b. 23 /847 . 21. sz.
!06ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1738. Botka; IV. 155. b. 24 /847 . 22. sz.
107ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1739. Páli; IV. 155. b. 25 /847 . 23. sz.
108 ZML IV. 155. b. 26 /847 . 24. sz.
109 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1741. Lakatos; IV. 155. b. 27 /847 . 25. sz.
110ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1741. Bognár; IV 155. b. 2 8 /847 . 26. sz.
™ ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1741. Antal; IV. 155. b. 29 /847 . 27. sz.
112 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1742. Gerencsér.
113 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1742. Szabó; IV. 155. b. 3 0 /847 . 28. sz.
114 ZML IV. 155. b. X.
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mellett van, és ártéri erdő.115 Tehát már a püspöki uradalom adja ki az erdőt 
irtásra, nem a város.

Megállapíthatjuk, hogy -  eddigi adataink szerint -  az erdőirtók nagy része 
helyi földműves, vagy katona volt. 1742-ig adott ki a város erdőt irtásra, utána már a 
püspök megbízottja. Az erdőirtó személyek mind egerszegiek voltak. Nyolc esetben, 
a Zala mentén egyértelműen rétté alakították át az erdőt. A Gápár tó -  Alsóerdő 
előtt -  ekkor még vizes hely, azonban nem nagy terület és a környéke már maga
sabban van. A többi helyen szántóvá alakították az erdőket.

Az egerszegi határok erdei
Az erdőirtások után nézzük meg, hogy Egerszegen hol és milyenek voltak az 
erdők, a fák. 1703-ban Széchenyi püspök szerződésének (contractusa) 3. pontja 
szerint a városiaknak kötelező a város határainak szorgalmas és gondos vigyázá- 
sa. Tehát e szerint kellett a határt járni, ellenőrizni, mely ekkor még nagyrészt erdő 
volt. (A húsvéti határjárás is ehhez köthető.)

Az 1775-ben, a város és a veszprémi püspökség között létrejött egyezség har
madik pontja is így hangzott: „Tartoznak a városiak a város határaira szorgal- 
m atosan gondot viselni, hogy el ne id eg en ítessen ek ".116

1744-ben Dabrogasz határban a páli, egerszegi és ságodi határnál tölgyfát em
lítenek. E területet „Bakats Tóónak" (Bakács tó) nevezték, mellette a Kalapács 
nevű tölgyes erdő volt és itt makkoltatták a sertéseket, még télen is. Azt is említik, 
hogy „találtató Tölles Erdőt Dobragaszt nevűvel" Épületnek való és tűzifát vittek 
innét szabadon az egerszegiek.117 Számunkra ez azért fontos, mert látni, hogy 
tölgyes erdő volt a területen. 1747-ben a Szentiván, Pózva és Kaszaháza közti 
határjáráskor említenek egy csüggő tölgyfát, melybe keresztet égettek, és még 3 
tölgyfáról is említést tesznek. A határjáráskor találtak még egy odvas tölgyfát és 
egy nagy háromágú hársfát. Kaszaháza és Ságod közt is csüggő és keresztes 
tölgyfáról tesznek említést.118

1754-ben a vármegyei úriszék határozatot hozott a ságodi uradalomhoz tarto
zó erdőben a faizásra vonatkozólag. Itt olvashatjuk háromszor a zalaegerszegi 
erdőt (Sylvam Szalaegerszeghiensem). Tehát a Ságod felőli részen erdő volt. 1778 
előtt év nélküli (latin) oklevélben „sylvam Vörös erdő -  Preadium Dobragaszt".119

115 ZML IV. 14. o. 1778. F. 13. N. 1 .1777. D.
116 ZML IV. la . kgy. ir. 1797. aug. 1 7 .1 0 2 /3 1 .
117 ZML IV. 155b. L. P. 457.
118 ZML IV. 155b. Z.
119 ZML V. 1601. No. 22 .1 . doboz. 1754.; ZML 2233/857. 8. sz.
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Az egerszegi erdők haszna
Zalaegerszeg földesurának, a veszprémi püspökségnek a fennhatósága alatt a 
város szabadon használhatta az erdőket. A leírásokból egyértelmű, hogy a város 
lakosai a számukra szükséges épületfát, tűzifát szabadon elhozhatták az erdőkből. 
Az erdőn termett gubacsot és makkot is szedhették. Az engedélyt kezdetben 
mindenkor a város vezetése adta ki. Előfordult, hogy külső lakosok is kaptak 
engedélyt makkoltatásra, legeltetésre. A század közepétől azonban fokozatosan 
korlátozta a püspökség az egerszegiek erdő használatát.

A bükk- és tölgyfák lehullott makkját sertésekkel, kisebb mértékben juhokkal, 
kecskékkel és szarvasmarhákkal etették fel. Szeptember végén hajtották ki az ál
latokat az erdőbe, s amíg a termés el nem fogyott, kint voltak, egészen havazásig. 
Egy hold tölgyes 3-5 mázsa makkot termett évenként, míg a bükkös átlagosan 2-4 
mázsát. Egy sertés naponta 15 kg makkot evett, így a felhizlalására 4-5 kh erdőte
rület kellett. Megemlíthetjük, hogy az erdők felújítását nagyban akadályozta a 
makkoltatás, hiszen felették a makkot és a taposással is károkat okoztak. Ezért 
igen nagy értékű volt a makkos erdő és számos összeütközés színtere lett. 1748- 
ban gróf Széchenyi Ignác egervári birtokos az egerszegi határ körüli Pörös erdőről 
behajtatta az egerszegiek makkoló sertéseit, mert szerinte az ő birtokán makkol- 
tak. Az egerszegi városvezetést Egervárra rendelte Széchenyi, akik tagadták, hogy 
megsértették volna a határt, sőt szerintük 60 lépésre voltak onnét. Feltehetőleg 
megegyeztek, mert e Felsőrdei Pörös erdőről többé nem eset szó.120

1754-ben a Dobragaszt és Vörös erdő makktermését a várostól vette fel Né
meth István páli lakos. Tehát a Dobragaszt északi része a Vörös erdő. (Ma is az.)121

A Ságod felőli Dobragaszt erdőterületen 1755-ben az egerszegiek minden 
félelem nélkül fűtő fát vághattak. Egy Csalitos nevű erdő is található a területen, 
melyben sertések legeltek, tehát tölgyes erdő volt.122 Amikor a makknak a férgese 
elkezdett hullani, a sertéseket kihajtották az erdőre. A sertések áttévedtek a szom
széd erdőbe, ezért mind a hatvankettőt behajtották Kisfaludra és két garas hajtó- 
pénzt követeltek minden darabért. Kis idő múlva 12 sertés két-három lépésre 
átment a pózvaiak erdejébe, sőt a többi még egerszegi határban lévő sertés is 
utánuk ment -  azokat megint megfogták; ezért is büntettek. A város a megyénél 
panaszkodott a túlzott bírságolás miatt.123

120 ZML V 1601. No. 329. 28. d. 1748. Gróf Széchenyi Ignác egervári birtokos.
121 ZML V. 1601. No. 62. 2. d. 1778. Szily János szombathelyi püspök pere.
122 ZML IV 155. b. X.
123 ZML V. 1601. No. 41 .1 . d. 1760. A városiak panasza.
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Erdőőrzés
A város erdőkerülőket, erdőpásztorokat alkalmazott, akik felügyelték az erdők 
használatát, és a határt is vigyázták. A város fizette őket, nem a püspökség. 1744- 
ben Beczé Jánost, 1748-ban Becse Jánost erdőpásztorként és hajdúként alkalmaz
ták 3 forintért. 1753-ban említik először külön az erdőőrzőket, fizetésük 6 forint és 
1 köböl rozs volt.124 Tulajdonképpen az uradalomnak kellett volna alkalmazni az 
erdőőrt, nem a városnak. A szabad erdőhasználat addig tartott, amíg az erdő bő
ven volt -  az uradalmak az erdő használatának korlátozásával kiépítették erdőőri 
szervezeteiket, és a felügyelet teljesen a kezükbe került.

Határháború az Egerszeg és Bazita közti erdőért
Egerszeg város legnagyobb erdeje az Alsóerdő volt. Az 1700-as években a bazitai 
nemesekkel, több alkalommal is vitatkoztak Alsóerdő dél-nyugati részéért. 1761- 
ből való tanú meghallgatásokból tudjuk, hogy Alsóerdő déli részét „Bük allai 
oldal" néven nevezték. E mellett volt a Kancsalita (Kantsa rita) völgy, erdő, mely 
felett a Bükk fő, ezután észak felé tölgyfák voltak, bükkel vegyesen, az Egerszeg- 
Bazita közti útig. A Kancsalita erdővel átellenben volt a besenyei Liget erdő. Az 
Egerszegtől való távolság ellenére innét is hordtak tüzelőfát és makkoltattak. Az 
erdőőr Borsos Ferenc volt. Érdekesség, hogy a húsvéti határjárás is erre vezetett, 
és sokszor lődöztek tölgyfákba, így jelölve meg a határt.125

1766-ban az egerszegiek 12 sertését, majd nem sokkal később 60 disznóját haj
tották el a lengyeli nemesek a bazitai határ mellől, melyeket ott makkoltattak. Vá
laszul az egerszegiek a lengyeli nemesek disznóit vitték el. 1781-ben az egerszegi 
uradalom eladta a makkot Alsóerdőn Jagodits János nemesnek.126

1761-ben az Alsóerdőre ment ki a főbíró és egyéb elöljáróságok az erdő vizs
gálatára. Megnézték azt a helyet is, ahonnan a lengyeliek a sertéseket elhajtották. 
A szemle során elfogyasztottak 449 icce bort.127

A szőlőműveléshez szükséges faanyag
A  szőlőműveléshez és a bor tárolásához sok fa kellett. Az akkori hordók nem 
voltak olyan tartósak, fa abronccsal, fiatal gyertyán, fűz, mogyoróvessző, nyír
vessző segítségével szorították össze, amit gyakrabban kellett cserélni. A hordó
kat általában jó minőségű tölgyfából, kisebb mértékben szelídgesztenyéből, bükk
fából, eperfából, fenyőből -  főleg vörösfenyő -  készítették, a kihozatal 50 % alatt 
volt. A szőlők támasztásához szelídgesztenye és tölgy karókat használtak. A XIX.

124 ZML IV 1 4 /o . 1778. F. 13. No. 1. M.
125 Takács 1974. 389-396.; Az eredeti forrás: ZML Insquisitiones. Fasc. 59. No. 71.
126ZML IV. la . kgy. ir. 1797. aug. 1 7 .1 0 2 /3 1 .
127 ZML V 1601. No. 328. 28. d. 1744-178. Határigazítás és urbarialis perben való költségek.
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században fedezték fel, hogy az Amerikából behozott akác igen tartós karónak, 
de hordókat is készítettek belőle. A bor mennyiségéből lehet következtetni, hogy 
mennyi fát használtak fel. Az 1756/57. katonai évben a város kocsmárosai, Bita 
Kata, Kémén Jolán Jánosné és Berkes Julinka 914 akó bort árultak, ami a költségek 
levonása után városnak 714 forint nyereséget hozott.128 Az uraságnak 3 kocsmája 
volt, ahol feltehetően hasonló mennyiség fogyott el. Ehhez kell még számolnunk 
a saját szőlővel rendelkezőket is. (E korban a rossz ivóvíz helyett inkább bort ittak.)

Még egy adatot ismertetünk 1777/78-ból, amikor a kocsmárosok 1345 pozso
nyi akó bort adtak el, ami a városnak 766 forint nyereséget jelentett.129 A városnak 
ez az egyik legnagyobb bevétele volt.

1760-ban a Pózva felőli erdőben, Halász Bognár György hét abroncsnak való 
vesszőt vágott le, azonban Pózva urának, Megyesy Gábornak az erdőpásztora 
észrevette, öreg fejszéjét elvette és Pasi István városbíró nyolc forintra megbün
tette. Botka Ferenc ugyanott néhány abroncsfát vágott, őt is nyolc forintra büntet
ték. Söptej János a Berekbe csak bement, őt is megfogták és három napig láncra 
verve tartották.130

Az erdő egyéb haszna
Jelentős lehetett a gombagyűjtés s a cserzőanyagnak való kéreg és gubacs szedése.
1755-ben az egerszegi Dobragaszt erdőterületen „egynéhányszor vargányázván a 
tanú a kérdésben vett erdőn, ...több véle lévő Egerszeghi vargányázó társait meg
szólítván".131 Igen értékes adat az erdő hasznáról, egyben azt is jelenti, hogy nagy 
tölgyesek voltak, ugyanis a vargánya tölgy fafajhoz kapcsolt gomba. E tölgyesek
ből semmi sem m aradt... A gubacs is a tölgyeseknek volt lényeges melléktermé
ke, bőrcserzéshez, tintakészítéshez és textilfestéshez is hasznosították. Kelendő 
exportcikk volt, mely komoly jövedelmet hozott a földesúrnak, emiatt tiltották el 
szedésétől a jobbágyokat.

Németh János 1760-ban a Zala réten azokat a fákat akarta a templom részére a 
téglakemencéhez levágni, melyek kérgét a varga mesterek lefejtették. Elkapták, 
szekerét, marháját Kisfaludba behajtották, és három évig ott tartották.132 A vadá
szat is jelentős volt korunkban, de ezt külön fejezetben ismertetjük.

128ZML IV. 1 4 /o . 1778. F. 13. No. 20 .159. p.
129 ZML IV. 1 4 /o. 1778. F. 13. Bor nyereség összeírása.
130 ZML V. 1601. No. 41 .1 . d. 1760. A városiak panasza.
™ ZML IV. 155. b. X.
132 ZML V. 1601. No. 4 1 .1 . d. 1760.
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Egerszegiek erdőhasználatának korlátozása
A püspöki uradalom a század közepétől fokozatosan korlátozta az egerszegiek 
erdő használatát. A város évtizedeken keresztül elkeseredett küzdelmet folytatott 
a régi jogok megtartásáért. 1756-ban Mária Teréziához folyamodtak, mert „Az 
erdőknek, melyekk örökös Bírásában voltunk haszonvételetűl eltiltattunk".133

1762-ben a város a vármegyéhez fordult, mert a fa vágásától eltiltotta a püs
pöki uradalom. A 1768-as szerződésben nincs is szó az erdők használatáról. Még 
ez évben a városnak az uraság tisztje ellen beadott sérelmei közt találjuk, hogy a 
szegény városi lakosok más uraság erdeiből vett faanyagból voltak kénytelenek 
házaikat építeni. Felemlítik, hogy az erdőkre sokat költöttek, mégis el vannak 
tiltva használatuktól.134 1768-ban épületfát pénzen vesznek, legelő elég volna, ha 
az uraság idegen marhákat nem fogadna. 1770-ben kb. 300 fűzfa van Egerszegen, 
faizási joguk nincs. 1776-77 körül vezette be Gaál Gáspár tiszttartó, hogy nála 
kellett bejelenteni, ha valakinek fa kellett az erdőről. Az erdei makkoltatástól is 
eltiltották a városiakat, és azzal fenyegették meg őket, hogy ha ezt nem tartják be, 
akkor állataikat behajtják.135

A városiakat korlátozta az uradalom a legeltetésben, pedig előtte szabadon 
használhatták. „Az erdőkre feles költséget tettünk, fájészást sem tehetünk; Gubacs- 
szedés, mely örökös ususunkban volt; makkoltatás, legeltetés egyedül magunké 
voltanak; mindezeket Nagyságod most utóbbi rendelése szerint kivánnya tőlünk 
el vonszani."

Az 1777 előtti években az egerszegi templom építéséhez szükséges épületfá
kat a novai erdőn faragták a városiak. Az elkészült faragott fákat a püspök új bir- 
kaakoljának építéséhez hordatta el. Kifogásolták is a városiak, „Isten Dicsősségét 
előttek hordozván" mondták. Meghökkentő, hogy az egyház érdekét a város 
képviselte, a püspök az anyagi javakkal törődött. 1777-ben (és később 1781-ben is) 
a nagyszámú tanúvallomások szerint a városiak Gaál Gáspár tiszttartósága előtt 
az Alsó- és Felsőerdőn mindenkor szabadon fáésztak, makkoltattak, legeltettek, 
gubacsot szedhettek, abroncsfát és vesszőt vághattak. A szomszéd helységeknek 
viszont tilos volt mindez, még pénzért sem kaphatták meg a lehetőséget. A határ
ra vigyáztak, erdőpásztort alkalmaztak. Ezt az elfogadott szokást Gaál Gáspár 
változtatta meg, a szigorításokat ő vezette be, de halála után rövid időre visszaállt

133 ZML V 1601. No. 23 .1 . d. 1756.
134 ZML V. 1601. No. 4 5 .1 . d. 1762.; No. 4 8 .1 . d. 1768.; No. 50 .1 . d. 1768.
135 ZML XV. 61. H. Lex. 1768. Egerszeg.; H. Lex. Kapornaki nagyobb j. Ö. 46 /46 .; ZML IV. 155. b. J. 457
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a régi rend.136 Megemlítik, hogy az uraságnak Gaál Gáspár előtt nem voltak az 
erdőn legeltetett állatai. Az uradalom az ő idejében kezdett el állatokat tartani.137

Andráshida földje kövecses, 1690-ben, az úrbéri összeíráskor az erdő területe 30 
hold volt, több darabban elterülő, silány és vegyes összetételű. A helység a török
nek is adózott. 1697-ben az úrbéri összeíráskor a területét 30 hold silány vegyes 
erdő, 200 hold szántó (ebből 92 művelés alatt) 100 kapás szőlő, 55 kaszás rét tette 
ki.138 Ez azt jelenti, hogy már ekkor 10 % körüli volt az erdősültség!

1766-ban egy kerengetésből származó irtásföld után már tizedet fizettek, tehát 
az irtást 1756 körül kezdték el, mivel általában 10 évig tartott az adómentesség. 
Az is kiderült, hogy e terület másik részét csak nemrég kezdték el irtani, és már 
jól kitisztították. 1720-ban fájuk kevés van, ezért a szomszédságban szereznek 
pénzért.139 1770-ben nincs erdő. 1772-ben egy per során irtásföldet említenek. 
1766-ban Andráshidán egy irtást már kitisztítottak, míg a mellette lévő másikat 
még nem.140

Apátfának 1768-ban és 1776-78 körül „Erdeje ezen határnak legkevesebb sincs, 
azért mind épületre, mind tűzre való fát kénteleníttetnek pénzen venni" 1770-ben 
sincs erdő.141

Bazitán 1770-ben cser, gyertyán, bükk és nyírfából álló erdő van. Már említettük, 
hogy az 1700-as években az egerszegiekkel több alkalommal is vitatkoztak Alsó
erdő dél-nyugati részéért. 1761-ből való tanú meghallgatásokból tudjuk, hogy 
Alsóerdő déli részét „Bük allai oldal" néven nevezték. E mellett volt a Kancsa
lita (Kantsa rita) völgy, erdő, mely felett a Bükk fő, ezután észak felé tölgyfák vol
tak, bükkel vegyesen, az Egerszeg-Bazita közti útig. A Kancsalita erdővel átellenben 
volt a besenyei Liget erdő.142 1766-ban az egerszegiek 12, majd nem sokkal később 
60 disznóját hajtották el a lengyeli nemesek a bazitai határ mellől, melyek ott 
makkoltattak. Válaszul az egerszegiek a lengyeli nemesek disznóit vitték el.143

Besenyőben az 1690-es úrbéri összeíráskor 10 hold tölgyes erdő és 10 hold fenyves 
szerepel.

1697-ben Besenyő területén Vi mérföld kiterjedésű az erdő, szántó 120 hold, 
rét 8 kaszás.144 1720-ban a tűzifájuk elegendő; 6 kuriális hely van, a hegyen még

136ZML IV 1 4 /o . 1778. F. 13. N. 1 .1777. D.; No. 1. B.
137ZML IV 1 4 /o . 1778. F. 13. N. 1. 1777. B.; B. 457 V. 1601. No. 60. 1. d. 1777 Tk. erdőhasználatára 

nézve.
138 ZML XV 61. H. Lex. Andráshida. U. et C. 2 9 /1 .; U. et C. 3 9 /5 8 .
139Takács 1980.175.; ZML Inqu. 7 7 /5 4 ; ZML XV. 61. H. Lex. Andráshida. Conscr. Univ. Ö. 21.
140 ZML CSG 1770.; ZML Inqu. 7 7 /4 4 ; Takács 1980. 273.; 175.
141 Horváth 2006. II. 15-16.; ZML CSG 1770.
142 ZML CSG 1770.; Takács 1974. 389-396.; Az eredeti forrás: ZML Insquisitiones. Fasc. 59. No. 71.
143 ZML IV. la . kgy. ir. 1797. aug. 1 7 .1 0 2 /3 1 .
144 ZML XV. 61. H. lex. Besenyő, (Úrbéri összeírás. Kanizsai kerület, U. et C. 1 0 /3 7 . 2 9 /1 .)
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egy, dézsmát nem fizetnek. 1728-ban szintén elegendő a tűzifa, az épületfa meny- 
nyisége közepes, a makkos erdő saját használatukra azonban kevés. 1733-ban Lász
ló Mihály besenyei lakos 40 forint bért fizetett a zalavári adminisztrátor erdejében 
a m akkoltatásért.145 Nem nevezték meg, de feltehetőleg a bozsoki erdőről volt 
szó, mely elég közel feküdt Besenyőhöz. A pénzfizetés kezdett általánossá válni a 
természetbeni -  malac és süldőadás -  helyett. 1770-ben Besenyő erdős hely, bük
kös, gyertyános.146 Ugyanezen évben az erdőhasználati joguk elégséges, fát is 
adtak el az egerszegi piacon. A házak körül nyolc fekete eperfát és 83 fűzfát 
ültettek. Megjegyzik, hogy a kaszálók környékén bőven nő a fűzfa.

Az 1776-ból való urbárium szerint a bocföldi jobbágyok részben szabadon, 
részben bérbe faizhattak a besenyői határban. A besenyőiek olcsóbban kapták a 
makkot, mint a külső helységbéliek.147

Botfa határában 1719-ben volt egy tilos gesztenyés, melyet tilos tölgyes és bük
kös vett körül, mint védőállomány. Ebben is előfordult szórtan gesztenye. 1758- 
ban 7 botfai lakos felvállalta, hogy a Karácsony nevű helyen az erdőt kiirtja, és 
szőlőt telepít. 9 évig nem adtak semmit, utána dézsmát és hegy vámot fizettek. Új 
hegynek nevezik ezután a területet. A szerződő földesurak Batthyány Ádám és 
Erdődy Lajos árvái voltak.148 1768-ban -  az urbárium szerint -  ahol erdő volt, ott 
szabad volt a tűzre való faizás. Épületfát is ingyen vihettek. Makkoltatni makkbér 
ellenében lehetett. A vadászat, halászat és madarászat az urat illette, ugyanakkor 
a vadállatok kiirtására tartoztak a jobbágyok a roboton kívül 3 napot szolgálni az 
úr puskájával, serétjével.149 1770-ben Botfa erdeje tölgyes és bükkös.150 Ebben az 
évben 110 nagy fűzfájuk volt, és újonnan ültettek 160-at. Irtásföldjeik is voltak. 
A Karácsonyi és Fejér nevű szőlőhegyek közt fekvő Fortősi erdőt (Förtési, ma Fer- 
tősi a neve, a botfai határ északi részén található) 1771-ben kezdték el kiirtani és 
szőlővel betelepíteni. Tűzre való fát és épületfát a jobbágyok ingyen vihettek az 
uraság erdejéből, makkoltatni viszont csak makkbér fizetése ellenében lehetett. 
Ha a határban nem volt elegendő fa, az uraság más erdejéből engedte meg ezt. 
Az erdőt pusztító jobbágyokat megbüntették. Már ekkor olvashatunk az erózió
ról: a domboldalon lévő legelőket -  a kiirtott erdők helyén -  a felhőszakadások 
pusztították.151 1776-ban a m akkoltatást 2 garassal olcsóbban engedték meg.

145Haász 1995, 27. p.; ZML XIII. 20. (22. d) László cs. ir. 1., „A" iratcsomó 15.
146 ZML CSG 1770.
147 ZML H. lex. Besenyő.
148 ZML H. lex. Botfa, 1719.1758.
149 ZML H. lex. Botfa, 1768.
150 ZML CSG 1770.
151 ZML H. lex. Botfa.; ZML H. lex. Botfa.
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Elegendőt tűzre- és épületre való fát kaptak, pénz nélkül. A szőlőhegyen elég 
gyümölcsös, gesztenyés és szilvás volt, a felesleget el tudták adni.152

Csács. 1697-ben egerszegi hajdúk telepedtek a zalavári apátság elpusztított 
csácsi birtokára, a beerdősűlt, elbokrosodott területet kiirtották és szántókat, 
legelőt alakítottak ki. 1703-ból olvashatjuk, hogy Csácsban kevés az erdő, ezért 
más falvak erdeit használták. Valószínűleg a szomszédos Bozsok területén szed
tek fát, ahol sok erdő volt. (A csácsi dombok erdőit kiirtották már szőlőtelepítés 
céljából; Csácson sohasem volt jelentős erdő, viszont Bozsokon igen és ez ma is 
így van.) Egy kétkerekű malmot is említenek, ahol egy elhagyott deszkametsző 
van.153 Ez az első adat a fa fűrésszel való feldolgozására.

1770-ben Csentericfán egy darab erdőt irtásra előkészítettek, délről pedig meg
aszaltak egy erdőt. Ugyanekkor cser, gyertyán, bükk és mogyoró erdő található itt.154

Ebergényben 1703-ban bőséges makkos erdő, azaz tölgyerdő lehetett, mert a 
helység birtokosai és jobbágyai mellett máshonnan fogadott bérlők állatai is jártak 
az erdőre. A nagy múltú Ebergényi család erdőiben a tulajdonos társak egyformán 
makkoltattak, faiztak, élték az erdőt. A bérlőkkel történő összeütközéskor az er
dőn makkoló sertéseket elhajtották.155 Bizonyára az Ebergény déli részén lévő ol
dalak lehettek, melyeket ma is erdő borít, azonban tölgy már nincs. 1770-ben azt 
írják, hogy kevés gyertyános erdőjük van, a lakók kunyhói a fűzfák helyett alma
fákkal vannak bőségesen körülvéve.156 Szomorú vallomásuk 1777-ből: „Sem tűsz- 
re, sem épületre való fájészásunk nincsen, hanem más határokon kölletik pinzen 
vennünk".157 Irtásföldjeiket a földesurak elszedték. Nincs faizásuk, pénzért veszik 
áfát.

Gébárton az 1690. évi úrbéri összeírásban 15 hold fenyves erdőt említenek és azt, 
hogy legeltettek az erdőkben.158 Nem tudjuk, hogy ültetett volt-e, vagy meglévő 
magtermő fenyőfákról erdősült be. Feltehető, hogy a törökkor előtti, elhagyott 
szántók erdősültek be. 1697-ben, az újabb úrbéri összeírásban, az összes terület 
126 hold, ebből 10 hold gyenge, csak tűzifát adó erdő van -  ez már csak 12 %-os 
erdősültség.159

Paraszti vallomásból idézünk 1769-ből: „sem erdőnk, sem különös legeltetünk 
nincsen, sem szőlőhegyünk, Méreiné aszonyom és Rosta Úr a szükséges kivántotó

152 Horváth 2001.1. k. 73.
153 ZML H. lex. Csács.
154 Takács 1980. 99 .155.; ZML CSG 1770.
i55Haász 1995. 27.; ZML XIII. 7 Csillag cs. ir., 1703. Ebergényi Ilona öröksége, tanúvallatás, 1749.
156 ZML CSG 1770; ZML H. Lex. Consr. univ. 1770. Ö. 4 6 /7 1 . Kapornaki nagyobb járás.
157 Horváth 2006. II. kötet 67.
158 ZML H. lex. Gébárt.
159 MÓL UC. 39:58.1697. Kanizsai kerület.; ZML H. Lex. Gébárt.
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tűzre, vagy épületre való fát más határokban, pusztájokban ingyen mindenkor 
adott, aki közülünk hordhatott, hordott, de Pais úr embere sem tűzre, sem épület
re fát nékem nem engedett, sőt láncoimat is elvette" Ugyanekkor az urbárium 
szerint a döbrétei erdőben faizhattak. A következő évben azt írják, hogy mogyo
róból álló erdejük van,160 és ültetett fáik nincsenek, faizási joguk nincs.161

Kaszaházán 1722-ben csak tűzifának való erdő volt.162 1747-ben a Szentiván, 
Pózva és Kaszaháza közti határjáráskor említenek egy csüggő tölgyfát, melybe 
keresztet égettek, és még 3 tölgyfáról is említést tesznek. A határjáráskor találtak 
még egy odvas tölgyfát és egy nagy háromágú hársfát. Kaszaháza és Ságod közt 
is csüggő és keresztes tölgyfáról tesznek említést. A jobbágyoknak 1770-ben úr
béri faizási joguk és legelőjük volt,fát nem ültettek, faültetésre szólították fel őket.163 
1769-ben írják, hogy „Erdőnk éppen semmi sincsen, egy kevés vessző termő volt, 
de az is már elfogyott" 1777-ben „Épületre való fájészásunk éppen semmi sin
csen, tűzre való is igen csekély".164

Neszeiét nemesek bírták, 1690-ben tölgy, fenyő és nyírerdők voltak itt.165
1730-ban Pózvárói azt írják, hogy fenyőfákból áll az erdő Ez elég meglepő, felte

hetőleg csak egy része volt fenyő. 1747-ben a Szentiván, Pózva és Kaszaháza közti 
határjáráskor említenek egy csüggő tölgyfát, melybe keresztet égettek, és még 3 
tölgyfáról is említést tesznek. A határjáráskor találtak még egy odvas tölgyfát és 
egy nagy háromágú hársfát.166 Pózva Festetics birtok volt.

Egerszegnél már említettük, hogy 1760-ban a Pózva felőli erdőből Halász 
Bognár György hét abroncsnak való vesszőt vágott le, azonban Megyesy Gábor 
pózvai uraság erdőpásztora észrevette, és öreg fejszéjét elvette. Botka Ferenc ugyan
ott néhány abroncsfát vágott, őt is megbüntették. Söptej János a Berekbe csak be
ment, őt is megfogták és három napig láncra verve tartották -  ha elkapták őket, 
akkor feltehetőleg már a pózvai erdőben voltak. Németh János a Zala réten azokat 
a fákat akarta a templom részére a téglakemencéhez levágni, melyek kérgét a 
varga mesterek lefejtették. Feltehetőleg tölgy kéregről van szó, amit a cserzéshez 
használtak.

Pózvához is kapcsolódik az az 1760-as eset, mikor az egerszegiek a sertéseket 
kihajtották az erdőre, azok áttévedtek a szomszéd pózvai erdőbe, ezért mind a 
hatvankettőt behajtották Kisfaludra és két garas hajtópénzt követeltek minden

^0 Horváth 2006. II. kötet. 78.; ZML CSG 1770.
161 ZML H. Lex. Gébárt.; ZML Conscr. Univ. 1770. Kapornaki nagyobb j. Ö 46/46. Kerecsényi 35. p.
162 MÓL UC. 11:8.1722.
163ZML IV 155. b. Z.; ZML H. lex. Kaszaháza.
164 Horváth 2006. II. k. 87. 88.

MÓL UC. 29:1.1690.
166 MÓL UC. 34:49.1730.; ZML IV 155.b. Z.
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darabért. Kis idő múlva újabb 12 sertés átment a pózvaiak erdejébe, azokat megint 
megfogták, sőt a többi még egerszegi határban lévő sertés is utánuk ment, azokért 
is fizetni kellett.167

A jobbágyok 1767-ben, majd 1778-ban így vallottak „...fájészó erdőnk és legel
tető helünk elegendő vagyon. Mind épületre, mind tűzre való fájészásunk magunk 
határjában alkalmatos, és jó úttal vagyon ingyen".168 Pózva azon községek közé 
tartozott, melyeknek bőven volt erdejük és használatát nem korlátozták. Közel is 
volt, így a szállítás sem okozott problémát.

Ságod. 1744-ben a páli, egerszegi és ságodi határnál tölgyfát említenek. E terü
letet „Bakats Tóónak" (Bakács tó) nevezték, mellette a Kalapács nevű tölgyes erdő 
volt és itt makkoltatták a sertéseket, még télen is. Nagy tölgyes erdő lehetett, hogy 
még télen is maradt makk. 1747-ben Kaszaháza és Ságod közt csüggő és keresztes 
tölgyfáról tesznek említést.169

Makkos fák 1745-ben már nincsenek, csak hársak, nyárfák; faizásra és legelte
tésre használják csak.170 1746-ban az irtásföldek „per incolas privata industria 
extirpata", holdanként 4 forintért váltja meg a földesúr. A földesúri erdő nyár- 
hárs- és gyertyán-fákból állt. Erdeiket a zalaegerszegiek 1754-ben lefoglalták és ki 
is irtották.171 Ebben az évben a vármegyei úriszék határozatot hozott a ságodi 
uradalomhoz tartozó erdőben a faizásra vonatkozólag. Itt olvashatjuk az északon 
lévő páli erdőt (Territori Páliensy Sylvam), a Fűzkútforrást (Fontem Fűzkút), a 
Nempti és Kerékrét helyet, Kis Csarit völgyet (az Egerszeggel határos részen 
lehetett).172

1755-ben az egerszegi Dobragaszt erdőterületen a ságodiaknak is voltak irtásai. 
Ezen erdőkből szántók lettek.173 Feltehetően már fogytán volt az erdő saját hatá
rukban, azonban az is igaz, hogy a faluhoz közelebb volt, mint az egerszegieknek. 
A Ságod és Kaszaháza közti határhoz közel fekvő Nempthy erdőt közösen kezelték. 
1714 körül apró fény ős volt, fenyőalja gombát szedtek benne.174 Ez hitelesnek tűnik, 
mivel ez a gomba csak fiatal fenyvesben terem. Visszaszámolva az éveket, való
színűleg a török uralom végén hagytak fel a földműveléssel, és a közelben lévő 
idős fenyves magjától beerdősült a terület. Eger völgyben rakottyást (hamvas 
fűz) említenek 1742-ben. Az egerszegiek kezdték irtogatni, de a ságodiaké volt.

167ZML V. 1601. No. 41.1. d. 1760. A városiak panasza.
168 Horváth 2001.1. k. 161. II. k. 145.
169 ZML IV. 155.b. L. P. 457.; ZML IV 155. b. Z.
170 MÓL UC. 91:49.1745.
171 MÓL UC. 57:94.1745.; UC 72:28; UC 245:6.1754.
172 ZML V. 1601. No. 22.1. d. 1754.
173 ZML IV. 155. b. X.
174 ZML TI. Horváth Antal előtti perek, Fasc. 2.
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Dobragaszt erdőt az egerszegiek használták, azonban időnként a ságodiak is 
legeltettek benne. Ez a ságodi határtól keletre, a kaszaházi határtól egészen a 
nagypáliig terült el. Itt makkoltattak az egerszegiek. Az északi hármas határ 
körüli részt már Vörös erdőnek hívták. 1743-ban egy 75 éves tanú vallotta, hogy 
ifjúságában őzekre vadásztak az egerszegi határban, többet elejtettek, de siettek 
vissza mindig ságodi területre.175 A Rókás dűlő, árok bizonyára a rókáról kapta a 
nevét. Azonban feltételezhetjük, hogy ez is erdő lehetett, mert a róka erdőben 
készíti földalatti várát.

A felső Cser erdő északon Kis- és Nagypáli határa alatt volt. Itt tölgyet említe
nek, azonban valószínű, hogy cseres-tölgyes erdő lehetett. Rendszeresen itt 
makkoltattak a ságodiak. Egy részét kiirtották, a megmaradt erdő helyén ma aká
cosokat találunk. Itt maradt meg a ságodiaknak egy kis erdő. A régi összefüggő 
nagy cseres-tölgyes erdőt jelzi, hogy a szomszédos Nagypáliban is megtaláljuk a 
Cser erdőt és a Cser alla nevű dűlő neveket, melyek ma már nagyrészt szántók.176

A temető melletti Pánkó erdőt 1777-ben a nemesek és agilisek felosztották és 
elkülönítették egymástól. A határjáráskor egy tölgyfát, öt gyertyánfát, hét hársfát 
említettek. Tavasszal hárs kérget fejtettek, amiből háztartási eszközöket készítet
tek. Ma itt fátlan szántók vannak.

A Gyertyános erdő a Nempthy erdő felett volt, az egerszegi határ mellett. Neve 
alapján feltételezhetjük, hogy főleg gyertyánból állt. Ma itt sincs erdő. A Gyertyá
nos erdő felett „erős töllös, és sűrű erdő volt, a Dobragasz erdő mellett régen, de 
a ságodiak kiirtották"

1777-ben a nemesek és agilisek nem csak saját szükségleteikre vágták a fát, 
hanem az egerszegi piacra is hordták. Az erdőt többször csöpétés sűrűnek írják, 
ami azt jelenti, hogy fiatal sarjerdő lehetett. Hársfát és gyertyánfát említenek még 
benne.177

Vorhota 1770-ben nemesek, agilisek által lakott hely, tűzifájuk elegendő volt.178
Összefoglalás. Az adatok azt mutatják, hogy Egerszegen a Vorhotával szom

szédos Gógán, a Jánkahegy, Landorhegy, Gévahegy, a Jánka melletti Avas, Dab- 
rogasz-Felsőerdő, a Zala folyó területe és Szabad-Csács korunk elején még nagy
részt erdő volt. 1850 körül kezdik a Felsőerdőnek nevezni a Dabrogasz erdőt. A 
városkörnyéki falvak közül jelentős erdők voltak Bozsokon, Botfán, Besenyőben, 
Bazitán és Ebergény ben. Fátlan 10 % körüli erdősültségű volt Apátfa, Andráshida, 
Csács, Gébárt, Kaszaháza és a század végére Ságod, Neszele is. Már ekkor jelent
kezett az erdőhiány.

175 ZML TI. Horváth Antal előtti pörök.; ZMF 1964. 83. Ságod.; ZML XV. 4a. K 509.1858.
176 ZMF 1964. 59. Nagypáli.
177 ZML TI. Horváth Antal előtti pörök.; ZMF 1964. 83. Ságod.; XV. 4a. K 509.1858.
178 ZML H. lex. Vorhota. 1950-ben lett egyesítve Andráshidával.
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Egyértelmű a tölgyerdők túlsúlya, a Ságod-fennsíkon is, ahol ma nincs erdő, és 
a Felsőerdőn is, ahol ma akácos van. Fontos, hogy a Felsőerdei tölgyesekből épü
letnek való fát is vihettek az egerszegiek, tehát jó minőségű és vastag fák lehettek. 
Különösen érdekes, hogy a Zala-réten is volt tölgy (feltehetőleg kocsányos). A 
tölgy erdőket mutatja az is, hogy rendszeres a makkoltatás a Felsőerdőn, Zalaréten, 
Pózván, Ságodon, Botfán, Besenyőn, Ebergényben is. A makkon meghízott serté
sek fontos táplálékot jelentettek a lakosságnak.

A fafajok tekintetében az a legfontosabb, hogy megjelenik jelentős arányban a 
fenyő, mely minden bizonnyal erdeifenyő volt. Feltehetőleg, mint pionír fafaj ter
jedt el a nyírrel együtt. Bükk, hárs, gyertyán, vadgyümölcsök és szelídgesztenye 
fordultak még elő. Az utóbbinak az élelmezésben is szerepe volt. A fűzfaültetés
nek inkább jelképes hatása lehetett, hiszen a Zala völgyében magától is nőtt, a 
dombtetőre viszont nem volt célszerű ültetni. A makkos erdők mellett jelentős 
volt a sarjerdők, csepőtések aránya is, melyeket már fiatalon is kihasználtak, le
geltetésre és lombtakarmányként is hasznosították. Az épületfából már hiány 
mutatkozott, különösen a kevés erdővel rendelkező helyeken. Rendkívül nagy 
különbségek keletkeztek így a falvak közt, míg a fátlan területeknek máshonnan 
kellett venni a fát, addig az erdősültek minden korlátozás nélkül használhatták 
az erdőket.

A század közepén a város már erdőpásztort alkalmazott. A szomszéd tulajdo
nosoknál, Egerváron, Pózván, Botfán és Kisfaludon is alkalmaztak már erdőőrzőt, 
akik szigorúan védték a rájuk bízott erdőket. Az erdei felügyelet teljesen az ura
dalmak kezébe került. A határviták azt mutatják, hogy Egerszegen és a szomszéd 
falvakban is elfogytak a szabad területek, kialakultak a szilárd határok.

Egerszegen igen nagy ellenállást szült, hogy a püspöki uradalom az erdő hasz
nálatát korlátozta. A városkörnyéki falvakban is hasonló folyamat zajlott, a kis- 
nemesi községek kivételével. A nemesi közbirtokosságok (komposszesszor, kuri- 
ális falu) erdei társulásának kezdeti nyomai Ságodon találhatóak. Feltehetőleg 
valamilyen közös használat, egyezség lehetett Bazitán, Vorhotán, Ebergényben, 
Neszeién és Szenterzsébethegyen is.

Egyre keresettebb lett a hordókhoz az úgynevezett abroncsfa és a dongafa, 
mert az egyre növekvő szőlőtermeléshez mind több tölgyhordót és borászati esz
közöket kellett készíteni.

Az erdő egyéb haszna közül jelentős lehetett a gombagyűjtés, a cserzőanyag- 
nak való kéreg és gubacs szedése. A gubacs jelentős hasznot hozott a tulajdonos
nak. A vadászatra is vannak adatok korunkból, ezt külön fejezetben ismertetjük. 
Szándékosan idéztünk a magyar nyelvű iratokból, mert ezekből is látszik a népi 
„szakszavak" alakulása és nyelvünk szépsége.
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A féktelen erdőpusztítás és az erdők nem szakszerű kezelése oda vezetett, 
hogy több helyen fahiány keletkezett. Megdöbbentő, hogy a század vége felé már 
No várói kellett az egerszegi templomhoz épületfát hordani.

2. A nemesi és a jobbágyi erdők elkülönülésének kezdete (1777-1856)

A fellendülő kézművesipar, a lakosság növekvő épület- és tűzifaigénye a még 
megmaradt erdők fokozottabb kihasználására és csökkentésére vezetett. II. József 
katonai felmérése alapján az ország erdősültsége ekkor már csak 29,7 %, Zala 
megyéé 37 %, Egerszegé 27 %.179 Kevéssé ismert és hangoztatott tény azonban, 
hogy a legnagyobb mérvű erdőterület-csökkenés a XIX. században, 1848 és 1878 
között történt hazánkban. E harminc év alatt -  a jobbágyfelszabadításnak kö
szönhetően -  a legelőilletékességet élvezők 1,3 millió hektár erdőt irtottak ki, s 
alakítottak át legelővé. Ily mérvű erdőpusztítás történelmünk során még nem volt!

Az 1791-ben a magyar országgyűlés által hozott 57. törvénycikk -  „De sylva- 
rum devastatione praecavenda", az erdők pusztításának megakadályozásáról -  
az első magyar törvény, mely védelemben részesíti az erdőket. A megyék köte
lessége lett az erdők felügyelete, ha erdőpusztítást tapasztaltak, zárlatot is elren
delhettek.180 A jobbágyság erdei legeltetését visszaszorította a földesurak fokozó
dó, szakszerű erdőgazdálkodása -  korlátozásokat jelentett a fiatalosok, makktermő 
fás területek tiltása, zár alá vétele is.

A földesúri és jobbágyi erdőhasználat különválasztására már a jobbágykorban 
is történtek kísérletek, ezek azonban kevés eredménnyel jártak. Ennek lehetősége 
csak a jobbágyfelszabadítás után teremtődött meg. Az egész folyamatról -  Zala 
megye tekintetében -  igen részletes tanulmányban számolt be Simonffy Emil.181

1848-ban megszűnt az úrbériség, a jobbágy az általa művelt földnek szabad 
tulajdonosa lett. Az erdőhasználat (faizás) azonban többnyire továbbra is a föl
desúr erdejében folyt. A kérdést az 1853. március 2-án kibocsátott úrbéri pátens 
rendezte, az erdőnek a földesúr és a volt úrbéresek közötti kötelező elkülönítésé
vel. A szétválasztást a rendelet nyomán felállított úrbéri bíróságok intézték. Az 
alábbi kérdésekben kellett dönteni:

1. A jobbágyok bírásában voltak-e az erdei haszonvételeknek?
2. Mennyi volt a jobbágyok úrbéri fajárandósága és mennyi viszontszolgálat

tal tartoztak ezért?

179Torondy ki.
180 Tagányi 1896. II. 608.; Kolossváry 1975. 38.
181 Simonffy 1960, 380-392.
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3. Mennyi erdőterület felelt meg a faizási jog gyakorlatának?
A legtöbb vita az egy jobbágytelekre eső erdőjárandóság területe körül bonta

kozott ki. A rendeletben megszabott jobbágytelkenkénti 2-8 magyar hold közötti 
erdő pontos mértékét annak minősége, valamint az úrbéri faizási gyakorlat be
folyásolta. Sokszor az erdő és legelőilletőséget együtt adták ki, nem választották 
külön.

Az 1850-es, 1860-as években zajló perek során községenként megszabták az 
egy telekre jutó erdő mennyiségét, és külön, vagy a legelővel együtt kimérték azt 
a volt úrbéreseknek. Ez rendkívül nagy eltéréseket mutat. Simonffy kutatásának 
eredményeképpen tudjuk, hogy a megyében átlagosan 11,65 hold erdőt és legelőt 
kaptak a jobbágyok, ami 1/3-a a megállapított legmagasabbnak (8+22=30). Az 
elkülönítés során a földesurak az erdők nagyobb részét sajátították ki, csatolták 
majorsági birtokaikhoz. A volt földesúr és a jobbágyok közötti feudális közösség 
megszűnt, azonban a jobbágyok egymásközti közössége megmaradt a közös 
legelő és erdő miatt. Amíg a legelők nagy részét a XIX. század végéig fokozatosan 
felosztották, addig az erdők megmaradtak a közösség tulajdonában.182 A legelőn 
fennálló fa a földesurat illette, de levágásával többnyire nem éltek. A bizonytalan 
időszakban mindenki az erdőből próbálta veszteségeit pótolni.

A császári kormány jól látta, hogy az erdőket meg kell óvni, ezért az 1852. évi 
birodalmi erdőtörvényt kiterjesztette Magyarországra is. A törvény nem tett kü
lönbséget nemesi és paraszti erdők közt, ez példátlan volt a korban. Az erdők 
eldarabolása, kiirtása ellen hatóságilag lépett fel. Kötelezte az erdőtulajdonosokat, 
hogy beültessék a kivágott erdőket. A maga korában magas színvonalú erdőtör
vény az erdők további pusztítását kívánta megakadályozni, de a passzív ellenállás 
időszakában (és később is) ellenezte a magyar uralkodó osztály. így nem csoda, 
hogy a későbbi erdőtörvények visszalépést jelentettek az 1852-es törvénytől.183

A Selmecbányán működő akadémia mellett Zala megyében, Keszthelyen is 
folyt erdészeti szakemberképzés 1797-től 1848-ig. Az itt végzettek már részt 
vettek az Egerszeg környéki erdők térképezésében.

1777-től az újonnan alapított szombathelyi egyházmegye püspöke lett a város 
földesura. A nagyszabású építkezésekhez sok pénz kellett. Ennek jelentős részét 
az egerszegi uradalom teremtette elő. A város fejlődésére ez nem volt kedvező, 
fokozatos megszorítások és pereskedések jellemezték ezt az időszakot.184

A fát feldolgozó iparosok az uradalmakban és a jelentős szőlővidékeken vol
tak nagyobb számban. Deszkametszőt, gerendafaragót, kádárt, abroncsfavágót

182 Simonffy 1960, 380-392.
183 Tagányi Károly 1896. II. 627-650.; Kolossváry 1975. 45-46.
184 Márkus 1959. 7 sz. 20.; Kolossváry 1975. 39. Cselenkó 2011.15,137. o.
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Zalaegerszegen is sokat találunk. A deszka és gerendametszők kézi fűrésszel és 
fejszével végezték munkájukat. Kísérlet történt a vízifűrész alkalmazására, azon
ban ez tartósan nem működött. A deszkákat Légrádból hozták, ahova a Murán 
Stájerországból szállították.

Erdőviták Egerszeg, Bazita, Besenyő közt; húsvéti határjárás
Egerszegen 1790-96 közt Borsos György és Vida Mihály volt az erdőkerülő. Sok 
dolguk akadt, mivel ezen időszak alatt Egerszeg és Bazita közt szinte állandóan 
folyt a vita az Alsóerdő délnyugati részéért. A pereskedés mellett mindkét fél 
fakivágásokkal, fa elszállításával és néhány alkalommal a fegyverek erejével, lö
völdözéssel, veréssel bizonyította a maga igazát. A két erdőkerülő igen bátran és 
határozottan próbálta megvédeni Alsóerdőt a bazitai nemesekkel szemben. A 
már említett földrajzi neveken felül a „Hálálkodó part" valamelyik meredek oldal 
lehetett, közel a bazitai határhoz. Ettől nem messze volt a Csepőtés sűrű nevű 
erdő, Pörös erdő, Bazitai erdő, Bazitai sűrű és a Farkas verem. Újra megjelenik a 
Daróc erdő, Daróctető, Darócfő Egerszeg délnyugati sarkában. Emellett volt a 
Pince hely és a Szőlő gyepű nevű hely, melyek mellett erdők lehettek. Itt volt a 
szomszédos Zelefai erdő is. Ezek az erdők 4-6 km-re feküdtek a város központjá
tól, míg a bazitai nemesektől csak 2-300 m-re. Feltételezhetjük, hogy irritálta őket 
az Alsóerdő e részének zárt erdőtakarója. Bazitát ekkor még pusztaként is említik, 
mely a Lengyelben lakó nemesekhez tartozott.

A bőséges tanúvallomásokból ismerjük az Alsóerdőn növő fafajokat: tölgy, 
bükk, gesztenye, berkenye, hárs, nyír, galagonya. Öreg, makktermő, vagy csöpé- 
tés erdőt és erdőcskét is említenek. A csöpétés erdőről elmondják, hogy olyan 
fiatal erdő, melyben nem lehet járni, olyan sűrű. A bazitaiak többek közt 50 makk
termő fát vágtak ki. A fahasználat módjára is találunk utalást: kerengetés, aszalás, 
vágás fejszével, fahasogatás, talpfa és hídanyag faragás, „vaskarikás sulok".185 
Kész faterméknek vehetjük a tölgy hasogatott fát, faragott gerendát, talpfát, do
rongot, kötegelt vesszőt, kertelni való vesszőt. A favágás szerszámai közt találjuk 
a különböző fejszéket, mellyel a fakivágást és a feldarabolást végezték. Megkü
lönböztettek öreg fejszét, kis és nagy fejszét. A vaskarikás sulok a fa hasításához 
kellett. Nem találtuk nyomát annak, hogy fűrészt használták volna, pedig Mária 
Terézia már 1771-ben javasolta.186

Az egerszegi tiszttartó Alsóerdőn vágatta és faragtatta ki a vármegye részére 
az andráshidai hídhoz szükséges gerendákat. A fát ökrökkel és lovakkal vontatott 
szekereken szállították. Érdekességként említhetjük, hogy az egerszegi határ túl

185 ZML la. kgy. ir. 1797. aug. 17 102/31.
is* Tagányi 1896. II. 349.; Kolossváry 1975. 32.
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oldalán, a bazitai erdőben faragták az ólai malom gerendáit, melyet Árvái József 
építtetett. A fa értékét is feljegyezték: egy makktermő fa 4 forintot, így 50 darab 
200 forintot ért. Az erdei mellékhaszonvételek közt említhetjük a sertés „seregek" 
makkoltatását és az erdei legeltetést. Előfordult, hogy Tóth János pintér kopókkal 
ment vadászni Alsóerdőre 1796-ban, s ott találkozott a tiszttartóval, aki megkérte, 
hogy vigye vissza a kopókat.

1796-ban a bazitaiak panasz nyújtottak be a város és az uradalom ellen, mert a 
határ menti erdőből fákat és vesszőket vágtak le az egerszegiek. Érdekes, eddig 
ismeretlen néprajzi elemeket is tartalmazó leírást is találtunk; „egy időtűi fogva 
Húsvétot, Pünkösdöt, Karácsonyt és egyéb jeles ünnepeket megelőző utolsó na
pokban, csoportosan / :  midőn tudni illik más keresztények ájtatosságokban, vagy 
más efféle szabad vígságokban magokat gyakorolták :/  kimentek" és négy makk
termő fát levágtak. Ezután a bazitaiak is kimentek a fent álló kis „Erdőcskére" és 
három napon keresztül vágták a fát. Megjelent a helyszínen a városbíró és számos 
egerszegi és megtiltották a bazitaiaknak a kérdéses helyen a favágást. A hazament 
városiak élére a tiszttartó állt puskájával, és újra kimentek puskákkal felfegyver
kezve és egy bazitai nemest megvertek, egy kocsist pedig elfogtak és Egerszegre 
szállítottak.187

Az 1760 és 1797 közti időben az egerszegiek húsvét ünnepén zászlókkal, do
bokkal a város déli és délnyugati határait járták meg, éktelen zajjal fákba lövöl
döztek, és a „gyerkőce határjárás alkalmatosságával lehúzattatván, emlékezet 
okáért megverettetett", hogy emlékezzen a határra. Az Aranyoskútnál megpihen
tek, és a „bazitai öreg bakó az határjárókat borral kínálta" (Ők voltak az Alsóerdő 
első csoportos kirándulói.)

Az 1795-1796-os erőszakos események -  verések, lövöldözések -  után Eger
szeg és Bazita megegyezett a vitatott erdő ügyében. (Különleges eset volt, hogy 
nemes embert vertek meg és hurcoltak el az erdőn. Az egerszegiek többször igen 
durván szidalmazták a nemeseket és az egész nemesi rendet. Persze ők is hason
lókat kaptak a nemesektől.) Valószínű, hogy a határjárás hagyománya ezután 
szorult vissza, mivel a konfliktusban felhasználták indokként és eszközként az 
ünnepi ivászatot és lövöldözéseket is.188 (Az egerszegiek húsvét, pünkösd és kará
csony előtti napon gyakorolták a határjárást, és a bazitaiak szerint ekkor vágták 
ki az erdejüket is.)

1781-ben a város és Besenyő közti határ megállapításkor megemlítik a Darócz 
és Kancsaríta nevű területet, ahol egy nyers keresztes tölgyfát a besenyei Deák 
Mihály levágott. Arra hivatkozott, hogy nem ismerte fel a területet, összekeverte

187 ZML V 1601. No. 366. 28. d. 1796. Bazitaiak panasza.
188 ZML la. kgy. ir. 1797. aug. 17.102/31.; vö. Takács Lajos idézett műve.
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a határokat. A határ a Darócz nevű hegytől nyugatra haladt, majd a völgyből 
nyugatra felmenvén a másik hegyre, ott egy lépésre a határtól volt a kérdéses fa. 
E részek összefüggő erdők voltak még a későbbi időkben is. A vita -  úgy tűnik -  
békésen rendeződött. A fent említett határjárás során a város több vezetője mellett 
jelen volt a püspöki uradalom erdőpásztora, Vass József és a város erdőpásztora, 
Nagy Pál is. Ez bizonyítja, hogy a városnak volt már erdőpásztora.189

1795-ben a városi erdők határainak ellenőrzésére, a bazitaiak által okozott 
károk helyszíni felmérésére, jogi kivizsgálására és a határjelek visszaállítására a 
város 147 forint 38 krajcárt fordított. (Az Alsóerdőn lévő Darócz erdőről volt 
szó.190) Abban az időben ez jelentős összegnek számított. Meg kell említeni, hogy 
sokszor a tiszttartó nélkül is intézkedtek, védték az erdőt.

Irtásföldek az erdőből
A XVIII. és XIX. században folyamatosan irtották az erdőket, legelőnek, szántónak 
alakították át. Az 1800-as évek elején kezdődött a Szabad Csács és a Dobragasz 
nevű ártéri erdők irtása. A püspöki uradalom ezt nem kísérte kellő figyelemmel, 
így csak részben tudta visszaváltani. A birtokrendezéskor már elvesztették irtás 
jellegüket, így sajnos nem tudjuk meg, hogy mennyi volt az irtás föld, mennyi er
dőt vágtak ki. A városiak 1778-as leveléből kitűnik, hogy „nagy része földjeinknek 
és szőleinknek irtások lévén", jelentős irtásföldjeik voltak. 1782-ben az uraság 
téglakemencéjén kívül Dabrogaszt puszta középső részén, a Vörös nevű dűlőben 
három személy erdő területet irtott ki, melyet az uraság 37 egész és 4 /8  pénzen 
kifizetett. Az erdőterület nagysága 157 egész és 3 /8  öl és egy nyolcad hold 73 öl.191

1801-ben a Mándi berek felmérésére 17 forint 58 krajcárt fizettek.192 A berekben 
a Válicka folyása mellett a rakottyás, nádas részt tisztogatták ki, a botfai határig: 
a berek -  égeres -  nagy részét 1801-1808 közt fáradságos munkával kiirtották, és 
rétté alakították. A berek szó nádas, posványos területet is jelent -  az égerfák 
mellett bizonyára fűz, kőris, nyár és kocsányos tölgy is lehetett benne. A kedvező 
adózás miatt sokan vállalkoztak az irtásra: pontosan felmérték a területeket, 1 /8  
rész az uraságé lett, 7 /8  rész pedig a városé.

Az 1808. évi felméréskor 77 személyt írtak össze, akik 97 709 öl berket tettek 
használhatóvá és ezért 2450 forint 72 krajcárt kaptak. (A Mándi berek Egerszeg 
mellett Csács és Botfa határába is átnyúlt.) A csácsi apátsági uradalom az egersze
gi és botfai határig lévő berekből kiirtott területért 864 forint 50 krajcárt fizetett.193

189 ZML V 1601. No. 71. 2. d. 1781. A város és Besenyő közti határ.
190 ZML V. 1601. No. 214. 8. d. 1795/96. Slaiffer Mihály vb. szd.
191 ZML V. 1601. No. 8 .1. d. 1703. Széchenyi püspök contractusa, (1778) IV 1 4 /o. 1778. F. 13. No. 33.
192 ZML V 1601. No. 224.10. d. 1801/1802. Rigó János vb. szd.
193 ZML V. 1601. No. 377. 29. d. Mándi berek felmérése 1808.

64



1806-ban a vármegye elrendelte, hogy a berekben árkot ássanak. A mun
kálatukért fizettek és bor is járt a dolgozóknak. Az egerszegiek 1252 napszámot 
töltöttek az ásással. Póka Antal földmérő volt a lecsapolás mérnöki irányítója. 
Az elkészítet térképre azt írta, hogy a Válickának régi folyása föl nem találtatik
-  tehát egy szétterülő vízfolyás lehetett. A felmérés szerint a városnak 104 1 /8  kis 
hold, az uraságnak 14 4 / 8-ad terület jutott.194

1806-ban a Gógán felül egy darab irtást említenek, mely előtte erdő volt, és 
fáradságos munkával alakítottak át rétté. 1806-ban említik a Berek alatti, Csiszár 
kútnál, Szala közötti és a Géva hegynél lévő földeket is.195

Első részletes egerszegi erdőleirás
Fényes Elek 1841-ben ezt jegyezte le Zalaegerszegről: „roppant tölgyes erdeje 
makkot, gubacsot bőven szolgáltat", és 1851-ben megjelent művében is azt olvas
hatjuk, hogy nagy erdeje „főleg tölgyes".196 A Zala folyó völgyében kisebb terüle
teken még valóban voltak tölgyerdők, égererdők (berekerdők), fűz- kőris és nyár
faerdők. Egy 1850-ben keletkezett határleírásban, Csács és Pózva közt hatszor 
említik a tölgyfát, ami bizonyára kocsányos tölgy volt. Ez azért is érdekes, mert 
ezek a fák a század végére már teljesen eltűntek. Az egyéb fafajok közül a gyer
tyán és a hárs minden erdőben előfordult, de fellelhető volt még a vadkörte, vad
alma, dió, berkenye és szelídgesztenye is.197

1852-ben az adózás miatt összeírták az egerszegi dűlőket. Az alábbi dűlők 
voltak erdők:

8. Alsó Gyertyános, erdő és legelő (Ságod mellett). Ritka tölgyfa és gyertyánfa 
bokrokból áll.

9. Felső Gyertyános, erdő, az alja legelő. Ritka tölgyfából, gyertyán és mogyo- 
rófából áll.

11. Felső Erdő, erdő, az alja legelő. Ritka vén tölgyfákból áll, melyeknek teteje 
mind félig száraz, az alja rét.

15. Töllesi Rét (már csak nevében hordozza a valamikori tölgyes erdőt).
26. Jánka szőlő, szántó, kaszáló, épületek és erdő. Az erdő apró fákból áll.
27. Szandói oldal, (Alsóerdő) erdő, az alja legelő. Tölgyfa és mogyoró bokrok

ból álló erdő, melyeknek ágait legelik a marhák.
28. Hosszú parrag, (Alsóerdő) erdő, az alja legelő. Tölgy és mogyoró bokrok

ból áll.

194 ZML V. 1601. No. 377/a. 29. d. Mándi berek felmérése 1805-1808.
195 ZML V. 1601. ZVRL 65. d. No. 736/1. Jegyzőkönyv.
19<> Fényes 1851.1. köt. 298.
197ZML V 1601. ZVRL No. 123. Zala Egerszeg Mező Város Határának Le írása. 1850. Kapiller Imre 

hívta fel rá a figyelmemet, amit köszönök.
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29. Doboskút, (Alsóerdő) erdő és legelő. Tölgy és mogyorós fából áll.
36. Egerszeghegy és Zsiga völgy, szőlő, szántó, rét, épületek és erdő. Az erdő 

apró fákból áll.
38. Rigó irtás (Egerszeghegy), (szántó, már csak neve utal arra, hogy az erdőt 

kiirtották).
42. Kondor irtás (Gógán), (szántó, szintén erdő volt régen).
45. Kányavár és Bakos berek, rét, az égerfára utal (a Zalán, Andráshida köze

lében).
„Ezen határban fekvő erdők tölgyfákból, cserfákból, gyertyános és csepőték- 

ből állanak, kedvező időjártával kevés gubacsot és makkot adnak, a földje legelőül 
használtatik. Föld minősége sikeres agyag köveccsel vegyes. Fekvésük dombos 
és oldalas." Az adózás szempontjából az erdőket egy osztályba sorolták.198

Ez az első, nagyrészt objektív értékelés Zalaegerszeg erdőiről és fáiról. Az erdők irtá
sának eredményeképpen kialakultak a szántók, rétek, legelők. Különösen a Dob- 
ragaz, Jánka, Egerszeghegy és a Zala völgy nagy erdői tűntek el, úgy, hogy muta
tóba sem maradt belőlük. A Tölles, Berkes, Irtás szántó és rét nevek jelzik, hogy 
ott erdő volt. A csepőtés és apró fákból álló erdő fiatal és sarjeredetű volt. A félig 
elszáradt tetejű erdő, valószínű már olyan öreg volt, hogy ezért pusztult el.

A fafajok tekintetében a tölgy vezet mindenütt, a csert és a gyertyánt említik 
még, mutatva, hogy milyen volt az őshonos természetes erdő. Meglepő a sok 
mogyorós bokros terület, melyről közismert, hogy vesszőt és táplálékot is adott. 
Hiányzik a bükk és a fenyő említése, pedig biztos, hogy volt. Az 1800-as évek 
végén készített üzemtervekben is van öreg fenyő és bükk. Mindebből arra követ
keztethetünk, hogy nagyon kevés volt az épületfát adó erdő, tűzifát és vesszőt 
tudtak csak vágni belőle. A szakszerű gazdálkodásnak még a nyomát sem találjuk. 
Döbbenetes, hogy az Alsó- és Felső Gyertyános, valamint a Felső Erdő tölgy-erdeje 
nyolcvan év múlva teljesen eltűnt, akácos lett!

Egerszegiek erdőhasználatának korlátozása, erdővédelem
A  püspök tiszttartója, Gaál Gáspár megszorításokat vezetett be: eltiltotta a váro
siakat a szabad faizástól, makkoltatástól, gubacsszedéstől. Nála kellett jelentkezni, 
engedélyt kérni, hogy fát vihessenek haza. Úgy tűnik, hogy erre csak jogilag volt 
szükség, mert ezután is mindenki megkapta az engedélyt arra, hogy a fa szük
ségletét kielégítse. A makkoltatás tiltását úgy játszották ki, hogy összeszedték az 
erdőn a makkot, hazafuvarozták, és otthon etették meg a sertésekkel. Az erdők 
ugyan a püspök tulajdonát képezték, de csakis a városiak gondozása folytán ma
radhattak hasznot hozó állapotban.

198 ZML V 1601. ZVRL No. 123.
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Tovább folytatódott a vita a püspöki uradalom és a város közt az erdő hasz
nálata miatt. A városiak 1778-as leveléből az tűnik ki, hogy „nagy része földjeink
nek és szőleinknek irtások lévén" irtásföldek voltak. Azt is felemlítik, hogy már 
több mint 2000 forintot fordítottak az erdők védelmére. „A conractusok szerint 
az erdőket is mi voltunk kötelesek védelmezni" Északon az egervári és a ságodi 
uraságokkal járták be, de a dél felől való erdők határait is rendszeresen ellenőriz
ték (metális processus). Ennek ellenére az erdőből „fölöttébb szoríttatunk" ki.199

1778-ban Szily János szombathelyi püspöknek a város elleni perében olvas
hatjuk, hogy erdőt a városiak nem követelhetnek, mert 1715-ben és 1756-ban is 
azt vallották, hogy erdejük nincs. A városiak ezzel ellentétben azt mondták, ezt 
csak a lovakkal és vonós marhákkal nem rendelkező személyek vallották. Az 
erdő csekély kiterjedése miatt pótlásként kellett a piacon fát venniük. A püspök 
szerint az egerszegieknek 257 vonyós, 378 szarvasmarha és 671 sertés volt a tulaj
donában, amit kihajtottak az erdőkre, legelőkre. A városiakat a püspök eltiltotta 
a Dobragaszban a fa, gubacs, makk és legeltetési haszonvételétől. A város azt 
kérte, hogy az erdőket, legelőket szabadon használhassák, makk, gubacs és fáészás 
hasznát élvezhessék.

Ugyanakkor tiltakoztak, hogy a zsidók részesülhessenek Dobragaszt határ 
haszonvételéből. A pálinka főzése, és a birka akol építése miatt szintén szót emel
tek. Mint kiderült, e területek irtás útján alakultak ki.200

1780-ban újabb tanúkihallgatást tartottak a város erdőhasználatára nézve. A 
tanúk azt vallották, hogy a város a határbéli erdőkre mindig vigyázott. A szom
széd birtokossággal való viták alkalmával rendezte a határokat -  halmokat emel
tek, jeleket újítottak fel -  erdőpásztorokat alkalmazott s fizetett, viszont az urada
lom mindezt nem tette meg. Az erdőket olyan szabadon használhatták, hogy a 
fáészásra, makkoltatásra, gubacsszedésre és legeltetésre engedélyt nem kellett 
kérni. Bíró Márton püspök idejében, Gál Gáspár tiszttartó kezdett el marhákat, 
birkákat tartani és erdőpásztort is alkalmazni. Az erdőktől a városiakat eltiltották, 
a régi szokás szerinti szabad haszonvételt megszüntették. A Dobragaszt felső 
északi része lehetett a Vörös erdő. A Felső erdő pedig a Dobragaszt újabb kori 
elnevezése. A fentieket 20 városkörnyéki lakos állította.201

1782-ben a püspöki uradalom és általa hívott tanúk szerint a város 300, 400, 
700,1000 forint kárt okozott az erdőkben lévő irtásaival és az ott lévő fák eladá
sával. Feltehetőleg az uradalom azt akarta bizonyítani, hogy a városiak nem csak 
saját szükségletükre vágtak fát. A tanúk nagy része azt állította, hogy makktermő

199 ZML V 1601. No. 8 .1. d. 1703. Széchenyi püspök contractusa (1778-as másolat).
200 ZML V. 1601. No. 62. 2. d. 1778. Szily János szombathelyi püspök pere.
201 ZML V. 1601. No. 70. 2. d. 1780. Tk.
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és eleven fákat is letermeltek. Kiderült az is, hogy az uradalom 8 hold erdőt irtott 
ki, mely előtte mogyoró, gyertyán és hársfákból állt. Az uradalomnak ekkor már 
több erdőpásztora volt.202

1793-ban a város a vármegyéhez folyamadott, mert az uradalomban az urbá
rium szerint ingyen megjáró tűzifát és épületfát nem akarták mindenkinek kiadni. 
Előfordult, hogy robottal kellett fizetni a fáért. A vadalma és vadkörte szedéséért 
is büntették a városiakat. A lakosság viszont sérelmezte, hogy bár a zsidók házat 
nem vehettek, az erdőt mégis vághatták. Az uradalom téglaégetőjéhez egyre több 
fát vágtak ki, és már annyira kipusztították az erdőt, hogy nagy területeken kevés 
tisztogatással szántókat alakíthattak ki belőle. A meglévő erdőterületek mellett 
így egyre nagyobb szántóföldek alakultak ki, és csökkent az erdei legelők száma 
is. A város már kimondottan az erdők nagymértékű pusztításáról szólt, igaz, azért 
mert saját érdekeit érezte sérelmesnek! Sérelmesnek tartotta a város azt is, hogy 
az uradalom 1000 birkát tartott, az egerszegi és ólai mészárosok 500 birkát, és a 
tiszttartó is újabb 300-at fogadott. így egyre kevesebb terület maradt a városnak 203

1799-ben a Felsőerdőn, a nagypáli birtokos, gr. Festetics szomszédságában, a 
hármas határ körül a határhompok megújítására a város 3 forint 6 krajcárt fordí
tott. 1800-ban ugyanerre 2 forint 7 krajcárt fordítottak. 1801-ben 1 forint 17 krajcárt 
fizettek. 1802-ben Felső Város Erdejét említik, ahol a szomszéd Egervár helységgel 
való határt újították meg, 1 forint 14 krajcárért.204

1822-ben, a „Pózvai Berekben" a gr. Festetics szomszédságában, a határ körül 
a határhompok megújítására a város 4 forint 22 krajcárt fordított.205

1826-ban a városnak az uradalom elleni panaszában fontos tétel, hogy az 
egerszegi lakosok a határban lévő erdőkből járó tűzifa és épületfa szükségletüket 
nem kapták meg. Bár nem világos az uradalmi erdők nagysága, az ingyenes 
fáészás régtől fogva megvolt a határ minden részében, beleértve a Dobragaszt 
pusztait is.206

Zalaegerszeg város magisztrátus panaszában -  év nélkül (1828-33) -  az egyes 
területektől való eltiltásnál a „felső Erdei Dobragaszttal" csökkent a legelőterület. 
Az „alsó Darotzi Erdőn is" tilos lett a legeltetés a városi „vonyós marháknak"

202 ZML V 1601. No. 72. 74. 2. d. 1782. Tk.; Cselenkó 2011. 27 o. Erdőpásztorok: Vass József 1781, 
Nagy György 1786, Büki István 1686, Kiss István 1801, Csurgay János 1801, Farkas Pál 1810, Vörös 
Mihály 1810.
203 ZML V. 1601. No. 89. 2. d. 1792. A város folyamodása.
204 ZML V. 1601. No. 222. 8. d. 1799/1800. Magyar vb. szd. 87.sz.; No. 224.10. d. 1801/1802. Rigó vb. 

szd. 69.
205 ZML V. 1601. No. 257.14. d. 1822. Kemény János vb. szd. 143. sz.
206 ZML IV 155b. GG.
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Azt is felpanaszolták, hogy a tiszttartó idegeneknek, besenyői, ságodi és kaszaházi 
lakosoknak kiadta fűbérbe az említett területeket.

1828-ban sem a községnek, sem egyéneknek erdejük nincs, de tűzifát kapnak 
az urasági erdőből.207

Az egerszegi erdők, fák
1778-ban a városbíró megvizsgálta és megszámolta a fűzfákat és eperfákat. Ugyan
ebben az évben még találunk adatot, melyben a város megemlíti, hogy a várme
gyétől fát vett, amit a szabó céhnek adott el.208 1778-ban a nagypáliak béreltek 
legelőt az egerszegi erdőben.209 E terület a Dobragaszt északi, Nagypálihoz kö
zeli részén lehetett.

Az 1789-ben készült térképen a Zala folyó partján, Apátfától Pózváig egy kes
keny erdőt látunk. Inkább fasor jellegű lehetett, Pózvánál kicsit kiszélesedett. 
Pózván a falutól északra az összefüggő, nagy Vörös erdő látható. A Válicka men
tén nem jeleznek erdőt, csak Botfa és Besenyő közt. Apátfa, Andráshida, Gébárt, 
Ságod, Neszele, Vorhota és Csács határában nem rajzoltak erdőt. Kaszaházán a 
falutól északra egy kisebb erdő volt. Érdekes, hogy a térképrajzoló Bazita és Kö
kényesmindszent helyét felcserélte. A két falu közt nagyobb erdő volt. Bozsok, 
Botfa, Ebergény és Besenyő falu határában erdőfoltokat láthatunk.210 1803-ban 
azt írják, hogy a „Fölső Erdő Dobragasztal".211

1822-ben az Egerszeg és Szentiván közti határon arbore Quercina, azaz cserfa 
található. A Nagypáliból Pózvára menő út melletti valle Köles, (Köles völgynél) 
két arboris Quercina (cserfa), a közelében lévő valle Vízvölgy (Vízvölgynél, póz
vai úttól jobbra) még két cserfa. Utána arboris intumu (beteg erdő), majd újabb 
cserfa és csererdő található, azután magnae Ulmi (nagy szilfa) és extremitatem 
Sylvae pervenitur (sík erdő) következik. A Szabad Csács felöli részen újabb cserfa, 
majd a Sylvae Pozvaiensis (pózvai erdő) a Fekete ér és a Zala következik. A póz
vai erdő nemus, nemoris alakban is van, ami ligetes, berkes erdőt jelent.212 A sok 
cserfa a magasabb területen volt -  de elképzelhető, hogy nem tudták megkülön
böztetni a csert a tölgyektől.

207 ZML V 1601. ZVRL No. 6 3 5 /d. 36. d. Zalaegerszeg panasza, év nélkül.; H. Lex. Összeírás.
208 ZML V. 1601. No. 186/1. 5. d. 1778. Pilisi János bíró szd.
209 ZML H. Lex. Úrb. mell. Egerszeg 44.
210 MÓL HT. II. (1735-1875), Jelzet: S 12 Div 10 No 15. Neüe und Volstaendige Karte von dem Szala- 

der Comitat im Koenigreich Ungarn. Szala /Z a la / megye földrajzi térképe. 1789. Szerző (tervező): 
Schütz, C.
211 ZML V. 1601. No. 96. 2. d. 1803. Panaszlevele a városiaknak.
212 ZML V. 1601. No. 106. 3. d. Határmeghatározás, 1822.
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1822-ben a tiszttartó jelentéséből tudjuk, hogy a Mándi berekben 3 tölgyfát 
„hatalmasan" leégettek. Nyilván a mellette lévő valamelyik irtásban az égetés 
alkalmával történt. Ebből is láthatjuk, hogy az égerfa mellett tölgyfák is voltak a 
berekben.213

A nemesi javak összeírásakor 1835-ben Zalaegerszegen Bőle András szombat- 
helyi püspöknek 800 hold erdeje volt, II. sorbeli (osztálybeli) amely 384 forint 
jövedelmet adott összesen. (Ez nagyon kevés, feltehetőleg a legeltetés miatt.) 
Ugyanekkor a szombathelyi püspöknek 800 hold legelője volt, mely 256 forint 
jövedelmet adott. Gyanús, hogy az erdő és legelő területe ugyanaz. A vadászatból 
vagy madarászatból nem mutattak ki jövedelmet.214

Az egerszegi erdők haszna, makkoltatás
Továbbra is legfontosabb volt a sertések etetése és hizlalása a makkos erdőkben, 
és a szarvasmarhák legeltetése. Nagy értékű volt az ilyen erdő és számos össze
ütközés színtere lett.

1778-ban az Alsó- és Felsőerdőre makkoltatni járó sertéseket összeírták:

Név sertés
Szabó István kanász 236
Jáky Mihály kanász 236
Szy János kanász 95
Csépita Németh Mihály 104
Összesen 671

A 671 sertést négy kanász őrizte az erdőn. A városi lakosság különböző számú 
állománnyal rendelkezett. Az átlag 2,2 db sertés volt. A többségnek, 71 személy
nek csak 1 állata volt, ami a sertés tulajdonosok 1/3-át tette ki. 5 sertése 13 lakos
nak, 6 sertése 9 lakosnak, 7 sertése 4 lakosnak, 9 sertése egy lakosnak volt. Ezek 
az adatok az első két kanász adatai, a másik kettő nem készített ilyen felsorolást, 
de feltehetőleg az arányok hasonlóak.

A mai korban természetes az írás-olvasás, de akkor még nem volt az -  a kaná
szok „rovást" készítettek; ez egy pálca, melyre késsel egy-egy rovást, jelet vágtak, 
ez jelentett egy sertést, s ezt számlálták meg. A város vezetőihez kellett bevinniük 
igazolásképpen.

Ugyanezen évben a szarvasmarhákat is összeírták, melyek az Alsó- és Felső
erdő mellett a Szabadcsács legelőre is jártak.

213 ZML V. 1601. No. 386. 29. doboz, Derencsér János tiszttartó jelentése, 1822.
214 ZML IV. 9. f. 1 füzet, 1835.

70



Név Szarvasmarha db
Baky Laci csordás 71
Németh József csordás 88
Hompa György csordás 85
Borsos István csordás 100
Kaszaházi csordáshoz 16
Összesen 360
Az összeírás előtt eladták 18
Mindösszesen 378

A lakosság nemcsak a négy csordással legeltetett, hanem a szomszéd falu csor
dásaihoz is eljárt. Kimutatás történt arról, hogy egy-egy lakos mennyi állattal 
rendelkezett. A lakosság mintegy 50 %-a 1-2 marhával rendelkezett, 3 főnek 5 
marhája, 4 főnek 4 marhája, 7 főnek 3 marhája volt.215

1780-ban az uradalom a Darócz nevezetű Alsóerdőjét bérbe adta Komáromy 
Istvánnak, a vármegye „esküttyének", aki az erdőn termett makkot is megvette 
18 forintért. Azért is érdekes ez az eset, mert a városiak kifogásolták, hogy az 
uradalom nem nekik, hanem másnak adta el a termést.

1782-ben újabb adatot találunk, amely az uradalom káráról szóló tanúvallo
mást tartalmaz, és makkoltatásból, makkfák levágásából származik.216 1782-ben 
azt is megemlítik, hogy bő makktermés általában ötévente van. Az 1779-1781-es 
években bő termés volt és a plébános, a számtartó, juhászok, hajdúk és az erdő
pásztorok 30 sertése, 30 forint értékben makkoltatott az erdőkben. A városiak ser
téseit kirekesztették, kitiltották. Az uradalomban ennek ellenére megbecsülték, 
hogy ha a városiak sertéseit kiengedik, akkor ezért az uradalom 300 forint bevé
telben részesült volna. Régebbi időben szabadon makkoltathattak a városiak. 
1791-ben a város 50 forintot fizetett az uradalomnak a makk béréért.217

1807. szeptember 27-én Németh Jánost, a város kanászát felfogadták bojtárjá
val a „Baky erdőre" 200 sertés őrzésére. A fizetése 53 forint volt és egy sertést 
elhajthatott. Amennyiben a 200 darabot meghaladta a létszám, akkor minden 
darabért 15 krajcárt kapott.218 Közben ellettek, szaporodtak a sertések, így lehe
tett több. A kanász a sertésekkel együtt kint maradt az erdőn, esetünkben Bakon. 
Kis kunyhót építettek s abban aludtak.

215ZML IV 14/o. 1778. F. 13. No. 1. N3. 6096/780.
216 ZML IV. 14/o. 1778. F. 13. No. 1. O.
217 ZML V. 1601. No. 72. 74. 2. d. 1782. Tk.; No. 205. 7. d. 1791/92. Kovács János vb. szd.
218ZML V. 1601. 736/2. J. 1806-1807. 35.
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1808-ban Németh Jánost, a város kanászát egy bojtárjával ismét fölfogadták, 
150 darab sertés makkoltatására a Simonyi Gardosi és Vrászlói erdőkben. Fizetése 
két hónapra 2 mérő rozs, 1 mérő búza, és 30 forint készpénz, valamint 1 pár bőr 
kapca, 1 pár bocskor. Két sertést kiválthatott, egyet, pedig ingyen megkapott. A 
kondát Szent József napig kellett őrizni. 1808-ban Poczek Jánosnak és Varga 
Györgynek 151 sertés makkoltatásáért 130 forint bért fizettek.219 (Simonyi a mai 
Somogysimonyi, Gardosi Gardospusztával azonos, Vrászló a Varászlóval. Mind
három Somogy megyében, a marcali járásban van.) A sertések a 60-90 km hosszú 
utat lábon tették meg, ott meghíztak, majd visszajöttek. Feltehetőleg 2-3 napig tar
tott az út.

1806. szeptember 8-án a Felső és Alsóerdőre a gubacs és a makk őrzésére két 
pásztort -  Bagó Kovács Ferenc és Baly János -  fogadtak fel. Fizetésük hetente 
egyenként 1 forint 45 krajcár, 1 pár bocskor, és „puskatöltés is adatik"

1806-ban Horváth Károly a város kanásza, aki az erdőkbe hajtandó sertéseket 
őrzi, de pásztori feladatokat is ellát. Fizetése 15 forint, két pár bocskor, ehhez két 
pár szíj és két pár bőr kapca, valamint minden marha után fél kenyér -  egy serté
sét ingyen hajthatja az erdőbe.220

1811-ben kétszer mentek a „Simonyi Erdőbe" és a „Csehi Erdőbe" a város ve
zetői makkot nézni. 1816-ban pedig a „Csehi Erdőbe" mentek a makktermést 
megtekinteni.221

1813-ban a város és a püspöki uradalom az erdőhasználatról egyezkedett. A 
tanácskozáson az uradalom részéről Horváth Károly tiszttartó, a város részéről 
Mágor József városbíró és Fábián János jegyző vett részt. Az erdőhasználatról 
megegyeztek, és ezt aláírásukkal hitelesítették. Az uradalom az erdeiben termett 
makkot árverésen akarta értékesíteni, de mivel jelentkező nem volt, ezért a város
sal egyeztek meg.

1. Az uradalmi birkákat legeltethették a Felsőerdőnek abban a részében, melyet 
Veres, vagy Nyíres erdőnek neveztek. A területet az Egervárra vezető út választja 
el a többi területtől.

2. „Az által adandó részeiben az erdőnek a hol az uradalomnak tettszeni fog 
az Uradalom számára, Uradalmi erővel harmincöt köböly csüggő tölgymak fog 
szedetni."

3. A város számára kiadandó erdőbe bejárhatnak makkoltatni az uradalmi tiszt 
és cselédek disznói, szám szerint 25, valamint az esperes 10 hízott sertése.

219 ZML V. 1601. 736/3. J. 1807-1811.1808.131-132. p.
220 ZML V. 1601. 736/1. J. 1806-1807. No. 1.1806. IX. 8.
221 ZML V 1601. No. 240.12. d. 1811/12. Szőllősi szd. 40. sz.; No. 248.13. d. 1816/17 Kovács vb. szd. 

253.
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4. A sertések nem mehettek az erdőbe makkoltatni, amíg a gubacsot fel nem 
szedték.

5. A város határában lévő két erdőben -  Alsó és Felsőerdő -  termett makkot a 
város 220 ezüst forintért megvette, az előbbi feltételek mellett.

A szerződés be nem tartása, megsértése esetén 100 forint vinculum (kötelék, 
kényszer) megadása fizetendő.222 A szerződés -  mint látjuk -  igen szigorú volt és 
nehezen betartható.

1821-ben a város meg kívánta vásárolni a püspöktől a Felsőerdőn termett 
makkot 150 forintért. Hivatkoztak arra, hogy az Alsóerdőn termett makkra sike
rült megegyezni a tiszttartóval. Megjegyezték, hogy temérdek gubacstermés van 
részben a földön és részben még a fákon.223 1823-ban a város 350 forintot fizetett 
a makkoltatásért, amit előre kellett fizetni. A disznókat október 10-e előtt nem 
hajthatták be az erdőbe, a gubacs szedése miatt. Nyers fákat nem lehetett levágni
-  húsz forint a volt büntetés -  száraz ágakat, tuskókat viszont fel lehetett hasz
nálni tüzelésre. A késő őszi, téli időben a kondások tüzeltek, hogy ne fázzanak. 
Az 1813-as egyezségben szereplő cselédek és az esperes sertéseinek száma már 
43-ra emelkedett, a többlet mennyiséget a városnak el kellett tűrnie fizetés nélkül. 
A makkoltatás ideje 1823. december végéig terjedt.

1825-ben újabb egyezséget kötöttek. Az urasági 43 sertés maradt, viszont a vá
ros sertéseinek a számát korlátozták, 250-ben határozták meg a mennyiségüket. 
Október 8-ig gubacsszedés volt, utána mehettek az Alsóerdőre és a Felsőerdőre. 
208 forintban egyeztek meg, melyet két részletben fizettek. Karácsonyig lehetett 
makkoltatni, utána a város magló (anya) sertései ingyen mehettek, de az uraság 
birkái már mindenütt szabadon legelhettek. A legelők megromlottak, ezért az 
uraság birkái erdei legelőkre jártak. A Felsőerdőnek a Pózva felé eső részében 
november 12-ig lehetett makkoltatni, utána legelhettek csak a birkák.224

1827-ben Egerszeg város a szombathelyi püspökséggel kötött egyezséget 150 
sertés hizlalására a novai erdőn. Darabonként 4 forintot fizettek, két részletben. A 
számítás sajátossága volt, hogy két kismalacot vettek egy nagy disznónak. Októ
ber 10-től újévig tartott a makkoltatás. A kanászok makktermő és épületnek való 
fát nem vághattak ki. Az uradalom megengedte, hogy a sertéseknek és a kaná
szoknak helyet, színt építsenek az erdőben.225 A jelentős távolságot lábon tették 
meg.

222ZML V 1601. No. 471. 31. d. 1813. Egyezkedés a város és az uradalom közt. Csüggő makk: ko- 
csánytalantölgy.
223 ZML V. 1601. No. 104. 2. d. 1821. Folyamodványa a városnak.
224 ZML V. 1601. No. 476. 31. d. Makkszedési contractusok. 1823.1825.
225 ZML V. 1601. No. 112. 3. d. Egyezség a makktermésre nézve, 1827. Novai.
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1827-ben a Felső- és Alsóerdőn termett makkot 100 forintért vette meg a város. 
(Az 1813-as egyezségben szereplő cselédek és az esperes sertései 37 darabot tettek 
ki, amelyeket a városnak tűrnie kellett fizetés nélkül.) Október 10. előtt nem me
hettek az erdőbe, a gubacs szedése miatt. Az uraság birkái a Felsőerdő Nyíres 
részén az egervári úttól Pózva felé eső részén legelhettek. E részen kevés makk 
termett. Nyers fákat nem lehetett levágni, száraz ágakat, tuskókat fel lehetett hasz
nálni tüzelésre. A késő őszi, téli időben a kondások a sertésekkel kint maradtak 
az erdőn, ott tüzeltek, hogy ne fázzanak.

1832-ben a Felsőerdőn való makkoltatást a város 100 forintért vette meg. Az 
uraság birkái a Felsőerdő Nyíres részén az egervári úttól Pózva felé eső részén 
esős időben legelhettek. Nyers és gyümölcstermő fákattovábbra sem lehetett le
vágni, a száraz ágakat, tuskókat fel lehetett használni tüzelésre.226

1843-ban a város a földesurától megvásárolta a Felső- és Alsóerdőn termett 
makkot. Úgy határoztak, hogy Alsóerdőre a hízósertéseket, a Felsőerdőre pedig a 
magló sertéseket lehet kihajtani. A Felsőerdőn az első magló sertésekért 24 kraj
cárt, árendások 30 krajcárt, a kaszaháziak pedig egy váltó forintot fizettek. Az 
Alsóerdőn a hízósertésekért -  apró és öregért -  5 forint 30 krajcárt kellett fizetni.227 
Ez mindenképpen jelentős összeg, azonban, ha bő makktermés volt, akkor a ser
tések az ősz végére szépen meghíztak. Azt is láthatjuk, hogy jelentős különbség 
van Alsóerdő és Felsőerdő közt, ami a tölgyes erdők minősége és termékenysége, 
valamint az éghajlati különbözőségek miatt volt.

Az 1844-ben kötött szerződésben, a Felsőerdőben együtt lehettek az uraság 
birkái és a város sertései. Alsóerdőre az uraság cselédei és az esperes sertései, ösz- 
szesen 35 db, valamint a város 30 sertése járhatott. 90 forintot fizetett a város a 
makkoltatásért. A makk kevesebb lehetett Alsóerdőn, a Felsőerdőn viszont több 
volt.228

Az egerszegi erdők haszna, fahasználat, fakereskedelem
Az 1805. évi nagy tűzvész után a városiak a püspökség novai erdejéből ingyen 
kaphattak épületfát. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a Zalaegerszeg város terü
letén lévő erdőkből nem lehetett jó minőségű fát kivágni. A házak újjáépítéséhez, 
olcsó áron -  pölöskei erdejéből -  gróf Széchenyi Ferenc is felajánlott fát.

1826-ban, a második nagy tűzvész után Böle András szombathelyi püspök 
megengedte, hogy a városiak házaik felépítéséhez Alsóerdőn téglagyárat állít
hassanak fel, saját költségükön. Az égetéshez szükséges faanyagot a környéken

226 ZML V 1601. No. 112. 3. d. Egyezség a makktermésre nézve, 1827 1832. Egerszegi.
227 ZML V 1601. ZVRL 66. d. 1843-1844. No. 736/19. Jegyzőkönyv.
228 ZML V 1601, No. 476. 31. d. Makkszedési contractusok. 1841.
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lévő erdőből szerezhették be. Az évszázadok óta egységes, zárt Alsóerdő tömb
jének ez volt az első jelentős megbontása, ugyanis a téglagyár területét ebből ha
sították ki.

A városiaknak az Alsó- és Felsőerdőről 1784 és 1785 évben kiadott fákról egy 
részletes leírást készített Pintér Máté számtartó, ezt összesítve mutatjuk be.

Ev Ragfa Léc Hars, nyár, juharfa Karó és vessző Fűtő fa
Darab, megszámlált (numero) szekér

1784 250 429 6 4 y2 291
1785 587 796 12 47 484
Összesen 837 1225 18 5 i y2 775

A ragfa és a léc eladásra került, melyet bábos, festő, kőműves, csizmadia, sza
bó, bognár mesterek, valamint a város vett meg. A fűtőfát is megvásárolták, sze
mélyenként 1-5 szekérrel vittek haza, átlagosan 2 szekérrel. Egyedül a kocsmáros 
vitt 10 szekérrel.229 Igen jelentős mennyiség ez, amelyhez még hozzá kell tenni az 
uradalom faszükségletét is.

1785-ben a Szivölgyben lévő erdőről híd pallókat hozatott a város. 1786-ban 
Vas megyéből 32 szál fenyő deszkát vásároltak. 1799-ben a földesúri erdő 500 hold. 
Nagyobbrészt tölgyes, csak tűzifát terem. Faizási jövedelme 80 forint, makkolta- 
tási jövedelme 124 forint.230

Leiszmüller György asztalos az 1800-as években egyre több faanyagot hasz
nált, mely nagyrészt a városkörnyékéről származott.

A zalaegerszegi ispita ház tetőszerkezetét 1800-ban a Szilvágy és Zelefa hatá
rában lévő erdők fáiból ácsolták. A kápolna grádicsait az Alsóerdő és a zelefai er
dők fáiból faragták. A tornyos kápolna toronyszerkezetét német ácslegények épí
tették, Nagykanizsáról hozott 56 szál deszkából ácsolták meg. Három hónap alatt 
készült el.231

A kész fűrészárut 1800-ban Nagykanizsáról szállították, ahová feltehetőleg 
Légrádról hozták. Oda a Murán hajóval és uszályokkal szállították a stájer fűrész
üzemekből. Az olcsó, nagy tömegben és jó minőségben érkező fűrészáru ellepte 
Zala megyét. A még csak kezdeti kis fűrészüzemek, gatterok és kézi fűrészek nem 
voltak versenyképesek a támogatott stájer fűrészüzemekkel.

229ZML IV. 14/o. 1786. F. 16. No. 18. 3. sz.
230ZML V. 1601. No. 193. 5. d. 1785/86. Pintér Ferenc vb. szd.; H. Lex. Úrbéri összeírás 1799. U. et C. 

166/34.
231 Csömör 2009. 340.
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1807-ben Egerszeg város fapiacán egy szekér fa 3 forint 30 krajcárba került.232 
1787-ben a városi iskola részére Pölöskéről vásároltak 9 szál szép tölgyfát, Vas 
megyéből 32 szál deszkát, Nováról 40 darab fenyőfát; néhány hónap múlva újra 
Nováról 33 darab faragott fenyőfát. 1799-ben a város csödeiektől 46 darab kifara
gott fenyőfát vásárolt 101 forint 55 krajcárért. Az „Ivántzi" erdőből épületfát vá
sároltak 2 forintért. A fenyőfa az Ispita ház építéséhez kellett.

1800. január és július közt a város piacán vásároltak 46 darab kifaragott fenyő
fát 101 forint 55 krajcárért. A faanyag Csődéből került a piacra.233 Ez a faanyag is 
az Ispita ház építéséhez kellett. A város vezetése kiment a helyszínre megtekinte
ni a fákat. Érdekes, hogy ilyen messziről kellett szállítani a fenyőfát -  a piac tulaj
donképpen fatelepként is működött. Figyelemre méltó, hogy a közelben nem volt 
jó minőségű épület faanyag -  ez is jelzi az erdők rossz minőségét. 1802-ben a 
templom fedeléhez szükséges faanyagot is Nováról hozták a városba. 1802-ben a 
Zala folyó hídjához a Szentiváni hegyről hoztak pallókat, 15 forint 3 krajcár érték
ben.234 1811-ben 68 forintért vett a város 16 szál deszkát.235

Az egerszegi városháza építéséhez 1816-ban az alábbi faanyagot vásárolták: 
Pávonich István Baki Erdőmestertől 25 szál fenyőfát, 92 forintért. Kőszegi 

Andrástól 400 darab metszett lécet 140 forintért. Skublics Antaltól 73 szál metszett 
száraz deszkát 150 forintért. Barchick Antal kereskedőnek 39 szál metszett desz
káért 55 forintot fizettek. Hertelendi Károly főszolgabírótól vásároltak 60 szál fe
nyőfa metszett deszkát, 90 forintért. Németfalusi Kenyeres Józseftől 8 fenyőfáért 
fizettek 12 forintot. Egerszegi Kemény Józseftől 700 fazsindelyt -  1000 fazsindely 
szegért 15 forintot fizettek. A „Gőrbői Erdőn" Pávonich István Baki Erdőmestertől 
vásároltak 25 szál fenyőfát épület födélre, 12 forintért.236 (A görbői erdőre a hajdú 
is kiment őrizni a fát.)

1820-ban a város 12 személytől épületfákat vásárolt.237 Kaiser József egerszegi 
zsidó kereskedő 1820-ban 702 Vi öl tűzifát -  2 forint 30 krajcár egységáron -  össze

232 ZML V. 1601. 736/3. J. 1807-1811. 2 9 .1807-ben.
233 ZML V. 1601. No. 195. 6. d. 1787/88. Tóth vb. szd.; No. 222. 8. d. 1799/1800. Magyar vb. szd. 61. sz.
234 ZML V 1601. No. 224.10. d. 1801/1802. Rigó vb. szd. 104. sz.
235 ZML V 1601. No. 240.12. d. 1811/12. Szőllősi szd. 253. sz.
236 ZML V 1601. No. 248.13. d. 1816/17. Kovács vb szd. 46-110. sz.
237 Benkő Szabó Ferenctől 1 szál fenyőfáért 3 forint, Körmendi Antaltól 32 szál ragléc 25 forintért. Rá

kos Takács Jánostól 61 pár lécért 21 forint 21 krajcár. Csődéi lakosoktól faragott fenyőfáért, 17 szál ragért, 
egy szekér lécért 84 forint 3 krajcár. Város piacán 11 pár lécért 7 forint 42 krajcár. Csődéi Hajba János
nak 9 db fenyőfáért 28 forint. Németfalusi Orbán Jánosnak 71 szál kifaragott lécért 8 forint 53 krajcár. 
Szatában lakóknak fenyőfákért 32 forint, Kempfner Izsák zsidó kereskedőtől 20 szál légrádi deszkáért, 
Benkó Ferenctől 1 szál fenyőfáért és 4 szál ragért 3 forint. Horváth Jánostól 1 szál fenyőért 3 forint. 
Kempfner Izsák zsidó kereskedőtől 15 szál légrádi deszkáért, 7 forint 30 krajcár. ZML V. 1601. No. 254. 
13. d. 1819/20. Páslek András vb. szd. 46-110. sz
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sen 1755 forint 37 krajcárért adott el a vármegyének.238 1822-ben a városházához 
és az alsóházhoz 14 580 forint 42 krajcárért vettek épületfákat.2391824-ben a város 
alsó házához és az oskola szobákhoz vásároltak deszkát.240

1827-ben a város alsó házához, a leégett kertjéhez vásároltak épületfákat: „mi
vel az Egerszegi Erdőben elégséges, ép vastagságra alkalmatos nem találtatott" 
ezért a piacon vettek fát -  tölgy és fenyő lábfákat, deszkákat az egerszegi piacon 
15 forint 1 krajcárért. Alsóerdőn mégis találtak lábfákat, le is vágták, az erdősnek 
ezért 30 krajcár ajándékot adtak. Domborúi Feletár Péternek 200 szál két öles 
dupla deszkáért 65 forintot fizettek.241 1828-ban a csordás házhoz épületfákat 
vettek.242

238 ZML IV. 9. Zala Vármegye Fő adószedői szd. 820-21/210.
239 Belsőrákosi Orbán Györgytől a város épületeihez 4 kifaragott fenyőfáért 6 forint. Egerszegi Kempf

ner Izsák zsidó kereskedőtől 30 metszett lécért 5 forint. Paisszegi N. Pais Andrástól 7 db csarita fáért 
(?) 2 forint 45 krajcár. Nagyrákosi Orbán Györgytől a város épületéhez 4 db fenyő faragott fáért 6 
forint. Egerszegi Kempfner Izsák zsidó kereskedőtől 100 db légrádi deszkáért 40 forint. Egerszegi 
Kempfner Izsák zsidó kereskedőtől 50 db légrádi 10 lehulos (?) deszkáért 16 forint. Kanizsai Reszner 
Márton zsidó kereskedőtől 100 db légrádi deszkáért 33 forint. Szepetneki Komárovits Józseftől (a 100 
szál deszkát Egerszegre szállította) 9 forint. Nagyrákosi Zsoldos Ferenctől az új épülethez 4 db kifara
gott fenyőfáért 6 forint. Baki N. Simon Jánostól a kötésfának egy szál 6 ölyes gesztenyefáért 3 forint 15 
krajcár. Szatai Szakáts Jánostól az új épülethez állásnak 9 pár rag fáért 4 forint 30 krajcár. Nagyrákosi 
Orbán Györgytől 5 db fenyő faragott fáért 6 forint 15 krajcár. Pankaszi Pathy Györgytől az alsóházhoz
4 db fenyő faragott fáért 5 forint 30 krajcár. Lövői Lőrintz Mihálytól az alsóházhoz 5 db fenyő szálért
5 forint 15 krajcár. Egerszegi Benkő Ferenctől az alsóházhoz 5 db faragott fenyőfáért 10 forint. Derent- 
sér János egerszegi tiszttartótól a város alsóházához 364 vas kötőfejekért 58 forint 14 krajcár. ZML V. 
1601. No. 257.14. d. 1822. Kemény János vb. szd. 70-73.163-174. sz.
240 Sédéi József vérti lakostól 55 szál metszett deszkát 34 forint 30 krajcárért. Tobestarssi Krámer Fe

renctől 32 szál vörös fenyő metszett deszkát 34 forintért. Virti Lipond Józseftől 32 szál metszett desz
kát 26 forint 4 krajcárért. Tobertarssi Pintér Jánostól 32 szál metszett deszkát 26 forintért. Tobertarssi 
Tolhner Györgytől 32 szál deszkát 27 forintért. Tobertarssi Dehes Jánostól 64 szál deszkát 54 forintért. 
Vertzin Mihálytól 32 szál deszkát 26 forintért. Szentgotthárdi Veber Andrástól 32 szál deszkát 27 fo
rintért. Horváth Károly egerszegi föstőtől 11 szál metszett deszkát 11 forintért. ZML V. 1601. No. 258. 
15. d. Bogár László vb. szdá. 1823/24. 41-49. sz.
241 ZML V. 1601. No. 264.15. d. Kemény József vb. szd. 1826/27. 38. 39. 84. sz.
242 Kondorfából, P.Sz.Péterből, 24 forint 57 krajcárért. „Őrzség" Szenterzsébetbeli Borsos Istvántól 5 

szál szalu fát 6 forintokért. Örségbeli Kapornaki Dávid Imrétől 6 szál olló szár fát 6 forint 15 krajcár
ért. Kerkakutasi Tóth Jánostól és Kósa Istvántól 9 szál szalufát 8 forint 36 krajcárért. Szatai Nemes 
Bontz Ferenctől és Dávidházi Zsoldos Jánostól 11 szál szalufát 9 forint 51 krajcárért. Egerszegi Hor
váth Károly tói 9 szál 4 Vi öles olló talpakat 12 forintért. Barbásszegi Nemes Vörös Mihálytól és Nemes 
Egyed Andrástól 4 szál gerendát 4 forint 30 krajcárért. Schveig János ácsmestertől a bikák istállójához 
5 tölgy pallót, 6 öl erős tölgyfát és lábfákat 44 forintért. Scern József egerszegi zsidótól 20 szál légrádi 
deszkát 6 forintért. Grobeteki Veber Andrástól 36 szál metszett deszkát 25 forint 30 krajcárért. Obers- 
torsi Laiky Mátyástól 32 szál deszkát 24 forintért. Pátsfalusi Veber Mihálytól 32 szál deszkát 25 forint
ért. Pankaszi Kis Kókely Jánostól 100 szál faragott lécet, Ispánki Szabó Mihálytól 31 szál erős ragot és 
4 szál alább való ragot 13 forint 13 krajcárért. Több helységbélitől épületfát, lécet és ragot 27 forint 27 
krajcárért. ZML V. 1601. No. 266.15. d. Kemény vb. szd. 1827/28. 54-67. sz.
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1832-ben fenyő szálakért hídhoz 33 forint 45 krajcárt adtak. Kisfaludból az új 
hídhoz gerendákért és pallókért 15 forintot. Több lakosnak Szaknyérből, Kende- 
hulból, Vizágból, a hídhoz fenyő szálakért 30 forint 18 krajcárt. Két szál fenyőért 
4 forintot, meszesgödörhöz egy szál fenyőért 1 forint 21 krajcárt. Pirrermann Jó
zsef keszthelyi fazekasnak a tanácsházban lévő kályháért 60 forintot.243

1834-ben az ollári Festetics uradalomtól a város hídjához 24 hídpallót 60 fo
rintért vásároltak. A baki erdőből a rétekhez vezető út kicövekelésére 8 szál tölgy
fát 30 forintért. Rákosi Hajba Mártontól a város hídjához 7 szál fenyőt 7 forintért.

A város órájához 1835-ben felhasznált faanyag: 7 db gerenda 27 forint 30 kraj
cár, 5 db gerenda 20 forint, 10 db dupla deszka 12 forint 30 krajcár, 35 db lukas 
deszka 24 forint 30 krajcár, 7 db szalufa 8 forint 45 krajcár, 6 db gömbölű rag 1 
forint 30 krajcár, 2 db közép gerenda 5 forint, 3 db tíz calos deszka 1 forint 39 kraj
cár. Összesen 101 forint 24 krajcár.

1836-ban Szalafőről, Rákosról, Felsőszenterzsébetről, Csődéről és Jobbágyiból 
az újonnan épített városi kanászházhoz szükséges épületfáért 100 forint 56 kraj
cárt fizettek ki, Goldberger Károlynak gerendákért 12 forintot. 1839-ben 69 forintot 
fizettek épületfáért, fenyő gerendáért légrádi deszkáért, ragért.244 1842-ben az 
iskola ablakait vörösfenyőből készítették.245

1841-ben 100 szekér tűzifát vásároltak 150 forintért a téglaégetőhöz, 64 szekér 
tűzifáért 88 forint 51 krajcár fizettek, 92 szekér tűzifáért 133 forint 18 krajcárt, 326 
szekér tűzifáért 481 forint 1 krajcárt. (Összesen 582 szekér. A tűzifa különböző 
minőségű volt, ezért nem egyforma az áruk.) Horváth Károlynak 12 szál légrádi 
deszkáért 6 forintot fizettek. Épületfáért, légrádi deszkáért 16 forint 39 krajcárt. 
1842-ben 436 szekér tűzifáért 612 forint 53 krajcár fizettek. Epületfáért, kifaragott 
tölgyfáért, szelemen, alsószár gerenda, koszorúfáért 210 forint 31 krajcárt. 1843- 
ban 30 szál födélfa, 100 szál faragott fenyő lécért és koszorúfáért 22 forint 30 kraj
cárt, 47 szekér tűzifáért, 126 faragott gerendáért, lécért, deszkáért, födélfáért 40 
forint 20 krajcár fizettek. 1844-ben a baki erdőről 80 öl tűzifát 386 forintért vásá
roltak. 124 szekér tűzifát 239 forintért vettek meg.246

1844-ben a város nyolcvan öl nyír tűzifát -  ölenként 2 forintért -  összesen 160 
forintért vásárolt a baki uradalomban dolgozó Kallivoda János erdőmestertől; a vár

243 ZML V. 1601. No. 272.15. d. Mayer József szd. 1831/32.17-23. sz.
244 ZML V. 1601. No. 277.17. d. Mayer szd. 1833/34. 45-46. 67.; 1835/36. 45-46.; No. 285.17. d. 1839/40. 

1 1 .

245 ZML V. 1601. No. 287.19. d. Varga sz. 1841/44.1842. 3-14. sz.; No. 288.19. d. Jákum szd. 1841/42. 
19. sz.

246 ZML V. 1601. No. 287.19. d. Varga György téglakezelő sz. 1841/44.1841. 5-10.1842. 3-14.1843.1844.
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megye házához 32 öl fát szállítottak a városi lakosok a szilvágyi erdőről, ölenként 
3 forint 20 krajcárért.247

Az épületfa vásárlás mutatja, hogy milyen mennyiségű faanyagot vásároltak. 
Azonban sokkal lényegesebb számunkra, hogy honnan és milyen fát hoztak? Eb
ből következtetni lehet, hogy milyen volt az erdők minősége. Láthattuk, hogy 
Egerszegen és a közeli falvakban többségében nem volt jó minőségű erdő. Csá- 
cson és Botfán volt a legjobb, azonban mindkét helyen gondot okozott az urada
lom igényeinek kielégítése, mert az erdő nem volt nagy területű. Legközelebb erdő 
a Bakon lévő Széchenyi birtokon volt, ahonnan hoztak is fát. A baki erdőmesterek, 
erdőmérnökök sokszor közreműködtek a város erdeinek szakmai értékelésében és 
javításában. Ugyancsak közelebbi volt az Oltárban működő gr. Festetics birtok, 
ahol szintén képzett erdészeti szakemberek, és jó minőségű erdők voltak. Azonban a 
nagy területen szétszórt erdők faanyagát itt is az uradalom és jobbágyai használ
ták.

A Nováró 1 hozott fa a szombathelyi püspökség ottani erdeiből származott, me
lyek összefüggő nagy területet alkottak. Lövőről és az Őrségből, a jobban erdősült 
kisnemesi birtokokról is került fa Egerszegre. Ezen erdők zömmel fenyvesek voltak 
és az ottani lakosságnak fő jövedelmét adták, mivel az Őrségben szántóföldek 
rossz minőségűek. Jelentős az úgynevezett légrádi fa, mely Stájerországból a Murán 
jött, nagy tömegben. Kialakult a feldolgozott fatermékek széles választéka -  ahogy 
az idézett magyar nevekből láthatjuk.

Időszakunk fontos fejleménye, hogy létrejön a fakereskedelem. Egerszegen már 
sokféle faterméket lehetett venni és a favásárlók akció rádiusza 60-70 km távol
ságra is kiterjedt.

Az erdő egyéb haszna
Az 1779-1781 közötti időszakban az uradalom szakítva a hagyományokkal, az 
erdőkben termett gubacsot évente 50 forintért eladta a zsidóknak. A városiak a 
régebbi időkben szabadon szedhették azt. 1784-ben és még a későbbi évtizedek
ben is gyakran találunk rá utalást, hogy erdei vadat, gyümölcsöt és gombát hasz
náltak fel az étkezéseknél. A vargánya, gesztenye, nyúl, csiga rendszeresen került 
az asztalra;248 valószínűleg a város erdeiben gyűjthették. 1803-ban viszont már 
azt írják, hogy a vadgyümölcsök szedését tiltotta az uradalom.

247ZML V. 1601. ZVRL No. 292. 20. d. Part Ferenc számadása 1844/45.119-121.; 112.145.
24® ZML V. 1601. No. 72. 74. 2. d. 1782. Tk.; No. 191. 5. d. 1784. Nagy Ferenc vb. szd.
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Egerszegen 1826-ban Ragendorfer sört áruló és mérő kereskedő, többek közt 
kereskedésre való gubacs gyűjtésével is foglalkozott; az ehhez szükséges helysé
geket bérelte.249

1780-ban összeírták azokat a városon kívüli személyeket, akik a Géva és Eger
szeg hegyekben szőlőket és ahhoz tartozó földeket, kaszálókat és gyümölcsösöket 
bírtak. E területekhez általában erdő is tartozott. (A kaszálók, gyümölcsösök is 
valamikor erdők voltak!) Érdekes, hogy nagyszámú városon kívüli helységbelit 
találunk a birtokosok között.

Géva hegy : Csácsból 2 fő. Egerszeg hegy: Ságodból 37 fő, Csácsból 3 fő, Eber- 
gényből 1 fő, Andráshidáról 1 fő, Kaszaházáról 1 fő, Gyepűről 1 fő, Csaritból 
(Ebergény) 2 fő, Ólából 2 fő, Kis Bekeházából 3 fő, Neszeiéből 2 fő, Kávásról 1 fő, 
Gébártból 2 fő. Egy részük nemes volt. Ságodon a domborzat miatt kevés szőlő 
terület volt, ezért jöttek ilyen sokan Egerszegre.

Mennyi lehetett a szőlőtermés? A szombathelyi püspök tized vagy kilenced 
fejében 617 akó bort szedett be 1835-ben. Ezt visszaszámlálva feltehetőleg 5000 
akóból számolhatták ki. Hihetetlen mennyiség, 250 000 liter250 -  feltehetőleg az 
egész püspöki uradalom termése. A szőlőműveléshez, borkezeléshez (szőlőkaró, 
hordók, borászati edények) egyre több, változatos minőségű faanyagra volt 
szükség.

Erdőőrzés
1781-ben a város és Besenyő közti határ megállapításkor a város több vezetője 
mellett, jelen volt a püspöki uradalom erdőpásztora Vass József és a város erdő
pásztora Nagy Pál. Ez bizonyítja, hogy a városnak volt már erdőpásztora.251 
1787-90-ben Purda Mihály a város erdő és mezőpásztora, a fizetése 5 forint és 
egy pár bocskor.252 1791-től már csak mezőpásztorok vannak, az erdőpásztorból 
csősz lett. Külön fogadtak erdőpásztorokat a makk és a gubacs őrzésére.

A városnak 1794-1802 közt 2 mezőpásztora volt. A fizetésük összesen 14 fo
rint, 1803-ban erdőpásztort nem alkalmaztak. 1804-ben egy mezőpásztor volt 
csak, fizetése 7 forint.253 1807-ben és 1808-ban említenek uradalmi erdőpásztort, 
erdőőrzőt, aki a Mándi berekben részt vett a tiszttartóval a felmérésben és az

249 ZML V. 1601. No. 96. 2. d. 1803. Panaszlevele a városiaknak.; No. 635/d. 36. d. 1826.
250 ZML IV. 14/o. 1786. F. 16. No. 18. 2. sz.; 9. f. 1 füzet, 1835.
251 ZML V. 1601. No. 71. 2. d. 1781. A város és Besenyő közti határ.
252 ZML V. 1601. No. 195. 6. d. 1787/88. Tóth Szabó György vb. szd. No. 72.
253 ZML V 1601. No. 212. 8. d. 1794/95. Geszenhard vb. szd. 1796/97.; No. 227 10. d. 1803/1804. 

Kovács vb.
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ellenőrzésben.254 1781 és 1810 közt két uradalmi erdőpásztor szolgált. A szabad 
erdőhasználat korlátozása miatt felértékelődött a szerepük. 1810-1811-ben Éder 
György és Farkas Pál a mezőpásztor, kettőjük fizetése 34 forint, majd felvették 
Borsos Mihályt is harmadiknak.255 1816/17-ben 12-12 forint volt a két pásztor fi
zetése. 1820-ban 12-12 forint. 256 1822-ben két fő bére 12-12 forint. 1824-ben egy 
mezőpásztor van, Tóth Ferenc, a fizetése 24 forint. 1826-27-ben egy van és 24 fo
rint a fizetése.2571839-ben 2 csőszt alkalmaznak.

A városi jegyzőnek a járandósága 1844. évi katonai évre 6 öl fa volt, amit 66 
váltó forint értékben fizettek ki. A négy mezőpásztornak az évi fizetése egyenként 
40 -  összesen 160 forint volt.258

A zalaegerszegi erdők elkülönítése a jobbágyfelszabadításkor
A városi gazdáknak egyre fontosabb volt, hogy megfelelő legelő legyen állataik 
számára. A domborzati viszonyok miatt kevés volt a szántó. Ez, és a bonyolult, 
alárendelt kapcsolat az uradalommal vezetett oda, hogy az úrbériség megszünte
tésekor már nem volt szó a faizás megváltásáról, hanem csak a legelő elkülönítés
ről. A legelő elkülönítés történetét Simonffy Emil részletesen feldolgozta.259 Az er
dővel kapcsolatos előzményeket vizsgáljuk meg először. 1846-ban vármegyei 
törvényszéki ítélet született a város és az uradalom elkülönítési perében, amelyet 
a helytartótanács is jóváhagyott. Ebben egyértelműen Zalaegerszeg határába tar
tozónak ismerték el a Dobragaszt, Gógán és Szabad Csács pusztákat. A püspöki 
uradalom tagadta ezt. Az erdők tekintetében ez azért jelentős, mert a Dobragaszt 
nagy része erdős terület volt, ahol faíztak és legeltettek. Az 1371. évi oklevél bi
zonysága szerint az egerszegi határhoz tartozott és a „városi lakosok a fáézást és 
legeltetést a legrégiebb idők óta folytonosan gyakorlották" Dobragaszt és Szabad 
Csács tekintetében többször is hivatkoznak a városiak szabad faizására, azaz er
dőhasználatára. Gógán és Szabad Csács irtás jellegű, amely előtte nagyrészt erdő 
volt, s mint már előzőleg utaltunk rá, fáradságos munkával alakítottak át rétté és 
szántó-szőlő területnek. Az irtásföldeket a városiak szabadon adták vették. Az

254 ZML V. 1601, No. 377/b. 29. d. Mándi berek vízmentesítése 1806-1809.; Cselenkó 2011. 35-36. o.; 
1781-1786 közt az erdőpásztoroknak a hajdúkhoz viszonyítva fele jövedelmük sincs: 12 forint 50 
dénár és 6 pozsonyi mérő rozst. 1810-re már egyforma lett: 28 forint, 6 mérő rozs, 16 mérő zab, 50 font 
disznóhús és 50 font só.
255 ZML V. 1601. No. 238.12. d. 1810-XI. 1.-1811. X. Páslek András vb. szd. I.
256 ZML V. 1601. No. 248. 13. d.1816/17. Kovács vb. szd. 118. sz.; No. 257. 14. d. 1822. Kemény vb. 

szd. 107.
257ZML V. 1601. No. 258. 15. d. Bogár vb. szd. 1823/24. 130. sz.; No. 264.15. d. Kemény vb. szd. 

1826/27.
258 ZML V. 1601. ZVRL No. 292. 20. d. Part Ferenc számadása, 1844/45. 62, 93.
^Simonffy 1974. 85-101.
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irtásra engedélyt kezdetben a város vezetője, majd 1742-től az uradalom adott. 
E földek nagy része azonban telki földdé vált és papi tizedet fizettek utána.260

1850-ben a szombathelyi püspök megtámadta a helytartótanács által 1846-ban 
jóváhagyott legelő-elkülönítési per ítéletét. Ebben elismeri, hogy 1806-ban a 168 
holdon kiirtott Mándi rétekért járó költségeket kifizette. Ez is bizonyíték a Mándi 
berek kiirtásának idejére.261 1851-ben a város válaszolt a püspök ellentmondására, 
az iratban olvashatunk többek közt a húsvéti határjárásról is, melyet felhasználtak 
bizonyítékként.262

1851-ben Dobrovics Ferenc mérnökkel -  felsőbb helyről elrendelve -  felméret
ték a város területét, benne az erdőket is, a telekkönyvhöz igazítva:

hold □ öl
Az egész határ 4749 987
Ebből közös erdő, legelő 1270 1440
Marad 3478 1147
Haszontalan terület 190 528
Ezzel összesen 3669 75
1200 öllel263 4892 75

Az 1854-56-os országos összeírás szerint a zalaegerszegi határban az erdő na
gyon csekély, mely leginkább legelőül szolgál, s így erdészet, rendes kezelés s 
erdőművelés nincs. („Az erdőknek állapota áltáljában, és az erdőszeinek kezelése" 
volt a kérdés.) Tűzifa és épületfavágás készlet nem volt Egerszegen. A legeltetés 
kapcsán érdemes az állatok számát megemlíteni: ló 120 db, ökör és bika 151 db, 
tehén 250 db, bivaly 35 db, juh 1040 db, sertés 265 db, kecske 5 db, szárnyas kor
látlanul, méhkas 30 db.

1855-ben a Bogyay Lajos megyefőnök elnökségével tartott tanácskozáson -  me
lyen a város vezetői is jelen voltak -  javasolták a helytartósági osztály felé, hogy 
Zalaegerszeg igazgatásában legyen egy pénztárnok, aki egyúttal erdőfelügyelő, 
valamint egy erdőkerülő. Isoó Ferenc patikust ajánlották pénztárnoknak és erdő
felügyelőnek, az erdőkerülőt a város maga akarta kiválasztani.264 Kissé meglepő, 
hogy a szakigazgatás kiépítésének kezdetén két, egymástól meglehetősen távol 
álló ágazatot vontak össze -  valószínűleg takarékosság miatt -, és olyan személyt 
javasoltak, akinek feltehetően nem volt erdészeti gyakorlata, vagy szaktudása.

26(1 ZML V. 1601. No. 122.3. d. Törvényszéki ítélet, 1846,1848.
261 ZML 391/851.1101/851.
262 ZML 7. B. 2233/851. 2581.
2h1 ZML V 1601. No. 300. 20. d. Jákum Ferenc szd. 1855/58. C. sz.
2MZML V 1601. No. 527. 32. d. Különféle termények, 1954-1856.; Foki 2000. 98-101.
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Az erdőfelügyelő feladata Zalaegerszegen az erdők megóvása és gazdaságos mű
ködtetése lehetett. Pontosabb információnk van ezt illetően Nagykanizsáról, ahol 
a szakképesítést is megkövetelték az erdők irányítójától. Érdemes idézni az utasí
tásból: „A végső romlás és pusztulás alatt talált városi erdők [...] mérnökileg fel
méressenek, vágásokra felosztassanak [...], faültetésekkel elláttassanak [...], a vá
rosi jövedelem gyarapítása előmozdítva legyen".265 Meg kell jegyezni, hogy Nagy
kanizsának jóval nagyobb erdeje volt. Egerszegen ekkor még nem fejeződött be 
az úrbéri elkülönítés. A helytartóság 1856-ban nem engedélyezte az erdőfelügye
lői állást, még összevontan sem. Az erdőkerülői beosztásról -  amire pedig nagy 
szükség lett volna -  nem tudtak dönteni, mert a vagyonleltárban nem volt feltün
tetve erdő és az abból származó bevétel.266

1856. október 25-én megegyezés született a zalaegerszegi püspöki uradalom 
és a város közönsége közt a város határában a legeltetés és a faizás elkülönítése 
tárgyában. A megállapodás szerint a város az 551 hold területű Alsóerdőt, a Sza
bad Csács dűlőben fekvő 149 hold tiszta legelőt és a dobragaszti Felsőerdő 264 
holdját kapta meg. A jog szerint a földesúr a legelőről kivághatta és elszállíthatta 
volna az összes fát az átadás előtt. Ezt azonban nem tette, de nem is tehette volna 
meg. így az a városé lett, némi kárpótlásként a faizási haszonvételek elkülöníté
sének elmaradásáért. (A megyében a legelők elkülönítésekor a földesúr több he
lyen kivágta a jog szerint őt illető fákat; ha ezt itt is megteszik, akkor ma már való
színűleg nem lenne Alsóerdő!) Tulajdonképpen 800 hold erdőről folyt az egyez
kedés, hiszen Szabad Csács kivételével mind az Alsóerdő, mind a Felsőerdő erdő 
volt. Igaz, hogy legelőként kapták, legeltetésre azonban csak részben volt alkal
mas.267

Az alábbiak tartalmazzák azon a területek adatait, melyeket az uradalom a vá
rosnak a legelő illetőség fejében átengedett.

a. Alsóerdő 551 hold 110 □ öl
b. Szabad Csács az ország útig 148 4 /8  hold 20 □ öl
c. Libagyep 23 1 / hold 20 □ öl
d. Szántóföldek közt széjjelszórt apró tiszta legelő darabok 10 2 /8  hold 122 □ öl
e. Lakatos kápolnai sűrű 6 /8  hold 20 □ öl
f. Raktár melletti gyep 2 5 /8  hold 0 □ öl
g. Városi téglavetői gyep 6 1 / 8  hold 24 □ öl
h. Felső erdőből 1200 □ öllel 264 hold 0 □ öl
Összesen 1060 hold 83 □ öl

265 ZML IV.151b. XX. 1849/50. 609. d. A. 599. Foki Ibolya hívta fel figyelmemet erre, amit ezúttal 
köszönök.
266 Foki 2000.110-111.
267 ZML 8. B. 446/856.
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Ebben a tanító és a lelkész illetősége is benn volt, azonban a lelkész 12 szekér 
fáját az uradalom szolgáltatta. A lelkész 10 sertésének makkoltatását az uradalom 
megszüntette, de a város átvállalta. A „községi fáézat fejében a legeltetőül által
engedett területeken találtató minden nemű fák és azok gyümölcsei is a városi 
közönség kizárólagos tulajdona leendenek" Az ólai közbirtokosoknak az esetle
ges igényét a város elégíti ki. Az Alsóerdőbe vezető csapásút kihasításának költ
sége a várost terhelte.268

A legelő elkülönítési és az erdei haszonvételek szabályozása iránti pert a Sop
roni cs. kir. Úrbéri Főtörvényszék 1856. december 30-án szüntette meg, ezzel zá
rult le a város és a püspöki uradalom végleges különválása.269 További kutatást 
igényelne, hogy vajon miért koncentráltak a legelőre a városiak és nem firtatták 
elég erélyesen a faizási jogot.

Zalaegerszegen az egész XIX. században meghatározó volt a legelő erdőgazdál
kodási mód, amely kihatott a következő századra is. A legelő erdőben az aljnö
vényzetet kitisztítják, az erdőt kiritkítják, hogy a fű nőhessen. Az ilyen állásban 
nőtt fák nagyrészt csak tűzifának használhatók, mivel ágasak. A felújítás zömmel 
sarjról történik, mely hamar odvasodik. Legtöbb helyen a legelőerdő mellett tar
tottak épületfának való erdőt, ez volt a tilos erdő. Az első fenyegető jelzések már a 
század elején megjelentek. A püspökség földesurasága idején, ha jó minőségű 
épületfa kellett, akkor azt az uradalom novai erdejéből hozatták Egerszegre. A 
városi tűzvészek után is ugyanígy történt. Ugyanakkor a csácsi, pózvai és a botfai 
erdőkben ilyen gondok fel sem merültek, hiszen a szakszerű erdőgazdálkodás 
első csírái itt már jelen voltak.

A Zalaegerszeg környéki községek erdőállapota
Andráshida: 1778-ban „tűzre való fájészásunk még eddig uraságaink engedelmé- 
bűl és erdeibűi elegendő volt, ingyen".270 Feltehetőleg Szentmártonban faiztak.

Az első katonai térképen, mely 1784-ben készült, a Zala réten és a falu feletti 
nagy térségben már nincs semmilyen erdő. A Szentmártoni patak nyugati oldalá
ban nagyobb erdő van, azonban ez ekkor feltehetőleg Szentmárton puszta hatá
rában volt. E prédium (puszta) Andráshidához tartozott, de sokszor önálló hely
ként írják össze.271 Vályi András szerint 1796-ban „makkja nincs, sem fája", ugyan
akkor földje jó termékenységű. 1853-ban az 1784. évi térképhez hasonló az erdők 
területe, azonban a Szentmártoni patak melletti erdő jóval keskenyebb.272

268 ZML V. 1601. No. 130. 3. d. Szerződés a város és az uradalom közt, 1856.
269 ZML V. 1601. No. 132. 3. d. Legelő elkülönítési pör megszüntetése, 1856.
270 Horváth 2006. II. 13.
2711. katonai felvétel, 1784. Coll. IV Sectió XII.; MTH 1996.1. kötet, 64.
272 Vályi 1796.1. köt. 37.; II. katonai felvétel, 1853. Coll. XXIII. Section No. 56.
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Apátfa: 1786-ban a Zsigér patak mellett van egy-két kis pamacs erdő, máshol 
nincs semmi. A Zalarét is fátlan. 1796-ban „földje jó termékenységű, de fája kevés, 
makkja hasonlóképpen".273 Az I. katonai térképen nincs erdő, az 1796-ban készült 
térképen 364 hold 1122 Dől az összes terület, erdőt nem mutattak ki, pedig egy kis 
foltnak legalább kellett lennie. Egy ugyanebben az évben rajzolt másik gyönyörű 
térképen az erdő /Sylvam / külön ikonnal van jelölve. A Zsigerben lévő irtások 
és a Rosszlikallya dűlő közt van két kisebb erdő folt. Régebben ez volt a Ravasz 
Luk nevű hely, mely 1770-ben erdős, gyertyános, mogyorós volt.274 Az erdőt és a 
közös legelőt /Sylvam cum Dumetosis plagis, Pascuum Commune/ együtt vették 
fel (36 hold). A faluban 1796-ban 7 Vi telki állomány volt. Egy telekre 1 hold belső 
telek, 20 hold föld és 8 hold rét jutott. Az erdő mennyiségét nem vették fel.275 
1842-ben:

1200 aöl/hold hold DÖl
úrbéri föld 290 602
irtásföld 171 134
összesen 461 736

A kivágott erdőkből létrejött irtásföldek az összes területnek 37 %-át tették ki. 
(A Zsiger dűlőben történtek az irtások.) A felmérés szerint erdő nincs. Az 1842-ben 
készült térképen vannak az említett úrbéri földek. 1844-ben az összes terület 425, 
459 hold, erdő nincs.276

Bazita: az első katonai térképfelvételen, 1784-ben egy nagy erdőrengetegben 
van. Kis szántót és rétet látni. 1853-ban a Bazita hegyhát keleti részén lévő és a 
besenyői határnál lévő völgy erdőit irtották ki. A többi részen még erdő volt min
denütt.277 1856-ban úrbérrendezés nem volt, mert nem létezett az úrbériség. Össze
függő nagyobb erdő a Kútparti dűlőben (a telkek végében), és az úgynevezett Sze
keres erdőben maradt. Az önálló Gesztenyés erdő már megszűnt, csak néhány 
gesztenyefa és a Gesztenyés dűlő név maradt meg. Ugyanezt tapasztalhatjuk az 
Irtás, Ritás, Tuskós nevű szántóknál.278

273 1. katonai felvétel, 1784. Coll. IV. Sectió XII.; Vályi 1796.1. köt. 40.
274 ZML XV. Kh. A. 8.1876.; U. 4.1876. Apátfa.; CSG 1770.
275 ZML XV. 3a. T. 45.1876. Apátfa.; 3b. U. 4.1876. Apátfa.
276 ZML IV. 155/c. Úrbéri földkönyvek, Apátfa 1842.; XV. 3b. U. 5.; U. 6. Apátfa.; XV. 61. H. Lex. 

Apátfa.
277 1. katonai felvétel, 1784. Coll. IV. Sectió XII.; II. katonai felvétel, 1853. Coll. XXIII. Section No. 57.
278 Simonffy 1960. 343.; ZMF 145. Bazita.; ZML XV. 3a. K 616. Bazita, 1938.
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Bekeházai a Szentmártoni patak mellett 1784-ben és 1853-ban van kisebb erdő
folt, máshol nincs. Makkja, fája nincsen, írja 1796-ban Vályi.279 Az 1773-1808 közti 
időben pagus, tehát faluként szerepel. Később Ságodhoz tartozik, ott tárgyaljuk.

A besenyőiekről írták 1795-ben, hogy makk, fa van bőven, elegendő. Az I. kato
nai térképfelvételen, 1784-ben a Gálafej majorig nem jelölnek erdőt. Ettől nyugat
ra Bazitáig összefüggő nagy erdők voltak, csak a patakok mentén van egy kes
keny rét.280

Skublics János birtokának 1810-beni felmérésekor 93 12/8  hold „sűrű" volt, 
mely erdőt jelentett. Ez az összes birtok 1/5-e. Az uraság „nevendék" erdeit fel
soroljuk név szerint: Csányi szer úgynevezett szőlőhegybe, Gálafej sűrű öreghegy 
alatt itatón felül, Gálafej sűrű táblák közt, Bagodi sűrű, Téglaszinyi tábla melletti 
sűrű. Ugyanekkor Skublics Imre birtokából 14 7 /8  hold erdőt irtottak ki szántó
nak és rétnek.281 Meg kell említeni, hogy 1810-ben a Skublics család birtokainak 
összeírásakor a Kökényesi és Várfölde dűlőket Besenyő községhez tartozónak le
het látni, de nem egyértelműen. 1832-ben azt írják, hogy szép az erdő.

1842-ben az úrbérrendezéskor 1 telek után 8 hold erdei legelőt kaptak.2821843- 
ban a tagosítás szerint erdő 117 hold, (1200 m/hold) összes jobbágyi terület 430 
hold. Az erről készült, szakadozott térképen nyugat és dél felől Bazita, Toposháza, 
Bocfölde és Kökényes a határ. E részen lévő összefüggő erdőkbe Bazitánál és a 
déli részen a mai szemétdomb körül, valamint a Török háznál (a mai gálafeji feljá
róval szemben) megjelentek az első irtások. Az Aranyoslap még nincs kiirtva. 
Jobbágyi legelőként jelzik az északnyugati erdőt, azonban ez később is erdő ma
radt. E korban az erdőt és a legelőt egyben adták ki.

Meg kell említenünk az első részletes és pontos térkép kapcsán, hogy Besenyő 
határa az egyik legnagyobb a mai Zalaegerszegen. Itt a legnagyobb a távolság a 
község lakott területe és a külterület közt. A legtávolabbi Csalánosi rét és erdő 
7 km-re van, dombokon, völgyeken keresztül. A II. katonai térképfelvételen,
1853-ban látni, hogy Gálafej körül csökken az erdő -  kiirtották a mai Aranyoslap 
területét. A legtávolabb lévő Nyires erdő délnyugati és délkeleti részén, a mai 
szemétdomb környékén tűnt el az erdő. Bazita felől még mindig zárt összefüggő 
erdő van.283

279 Vályi 1796. Első kötet.
280 ZGY 46.1999.140.; I. katonai felvétel, 1784. Coll. IV. Sectió XII.
281 ZML XIII. 34. Skublics család iratai, 43. 44. csomó, főkönyvek.
282 ZML XV. 61. H. lex. Besenyő.
283 ZML XV. 3b. U. 559.1943-44. Besenyő.; II. katonai felvétel, 1853. Coll. XXIII. Section No. 57.
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Botfán 1780-ban Czigre, Fejér Part, Botfai Erdő és Ölesfa nevű helyet jelölnek.284 
A Fejér hegy megvan ma is, az Ölesfa a besenyői határ mellett volt a térkép sze
rint. (Valószínűleg a kora középkori Ölyvesfalváról van szó.)

Az első katonai térképen, mely 1784-ben készült, azt látjuk, hogy a falu körül 
már nincs erdő, megnőtt a szántó és a szőlő területe. Keletre és északra még ösz- 
szefüggő erdők vannak. A falutól északkeletre a szőlők és az erdő találkozásánál 
van Szigra, Cigra lakott hely. Ez a mai Cikkesz lehet. 1796-ban -  Vályi szerint -  
fája, makkja van.285

1801-ben a gróf Erdődy uraság botfai uradalmának Egerszeggel szomszédos 
határán, a Mándi berekben komoly összetűzés történt. Itt két egerszegi lakos fej
szével vesszőt és berekfát vágott ki. Az egerszegi tolvajokat elfogták és tömlöcbe 
zárták, fejszéjüket elkobozták. Elfogásukban Fekete Mihály botfai erdőpásztor; a deák 
puskával és több botfai lakos is részt vett. A két uraság utóbb megegyezett, hogy 
Egerszeg és Botfa közt továbbra is a Válicka marad a határ.286 Egyértelmű a vallo
másokból, hogy a nagy Mándi berek Egerszegen kívül Botfához is tartozott. A 
vesszőgyűjtés azt mutatja, hogy fűzfák is voltak, ugyanis e fafajból lehet a kosár- 
és egyéb fonáshoz való vesszőt vágni. Figyelemreméltó, hogy nádat is vágtak, 
ami azt jelenti, hogy mocsaras, vizes része is volt a Mándi bereknek. Érdekes, 
hogy az erdőpásztornak nem volt puskája, de a deáknak igen. Ekkor még jelen
tős éger-kőris-fűz-nyárfából álló ártéri erdők lehettek a berekben.

1838-ban az uraság és a jobbágyokkal közösen használt erdeje és csepőtése 969 
4 /8  hold 100 □ öl, melyet legelőként használtak. Az ugyanekkor készült úrbéri 
felmérési térképen, az északi részen van a Felső Erdő, a keleti oldalon a nagyki
terjedésű Alsó Erdő. A kettő közt a Karácsony hegy, Fejér hegy, Bük szőlő és az 
Avasi hegy, melyeket szőlők borítottak. Feltehetőleg régen ezek is erdők voltak. 
Az erdő melletti Rapács, Bakács, Irtás, Gyertyán szél, Nyires Köz erdő lehetett. A 
Mándi rétek mellett Szenyigető valószínű szénégető volt.

1850-ben a Cigra már Cikkeszre változott. Az erdő szélén lévő szénégető és a 
Gyertyán szél is megvan. 1853-ban az 1784. évi térképhez hasonló az erdők terü
lete.287 1857-ben gróf Erdődy Lajos földesúr tulajdonában 802 hold erdő volt, ez 
az összes terület 78 százaléka.288

284 ZML XV 4a. K. j. 316. Botfa.
285 1. katonai felvétel, 1784. Coll. IV. Sectió XII.; ZMF 1964.147.; MTH 1996.1.124.; Vályi 1796.1. köt. 257.
286 ZML TI. 1802.1. d. 21. sz.
287 ZML XV. 3b. U. 81.1838. Botfa.; U. 82.1850. Botfa.; II. katonai felv. 1853. Coll. XXIII. Section No. 56.
288 ZML XV. 61. H. lex. Botfa.; Vályi 1796. 257.
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Csács: 1806-ban Bálint László panaszából tudjuk, hogy a csácsi hegyen a gesz
tenyésben a fa alatt gereblyéztek, hogy tiszta legyen a terület, könnyebb legyen a 
gesztenyét összeszedni.289

1824-ben a botfai határszélen 5 csácsi lakos tölgyfákat, cseresznyefát vágott le. 
A botfai birtokos ekkor gróf Erdődy György. Csács és Botfa közt 1824-ben sok 
nagy bükkfát említenek. Itt van a Bántsi bükkerdő is. 1826. május 5-én a Csács, 
Bötefa és Általfalud közti határ megállapításkor a Zalavári Apátság képviseleté
ben Sipos Pál erdős volt jelen.

1836. május 18-án a Csács és Henye közti határ megállapítás alkalmával Gróf 
Festetics László képviseletében megjelent, többek közt Kurtz András ollári fő  va
dász.290 Itt találkozunk a magasabb beosztású erdészeti hivatalvezetővel.

A XIX. század elején a csácsi határban irtásföldekkel növelték a szántók, szőlők 
és rétek területét, melyek eredetileg erdők voltak. A fáradságos munkával kiirtott 
erdőkből termő területek lettek. Kezdetben a jobbágyok kedvezményeket kaptak 
az ilyen területekre, azonban a földesúrnak joga volt azokat visszaváltani. Az 
irtásföldeket a jobbágyok szabadon adhatták el egymás közt. Néhány irtásföldet 
bemutatunk, mert utalnak az eredeti erdőre is.

1833-ban Kotsis Ferenc csácsi lakosnak a nyíresi, mándi, Zala folyó melletti, 
Kút réti, Nagy réti, Malom úti irtásföldjei 7,5 holdat tettek ki. Az apátság ké
sőbbiekben az irtásföldet visszavette, de kifizette a jobbágynak az addigi munká
ját. Makasics János ugyanekkor viszont arról panaszkodott, hogy az apátság a 
Mándiban, Nyíresben, Nádas réten lévő 2 hold rétje és 1 köblös szántója után járó 
pénzt nem fizette meg. 1840-ben Rózsa Mihály a Mándiban és a Nyíresben 20 
köblös szántót és 5 kaszásra való rétet bírt, melyek irtásföldek voltak.291

A csácsi hegybirtokosok a 2 hold nagyságú csácsi „kápolna sűrűt" kérték az 
apátságtól. Tehát a kápolna körül ekkor még erdő lehetett. Itt említik a Fenyősi 
divertikulum  oldal nevet is.292 1841-ben az apátság felmérette és összesítette a 
csácsi és bozsoki határban, az erdőből keletkezett irtásföldeket. E földek után a 
jobbágyok csak kilencedet fizettek.

hold, 1200 □ öles □ öl
Szántó 188 4
Rét 111 469
Összesen: 299 473

289 ZML V. 1601. 736/2. Jegyzőkönyv 1806-1807. 35. Kapiller Imre hívta fel a figyelmemet erre.
290 ZML XII. 2. ZAL 47. k. 49. d. No. 35.
291 ZML XII. 2. 47. k. 49. d. No. 9.; No. 10. No. 11.
292 ZML XII. 2. 47. k. 49. d. No. 21.
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A közel 300 hold irtásterület jelentős mennyiséget képviselt.293 Nagyrészt a 
Nyíres és Mándi oldal erdői, valamint a Zala folyó berkei estek áldozatul.

Az 1842. június 2-án az apátság valamint Csács és Bozsok közt létrejött egyez
ség igen részletesen szabályozta a felek kapcsolatát. A megállapodás az 1770-ben 
kiadott urbáriumot váltotta fel. A már említett irtásföldekért az apátság 4 pengő, 
vagyis 10 váltólevél forint irtásbért fizetett a jobbágyoknak. Az irtásföldeket meg
tarthatták a jobbágyok, azonban átsorolták a telki állományba s adózni kellett 
utána. A jobbágyságnak járó tűzifa, épületfa a faizás haszonvétele fejében járt. 
Az erdőben található valamennyi gyümölcsöt szedhették, és legeltethettek is. A 
korlátozás abban állt, hogy az uraság meghatározta a faizás és a legeltetés helyét.

Az erdőt az 1842-ben történt birtokrendezés során 13 telkes gazda, 39 házas 
zsellér és V2 telek iskolamesteri, tanítói illetőség, összesen 18 3/8-ad telek járan
dóságaképpen adták ki. Egy jobbágytelek (ülés) után két hold erdőt számítottak és 
az erdei legeltetésre kihasítottak összesen 174 1 /8  hold erdőt. Az úrbéri elkülöní
téskor az erdő-legelőilletőséget egyben, elkülönítetlenül adták ki. A közbirtokos
ságnak 99 szavazásra jogosult tagja volt. Az iskolának szükséges tűzifát az apát
ság a maga részén maradó erdőből adta ki, azonban a megvágás és a hazahordás 
a jobbágyok feladata volt.294

Az első katonai térképfelvételen 1784-ben Ebergény nagy részén szőlőket és 
szántókat látunk, erdő csak a déli részen van. Feltehetőleg már ekkor kiirtották 
az erdők jelentős részét.295

Kaszaháza: 1828-ban lehullott száraz fát szedhettek az erdőben, de ez nem elé
gítette ki a szükségleteiket, épületfájuk nem volt. A ságodiakkal egy sűrű erdő 
miatt vitába keveredtek. Az 1831. évi leírás szerint csekély az erdejük.296 Az 1800- 
as években Kaszaházán téglagyár volt, mely köztudottan jelentős fafogyasztó.

Pózva. Az I. katonai térképfelvételen 1784-ben a falu felett és az Egerszeg- 
Szentiván úttól északra összefüggő erdő van. Alig érzékelhető irtások láthatók. A 
falu és az út alatti sávban vannak a szántóföldek. Ez alatt egészen a Zala folyóig 
összefüggő ártéri erdők találhatók. Itt látható még utoljára egyben a Berekerdő. 
A pózvaiak, ha a malomba mentek, az egész Zala rétet átszelő úton, végig erdő
ben mentek. Azért is érdemes megnéznünk, mert ilyen lehetett a Zala völgye 
Egerszeg és Apátfa közt valaha. Szentiván határánál látható a Csíkos tó, név nél
kül. A neve arra utal, hogy a tóban sok csík volt régen. A falu lakosai feltehetőleg 
felhasználták a réti csíkot az étkezésük változatossá tételében.297

293 ZML XII. 2. 46. k. 49. d. No. 10.
294 ZML XII. 2. ZAL 46. k. 49. d. No. 7.
29M. katonai felvétel, 1784. Coll. IV. Sectió XII.
296 ZML XV.61. H. Lex. Kaszaháza.; Bencze 1986. 56.
297 1. katonai felvétel, 1784. Coll. V. Sectió XIII.; Zala megye földrajzi nevei. 75. p. Pózva.
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Az 1785. évi leírás szerint a falu síkságon, erdőségek közt van. Vályi szerint 
1799-ben legelője, fája, makkja elegendő van határában. 1810-ben Nekeresdtől 
Pózváig erdőben vezetett az út, és Pózva „erdőségek között" feküdt.298 1785-ben 
úgy említik, hogy a falu síkságon, erdőségek közt van.

Az 1831. évi leírás szerint az „erdőbül álló helység"-ben tolnai gróf Festetics 
László volt a földesúr. A pózvai erdő már 1845-ben vágásokra volt osztva. A térké
pen számmal és betűvel jelölték az osztagokat. Az erdő területét külön magyará
zatban tüntették fel.299 Ez a mai Zalaegerszeg területén az első szakszerű, szakember 
által kezelt erdő, mely a Festetics család Ollári Erdőgondnokságához tartozott, és a 
jobbágyfelszabadítás után is megmaradt a Festeticsek tulajdonában. Az 1800-as 
évek végén aztán eladták a pózvai erdőt a kisbirtokosoknak, akik nagy részét 
kiirtották, és szántót vagy legelőt létesítettek belőle, csak a Felsőerdő maradt meg 
erdőként. Az ártéri tölgyesekről már nem írnak, a berekfa (éger) és a nyárfák te
rülete is igen lecsökkent, nevük a Berkes, Nyáras szántó és rét földrajzi nevekben 
jelenik meg. Meg kell említeni, hogy a Pózva és Egerszeg határába mélyen be
nyúló Egervár és Zalaszentiván községek külterületei régen összefüggő erdőkből 
álltak, sőt ma is ez a helyzet.

Az 1840-ben készült szép „ERDŐ és BEREK RAJZA" című térképen jól látha
tó az erdő meghatározó aránya.300 A falu házaitól északra nincs szántó, csak a hí
res Vörös erdő, egészen a szomszéd Egerszeg és Szentiván határáig. Az egybefüg
gő, nagy kiterjedésű Vörös erdő a határon túl is folytatódott Szentiván és Egervár 
területén. Meg kell említenünk, hogy e korban a nagy uradalmi erdőtömböket 
egyben kezelték. így a községhatárokat sokszor nem találjuk.

A Zala réten, Egerszeg határa mentén, a falu nyugati szélén végig a Berekerdő 
helyezkedett el. A déli részen Csács falu alatt a Zala folyón volt a pózvaiak mal
ma, ahová a Zala réten kellett áthaladni. Közvetlen a malom felett volt a Vágás 
dűlő, melyet még erdő színnel jelöltek, de már a rét jelét láthatjuk. Feltehetőleg 
az előző években irtották ki.

A Zala folyó mentén a Zuggói rétek, urasági rétek és a Nyárastói dűlő volt. 
Ettől északkeletre a Nyárastói erdő terült el, a Nyárastóval, mely nem nyílt vizű, 
hanem rét jellegű. A Berekerdő égerfából, a Nyárastói erdő, különböző nyár és 
fűzfajokból állhatott. A puhafák mellett az értékes kőris és a kocsányos tölgy for
dult elő. Nincs jele még az erdők vágásokra osztásának.

E térkép alapján 50 % körülinek tehetjük az erdők arányát. Az 1845-ben ké
szült térképen már öt betűvel jelölt osztagra és 80 vágásra osztották fel a Vörös

298 Vályi 1796. III. 142.; ZGY 46. 90,142.
299 Bencze 1986. 56. OSZK. TK 656.
300 OSZK TK 743. Pózva, 1840. Kimondottan erdőtérképről van szó.
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erdőt. Összes területe 726 hold 188 nöl, (1200 Döl/hold). Egy éves vágásterület 
9 hold 92 Dől.301 E felosztás 80 éves vágásfordulónak felel meg. Fafajokról nem 
tudunk. Érdekes, hogy a Berekerdőt nem szabályozták. A térképet N(e)uhold 
(Niehold) János vadász gyakornok rajzolta, aki oktatott is Keszthelyen. A számításo
kat Langgaszerra Ferenc készítette.

Az 1853-ban készült II. katonai térképfelvételen látható, hogy a falutól nyugat
ra csökkent az erdő és a Berekerdő is kisebb lett.3021855-ben:

Vörös erdő 226 1 /8  hold
Berek erdő 185 6 /8  hold
Összesen 411 7 /8  hold

A pózvai volt úrbéresek 6 telki állomány után -  1 telekre 10 hold -  legelőille
tőségként 60 hold erdőt kaptak. 6 telki állomány után -  1 telekre 5 hold -  erdő
illetőségként 30 hold erdőt kaptak. Felébe cseréltek gr. Festeticcsel 3,4 hold erdőt; 
úrbéreseknek összesen 93,4 hold erdő jutott.

Az elkülönítés végleges összesítése:

Név
Összes terület 

hold
Ebből haszontalan 

hold
Ebből erdő 

hold
Erdő %

Gr. Festetics 
György

363,49 2,37 183,02 50

Helyes
jobbágyok

201,76 - - Zsellér,
község

Zsellérek 27,27 - - Jobbágy, |
Község 96,27 - 93,40 28
Haszontalan 11,72 11,72 -

Összesen 700,46 14,09 276,42 40

A földesúr 50 %-ban kapott erdőt, a falu feletti Vörös erdőben, a jobbágyok, 
zsellérek 28 %-ban, a Zala völgyben kavicsos, rossz, fenyőbokros területen. A falu 
területét 40 %-ban borította erdő. Láthatjuk, hogy a 8 jobbágy és 12 zsellér közt 
igen nagy különbség volt a juttatott föld mennyiségében. 1855-ben Pózván a Fes
tetics uradalomnak egy erdőslakja volt, ahonnan a nagy kiterjedésű erdőket kezel
ték.303 Ekkor 411 kh erdő volt a faluban.

301 OSZK TK 656. Pózva, 1845. Kimondottan erdőtérképről van szó.
302 II. katonai felvétel, 1853. Coll. XXIII. Section No. 56.
303 ZML IV. 155/c. Úrbéri földkönyvek. Pózva.
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Ságodon a féktelen erdőpusztítás oda vezetett, hogy 1794-ben a megye zár alá 
vette a közös erdőket, és megtiltotta a pénzért való eladást. Nemes Zarka (Szarka) 
László esküdt, a ságodi közös erdő zártartója, zárgondnoka (Sequestri curator) 
parancsára Boronyák Jancsi közös erdő pásztor elvette a fejszéjét annak, aki meg
szegte a zárlatot. Ez az erdő eltűnt a későbbiekben. Érdekes, hogy a Nempthy név 
ma Menti földrajzi névre módosult.

A határ melletti vitatott M egye sűrű , vagy Kaszaházi sűrű  ágas-bogas, tüskés 
volt, tűzifát sem termett. Azonban a szélén lévő tölgy, gyertyán, vadalma és vas
tag magas hársfa jelzi, hogy milyen volt az eredeti erdő. Ezt is zár alá vették, kí
méletben tartották, s az erdőőrnek meghagyták, hogy ezen erdőre különösen vi
gyázzon. Meglepetésre 1827-ben Szarka (Zarka) László zártartó engedélyével 
vágtak le egy szekér vesszőt. A felháborodott közbirtokos nemesek ezek után az 
egész sűrűt levágták. A ságodi és kaszaházi nemesek a levágott erdő vesszőin, 
ágain, valamint a határ miatt összevesztek; a puskákkal és vasvillákkal felfegy
verkezett kaszaháziaknál kis- és nagy fejsze is volt. Az erdő minőségének fokozott 
romlása és végső pusztulása, eltűnése érhető itt tetten; ma már csak földrajzi név
ként találjuk meg.

A Nagyvölgy Sűrűben Fűz nevű kút volt, fűzfákkal. Innét fordult északra a 
határ. A Pap erdő Ságod északnyugati részén volt, nagy részét kiirtották. A Pap 
haraszti dűlő 1858-ban már szántó volt, a Haraszt egykori erdőnevet őriz. A Nyí
res rét szintén a hajdani nyírfákat juttatja eszünkbe. Meg kell jegyezni, hogy a 
nyírfaerdő már azt jelenti, hogy a valamikor kiirtott erdőt nem ültették be, és a 
nyír, mint pionír fafaj foglalta el a területet.

A ságodiak az 1858-as térkép szerint már minden közös erdejüket felosztot
ták. Dobrogaszt erdőt az egerszegiek használták, azonban időnként a ságodiak is 
legeltettek benne. Ez a ságodi határtól keletre, a kaszaházi határtól egészen a 
nagypáliig terült el. Itt makkoltattak az egerszegiek. Az északi hármas határ kö
rüli részt már Vörös erdőnek hívták. 1743-ban egy 75 éves tanú vallotta, hogy ifjú
ságában őzekre vadásztak az egerszegi határban, többet elejtettek, de siettek vissza 
mindig ságodi területre.304 A Rókás dűlő, árok bizonyára a rókáról kapta a nevét. 
Azonban feltételezhetjük, hogy ez is erdő lehetett, mert a róka erdőben készíti 
földalatti várát. 1832-ben az útbiztos 3 szál fenyőfát vásárolt a ságodi erdőben 
hidak építéséhez.305 Ezek után meglepő, hogy az első jelentős erdei majálist éppen 
a ságodi erdőben tartották 1843. május 23-án. Az egerszegi határhoz nem messze 
a „ságodi erdőcskében", a „természet szabad templomában, virágillat és csatto- 
gánydal közepett" köszöntötte a 6-700 főre becsült lelkes társaság Deák Ferencet.

^ Z M L  IV 24. TI Horváth Antal előtti pörök.; ZMF 1964. 83.Ságod.; ZML XV 4a. K 509.1858.
™*ZML IV. 24. TI. 1832-1833.
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Hegyi Énok regényes erdejét úgy rendezték be, hogy „bájos erdeje mindenkinek 
élvet, gyönyört szerezzen" Az erdőben tálalták fel a gazdag vacsorát, s a zené
szek játszották a talpalávalót. A ságodi temetőtől nyugatra, pontosabban a Csapás 
és Nemti nevű erdőben, a kaszaházi és az egerszegi hármas határtól nem messze 
rendezték e híres majálist.306 Már ekkor 10 % körüli az erdősültség. Ma itt szán
tókat látni.

A 133 hold területű Vorhotán 1857-ben még 13 katasztrális hold erdőt írtak 
össze (9,8 %-os erdősültség), de a század végére ez is eltűnt, rét és szőlő lett. 
Földrajzi névként maradt meg a Büki-puszta és a Bük szántó, amely a vorhotai 
északi domb fáját jelzi. 1856-ban úrbérrendezés nem volt, mert nem létezett az 
úrbériség.307 Természetesen kisebb -  telkek, szőlők végében lévő -  erdőcskék 
voltak, azonban ezek nem önálló erdők.

Zelefa. 1790-ben a szelefai erdőből szállítottak fát az Egerszegen épülő ispita 
házhoz. Az épület tetőszerkezetét 1800-ban a Szilvágy és Zelefa határában lévő 
erdők fáiból ácsolták. Az ispita kápolna grádicsait az Alsóerdő és a zelefai erdők 
fáiból faragták 1805-ben.308

1846-ban a Kökényesmindszenthez tartozó Zelefa puszta lakóit Skublics Jó
zsef földesúr betelepítette a faluba. Megtörtént az úrbérrendezés, azonban a 
földesúr a legeltetésből és az erdei haszonvételekből kizárta Zelefa puszta lakóit. 
Addig a gyakorlat az volt, hogy a zelefai erdőben szabadon legeltettek és fát is 
onnét kaptak. A volt jobbágyok perre mentek, az eredményről nem tudunk. Ér
dekes, hogy a későbbi években újra lakott lett a puszta. Vajon az eredeti lakók 
települtek vissza, vagy idegenek jöttek?309 Később területének nagy része Bazitá- 
hoz került, azért ott tárgyaljuk.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a földesúri és jobbágyi erdők használa
tának különválása megtörtént, külön-külön elindultak a polgári fejlődés útján. 
Tovább folytatódott az Apátfa-Ságod fennsíkon és a Zalaréten az erdők erőteljes 
csökkenése. Itt már alig található erdő. A többi helyen lassúbb a csökkenés. Már 
ekkor jelentős fahiány keletkezett, amit messzebbről kellett pótolni. Az erdei fa
fajok hasonlóak voltak az előző koréhoz.

A város és a községek földjeinek, legelőinek és szőleinek jelentős része irtás
föld volt, melyet erdőből alakítottak ki. Eltérő mértékben ugyan, de az erdők 
területe csökkent. Az erdő legfontosabb haszna a sertések makkoltatása és a szar
vasmarhák legeltetése volt. Az ilyen erdő nagy értékű volt, ezért számos összeüt

306 Z 1985. 93-94.; ZML XV 4a. K 509.1858. Látni a térképen a Hegyi család erdejét.
307 ZML XV 61. H. lex. Vorhota.; ZMF 1964. 93. Andráshida; Simonffy 1960. 343.
3<* Csömör 2009. 345.
309 Simonffy 1960. 345.
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közés színtere lett. Hihetetlen messzeségbe mentek el makkoltatni az egerszegiek. 
Az erdő tehát a lakosság élelmezésében is meghatározó volt.

Az egész XIX. században jellemző volt Egerszegen és a környék falvaiban a le
gelő erdőgazdálkodási mód, amely kihatott a következő századra is. Lezárult a föld
területek korlátlan növelésének lehetősége az erdőkből. Ezért és a jobb termőhely 
miatt, területünkön nem alakult ki a Göcsejre jellemző erdő-szántó-erdő váltó 
gazdálkodási mód. E gazdálkodási gyakorlat következtében Egerszegen és a kö
zeli falvakban nem volt jó minőségű erdő. Nem véletlen, hogy ezen időszakban 
alakult ki a fakereskedelem, megjelent a feldolgozott fatermékek széles választéka, 
és a favásárlók akció rádiusza 60-70 km távolságra is kiterjedt. Jelentős az úgyne
vezett légrádi fa, mely Stájerországból a Murán jött, nagy tömegben. Feltűnnek az első 
erdőóvó intézkedések, megjelennek az első szakszerű, szakember által kezelt erdők és 
az erről készült erdészeti térképek. A keszthelyi erdészképzésnek és a környező 
uradalmak felsőfokú szakembereinek -  erdőmester, erdőlovag -  hatását lassan 
érezni lehet Egerszegen is. Az erdőket erdőőrök, erdőpásztorok őrzik.

Az erdőnek nem gazdasági, hanem közjóléti, kulturális szerepe is előfordult 
már. Az egerszegi húsvéti határjárást és a ságodi erdei majálist egyértelműen 
ennek tartjuk.

3. Úrbérrendezés, az erdők végleges elkülönítése a városban és a községekben
(1856-1879)

Időszakunkban befejeződött az úrbérrendezés, a földesurak és jobbágyok, erdő
használatának elkülönítése. Megtörtént a határrendezés és a tagosítás. A feudális 
közösség megszűnt, azonban a volt jobbágyok egymásközti közössége maradt a 
közös legelő és erdő miatt. A legelők nagy részét a század végéig fokozatosan 
felosztották, addig az erdők megmaradtak a közösség tulajdonában.310 1861-ben 
megszüntették az 1852. évi birodalmi erdőtörvény hatályát s így visszaálltak az
1807. évi és az 1832/36. évi törvények.311 Legfontosabb ide vonatkozó rendelke
zésük az volt, hogy az erdőket épségben, feloszthatatlanul, egy tagban kell tartani, 
azonban ez csak a jobbágyi erdőkre vonatkozott. Az 1871. évi Lili. törvénycikk a 
volt úrbéresek erdőilletőségi területeit, mint fel nem osztható közös vagyont, a 
hatóságok felügyelete alatti erdőként kezelte. Tehát ezért maradt közös az erdő.

310 Simonffy 1960, 380-392.
311 Tagányi 1896. II. 627-650.; Kolossváry 1975. 45-46.
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A vizsgált területen nagyrészt -  Egerszegen is -  az erdőt legelőként, vagy egy
ben az erdővel adták ki. A legelő így felosztható volt, amit meg is tettek több 
helyen.

Országunkban a legnagyobb mérvű erdőterület-csökkenés a század közepétől 
az 1879. évi erdőtörvényig ment végbe. Ezen idő alatt 1,3 millió hektár erdőt ir
tottak ki, s alakítottak át legelővé. Az erdőtörvény hatályon kívül helyezésével 
tulajdonképpen szabad rablás folyt az erdőkben; a jobbágyi közös erdő kivételével 
ekkor csökkent drasztikusan a tölgy területe. (Egerszegen egyedi módon értel
mezték a közös erdőket működtető közbirtokosságot!) A továbbiakban megvizs
gáljuk, hogy a látványos gazdasági fejlődés hogyan kötődött az erdőkhöz, külö
nösen pénzügyi vonatkozásban.

Az intenzív fakereskedelemmel részletesen is foglalkozunk, mert korszakunk
ban teljesedik ki igazán, másrészt rámutat a keresett faanyag származási helyére 
és annak erdészeti színvonalára. Fokozatosan egyre nagyobb lesz a fahiány, de 
nem egyforma mértékben. Korszakunkban általánossá válik az erdő tulajdonosi 
védelme erdőőrökkel és megjelennek az első szakszerű intézkedések is.

Egerszeg város erdői a jobbágyfelszabadítás után
Az úrbéri elkülönítés befejezése után, 1857-ben Molnár György ügyvéd, községi 
tanácsos lett az erdőfelügyelő (nem szakember, csak cím!), aki nagy lelkesedéssel 
látott munkához.

Zalagerszeg képviselő-testülete először az Alsóerdő tisztogatását határozta el, 
hogy alkalmas legyen legelőnek. Az erdő kitisztítását kezdetben a kivágott, kiir
tott tűzifa, vessző és tüske fele béréért akarták elvégeztetni, de így senki sem vál
lalta, ezért később a tisztogatásból származó összes fát fizetés nélkül odaadták 
annak, aki ezt elvégezte. A vállalkozóknak az erdőfelügyelőnél kellett feliratkozni.

1858. január 2-án Molnár György előterjesztésében olvashatjuk, hogy jól haladt 
Alsóerdő „hasznos legelővé fordítása", a legelő állatoknak azonban nem volt víz. 
Elhatározták, hogy egy kutat és három vízfogót készítenek. A Besenyő és Eger
szeg közti határvitát megelőzendő, a legelő állatok esetleges átjárását úgy akadá
lyozták meg, hogy a határárkot kiásták, és az abból kikerülő tüskékkel „elgyepül- 
tették" a mezsgyét. A Bazitára menő horgoson túli részt az egerszeghegyi lako
soknak adták ki legeltetésre, évente meghatározott bérért.312

Bogyay megyefőnök pontos adatokat kért a várostól az erdők nagyságáról, és 
arról, hogy a városnak, mint testületnek, vagy a lakosok egy részének jutott-e az 
erdőből. (A megyefőnök erdőkultúráról való érdeklődése arra utal, hogy bővebb

312 ZML 1601. ZVRL No. 768.1857-1858. 97., 111-112.
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ismeretei lehettek az erdőkről.)313 A város válaszából tudjuk, hogy a 815 hold 
erdő „az egyes birtokosok aránylagos és közösen kezelt birtoka mely a majoritás 
kívánatára minden időben megosztható, -  a község birtokának nem nevezhető" 
A város szerint az erdő olyan rossz állapotban volt, hogy ott fát vágni, gyűjteni 
és szállítani nem lehetett.

A következőkben azt olvashatjuk, hogy -  a felsőbb bíróság által jóváhagyott -  
egyezség szerint 1006 hold legelő kiadandó, melyen a fával benőtt erdős rész 
mindegy 500 hold. A legelő és a területén lévő fák nem a város tulajdona, hanem 
a birtokosé, kik tulajdonukat bármikor eladhatják. Az erdő tulajdonával bíró bir
tokosokat az erdőből mérsékelt fáézás illeti, amit az 1853. évi k. nyíltparancs ér
telmében fognak gyakorolni. Az „erdészeti rendszabályok /forst police/ szerint 
erdőművelés tekintetéből kivágandó és beültetendő területből nyerendő fát vagy 
természetben, vagy ha ez nem lehetne, árverés útján pénzzé fordítva az illető bir
tokosok közt illetőségeik szerint arányban felosztják".314 Ellentmondás tapasztal
ható az erdővel borított terület és a legelők közt. Nyilvánvaló, hogy a város igye
kezett kibújni a kötelezettségek alól.

1857-ben a cs. kir. szolgabíró utasítására a város elkezdte az utak szélének be- 
fásítását. Először Pózvától a városig és Ólától a hídig ültették be. A besenyői ha
tárig nem tudták befásítani, mivel facsemetéket nem kaptak hozzá. Emiatt az ülte
tést csak később tudták elvégezni, annak ellenére, hogy „őfelsége" ezen a vonalon 
utazott.315 Érdekes, körmönfont ellenállás a hatalommal szemben.

1857. szeptember 10-én az Alsóerdőre vezető csapás útba eső birtokrészleteket 
Hetényi Ferenc mérnök felmérte és kimutatást készített róluk.316 Az év folyamán 
a városból Alsóerdőbe, majd azon keresztül a besenyői határszélig egy új utat 
tűztek ki és tettek járhatóvá. (A mai Köztársaság út nyomvonalán lehetett, az 
1960-as években még megvolt.) Ugyanekkor Alsóerdőn 22 darab elkorhadt fát 
jelöltek ki a téglaégető részére, melynek mennyiségét 53 szekérre becsülték. A 
téglaégető felügyelő azonban jelezte, hogy ez a mennyiség a szükségletnek a 
felére sem elegendő, mivel igen megnőtt az igény a téglára és cserépre. A tégla- 
égetőnek szabályosan be kellett vételeznie a faanyagot és ki kellett fizetnie. Kéré
se ellenére nem kapott többet és utasítást kapott, hogy próbálja meg máshon
nan beszerezni.317

313 A Bogyay család zalai erdőbirtokos is volt.
314 ZML V 1601. No. 538. 32. d. A segregatió alkalmával nyert 815 hold erdő birtokviszonyai, 1857
315 ZML V. 1601. No. 550. 32. d. Az utak fákkal való beültetése, 1857.
316 ZML V 1601. No. 428. 30 d. 1857. Alsóerdőre vezető csapásút.
317 ZML V. 1601. No. 131. 3. d. Alsóerdőbe vezető csapásút, 1857.
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1862-ben a megyei közgyűlés is jóváhagyta a zalaegerszegi uradalom és a me
zőváros közti egyezséget, az úrbéri legelő és erdőilletőség átadását.318 Az illető
ségek átadása előtti időszakban a tulajdonviszonyok rendezetlensége alkalmat 
adott arra, hogy a volt tulajdonos, de az új is irtsa az erdőket. Ezért az erdőpusz
títások megakadályozására rendszabályokat hoztak. Ilyen volt a községi erdők 
kezeléséről és felosztásáról, az erdőpusztítási merényletek megakadályozásáról 
és a mezei és erdőrendőri kihágásokról szóló rendelet.319 Az elkövetőkkel szem
ben bírságot vetettek ki.

A korábbi katasztrofális tűzvészek után, 1866-ban az építési szabályzat utalt 
arra, hogy a házak tetejét nem lehet befedni zsúpszalmával, hanem csak deszká
val, vagy cseréppel. A deszka és a fa, mint építőanyag továbbra is megmaradt. 
Meghatározták, hogy nagyobb mennyiségű tűzifát és épületfát nem lehet az ut
cán tárolni, ez alól kivétel az építkezés. Érdekes a 10. pont, melyben azt írják, hogy 
„A házak előtt cövekeket, karzatot felállítani, a főutcában élőfákat tartani, ház 
vagy bolt grádicsokat kirakni tiltatik." Feltehetőleg magáncélú élőfa ültetésről 
van szó.320

1866-ban a város erdő területe Felsőerdőn 185 hold 800 □ öl, Alsóerdőn 413 
hold 510 □ öl, összesen 599 hold 110 □ öl. Mindkettőt erdőként és legelőként is em
lítik.321

Egerszeg város erdőinek fafajai, erdővásárlási kísérlet
Az erdők fafajai közül a tölgy megtartotta vezető szerepét, a bükk és a gyertyán 
némileg csökkent, a fenyő viszont növekedett.

1870-ben Skublics László besenyei birtokos, a zalaegerszegi határral majdnem 
szomszédos mindegy 100 hold erdejét kívánta eladni, holdját 125 forintért. Felkér
ték Horácsek János erdőmestert, hogy a város kiküldöttjeivel együtt vizsgálják 
meg az erdő mennyiségét, értékét és az oda vezető utak minőségét. Megállapí
tották, hogy csak 61 holdat tesz ki a fával borított rész, ennek fa értéke 2858 forint. 
Meglepő hiányosság! A 96 hold értékét, -  holdját 40 forintért számították -  3840 
forintban állapították meg. így összesen 6698 forintra becsülték, ami fele volt 
Skublics ajánlatának. A város határától a harmadik szomszéd volt, ezért legelőnek 
sem használhatták.322 A vásárlásra nem került sor.

318 ZML IV la. kgy. j. mutatója 1861-1900,1862-06-02, j.: 1769,1862-08-04. J.: 2748.
319 ZML IV. la. kgy. j. mutatója 1861-1900,1863-04-13. J.: 807,1863-06-01. J.: 1283,1863-09-01. J.: 2025.
320 ZML V. 1601. No. 432. 30. d. 1866. Építészeti Bizottmány rendszabálya.
321 ZML V 1607. Z P 1913. 27 d., No. 141/1913, tulajdoni lap
322 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1870. VIII. 17-én, VIII. 27-én kgy. 63. 70.
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Az egerszegi erdők felújítása, fásítás
A város a nekeresdi major mellett, a szentiváni útvonalon, Pózva határáig nyár
fákat ültetett. 1865-ben saját tulajdonként említik; a leendő vasút építése miatt 
kivágtak belőlük. 1877 tavaszán, Alsóerdőn 34 fő ültetett makkot, 38 forint 64 
krajcárt fizettek nekik (30 krajcár 1 napszám). Ősszel 6 fő ültetett 39 napot, 58 
forint 34 krajcárért. 1878 októberében Alsóerdőn tölgy makkot szedtek, majd el
vetették. Előtte azonban felkapálták azt a területet, melybe vetettek. A 155 nap
szám 48 forint 30 krajcárba került.323 Igen fontos esemény, mert még az erdőtörvény 
előtt vagyunk. A város vezetése rájött, hogy ha nincs értékes tölgy újulat, akkor 
vetni, ültetni kell, fel kell újítani a kivágott erdőket.

Az egerszegi erdők haszna, fahasználat, fakereskedelem, szállítás
1858. szeptember 17-én az Alsóerdőben és Felsőerdőben ledőlt fákat eladták, 
hogy a város jövedelmét szaporítsák.324 1859-ben kitűztek egy új szekérutat Alsó
erdőn keresztül, a hegyoldalban, 2 öl (3,79 m) szélességben, egészen a besenyői 
határ széléig, ez a faanyag szállításához nélkülözhetetlen volt. Jákum Ferencet 
bízták meg, hogy az útba eső „tuskókat és csepőtéket" irtsa ki, egyengesse el a 
gödröket. A besenyői határban lévő Aranyoskútból kifolyó víz árka -  már Alsóerdő 
területén -  keresztezte ezt az új utat, ezért egy hidat kellett készíteni.

1864. február 10-én 32 tölgyfát jelöltek ki Alsóerdőn, és kivágandónak ítélték 
meg, mert romlottak voltak. Érdekes, hogy pontosan, sorszám szerint minősítet
ték a fákat. így nyolc tölgyfa odvas, csonka, dudvás volt, ezeket a téglaégetőnek 
adták. A többi 24 tölgyfát úgy minősítették, hogy néhány elhasználható lesz pal
lónak a városi hidakhoz, kerítés karónak az iskolához, a többit pedig árverésen 
értékesítik. Megjegyzik, hogy a „környéken a tölgyfa drága áron szerezhető".325 Felis
merték, hogy a jó minőségű tölgyfa igen értékes, ezért kímélni kellene, arra vi
szont még nem jöttek rá, hogy a legelő-sarjerdő helyett az épületfát is adó (a kö
zépkortól fennálló, úgynevezett tilos erdő) magról nevelt szálerdőt kellene kiala
kítani. Sajnos a legelőgazdálkodási mód miatt ez még sokáig fel sem vetődött.

A városi iskola részére 1863. évre Robitsek Sándor söjtöri kereskedőtől vettek 
20 öl tűzifát 150 osztrák forintért. 1864-ben Horváth József erdő és téglaszíni fel
ügyelő jelentette, hogy a téglaégetéshez nincs fa és pénz sem. A kapott kölcsön 
pénzből vásárolt idegenektől fát. 1864-ben Reich József tárnoki fakereskedőtől vett 
a város 54 öl tölgyfa padlót, 40 forint 50 krajcárért.326 1866-ban Reich Jakab tárno

323 ZML V. 1601. ZVRL No. 768. 1865. VI. 20-án Tj. 59.; 314/b. 24. d. 1877/78. 20. 68. 28. sz. Baksay 
1877
324 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1863. XII. 29-én Tj. 307.; 1858.174.
325 ZML V 1601. ZVRL No. 768.1860. 256-257.; 1864. 340. sz.
326 ZML V 1601. ZVRL 768.1863. XII. 29-én Tj. 307.;1864. V. 14-én, VIII. 16-án Tj. 362-363. 393.
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ki fakereskedőtől, a városi iskola részére 16 öl, a felső városházi iskolához 14 öl, 
összesen 30 öl tűzifát vásárolt a város, 150 osztrák ezüst forint árért. 1868-ban 
Reich József tárnoki fakereskedőnek a város részére még az 1867. évre szállított 
25 Vi öl tűzifáért, ölét 6 forintért, 22 Vi ölét pedig 8 forintért, összesen 333 forintot 
fizettek; 1868. október 1-től -  1869. október 1-ig, szintén Reich Józsefnek 13 5 /8  öl 
tűzifáért, ölenként 8 forintért, összesen 109 forintot. 1868-ban a zalaegerszegi fa
iskola kertjében felállított bódé felépítésére Baschán Józseftől vásároltak 4 darab 
széles és 4 darab keskeny deszkát 3 forint 30 krajcárért, Oszterreicher Simon ács
mestertől 300 darab fazsindelyt és szegláb fát 2 forint 76 krajcárért.327

1870-ben új hidat akart építeni a város s ehhez szükséges faanyagot nem talál
tak Alsóerdőn, ezért árlejtés útján -  ki ígér legolcsóbban -  kívánták beszerezni. 
Ez évben a város számára 35 öl tűzifát, ölenként 7 forintért vásároltak az ollári 
Festetics uradalomtól. 1871-ben Skublics László 120 öl tűzifát ajánlott fel a város
nak, ölenként 6 forintért, de nem volt pénze a városnak, nem is vették meg.328 
Ekkoriban Alsóerdőn 20 darab „veszendő fát" említenek. A kiküldött bizottság 
úgy találta, hogy 8-at még pallónak használhatnak, a többi 13 csak tűzre való. A 
helyszínen még 3 újabb veszendő fát találtak.329 A fát a Csiszár kút mellett elhala
dó úton szállították a városba. Az út 1871-ben rossz állapotban volt, mert az Al
sóerdőről folyó vízömlések járhatatlanná tették, ezért vízelvezető árkot és egy 
hidat terveztek felállítani.330

Az egerszegi erdők haszna, makkoltatás
A makkoltatással függ össze, hogy 1857. december 19-én a kanász nem akarta 
kihajtani a sertéseket Alsóerdőre, ezért a szolgabíró elé idézték, s kényszeríttették, 
hogy hajtson ki. Nem tudjuk, hogy ez a hideg, vagy a közelgő karácsony miatt 
történt. Az viszont biztos, hogy 1857-ben bő makktermés volt, és sokáig ehették a 
sertések. 1865. augusztus 16-tól a következő év október 1-ig nem mehettek Alsó
erdőre makkoltatni az egerszegi sertések, a gubacsszedés miatt. Egy hónap múlva 
megváltoztatták e rendelkezést és 500 forint lefizetése mellett, mégis makkoltat- 
hattak.331 Az öreg sertésért egy osztrák ezüst forintot, féléves malacokért 50 kraj
cárt kellett fizetni.

1865-ben elmaradt makkoltatásért fizettek 60 forint 8 krajcárt. A makkoltatást 
az erdőben, a legeltetést a legelőn és az erdőben végezték. Érdekes, hogy a makkol-

327 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1866. IX. 7-én kgy. 52-53.;1868. VIII. 13-án kgy. 60.; X. 19-én kgy. 83.
328 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1870. III. 28-án kgy. 16. 26.;1871. XII. 9-én kgy. 65.
329 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1870. XII. 12-én kgy. 94.
330 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1871. II. 11-én kgy. 8.
331 ZML V. 1601. ZVRL 768.1857. 97-98.; 1865. VIII. 17-én, IX. 19-én Tj. 48.
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tatást is legeltetésnek hívták többször. 1866-1869-ben a városnak legelőre járó ál
latállománya a következő volt:

1866 1867 1869
szarvasmarha 344
ló 57
sertés 503 266 304
malac 346 462
összesen: 904

Átlagosan 2 marha és 2 sertés volt házanként, de előfordult 1 és néhány eset
ben 4-5 állat is. Minden állat után 37 krajcárt fizettek, összesen 334 forint 48 kraj
cárt.332 1867-ben a makkoltatásért rekord összeget, 434 forint 50 krajcárt szedtek 
be. Egy öreg sertésért 1 forintot, egy féléves malacért 50 krajcárt fizettek. 220-230 
ház tartott állatokat. Meg kell említeni, hogy a makkoltatásért és a legeltetésért 
fizetők közt mindig volt hátralékos.

1864 és 1867 közt például 114 főnek 111 forint 53 krajcár tartozása volt. 1869- 
ben makkoltatásért 535 forintot fizettek (1 forint, illetve 50 krajcár egyedenként).333 
1869 őszén az Alsó és Felsőerdőn a makkoltatás ára: a kisebb sertésekért 50 kraj
cárt, a nagyobbakért 1 forintot kellett fizetni. Megbíztak néhány képviselőt, hogy 
ellenőrizze a kihajtott sertések számát és azt is, hogy nehogy valaki megpróbálja 
összeszedni és hazavinni a makkot. 1876-ban makkbérből 274 forint 40 krajcár 
folyt be a közbirtokosságnak.334

Az erdei legeltetés
A legelőrendtartásban pontosan meghatározták a legeltetés formáját. 1858. június 
17-én Hajmási János mészáros 6-15 marhájának legeltetését 40 forintért engedték 
meg. 1863-ban az Aranyoskuti forrásból kifolyó vizet szerette volna a város fel
használni itatásra. A forrás azonban besenyői területen volt, ezért egyezkedtek a 
szomszéd birtokosokkal.335 (Ez jelzi, hogy a legelő állatoknak nem volt elég víz 
Alsóerdőn.)

Az egerszeghegyi lakosok pénzért kértek legelőt az Alsóerdőn. A rendtartás 
szerint csak a közbirtokosoknak lehetett legeltetni, mivel azonban új téglaégető 
kemencét kívántak építeni, amihez pénzre volt szükségük, ezért 1864-ben mégis

332 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1867. IX. kgy. 46 és 48.; 1601., No. 313. 23. d. Baksay szd. 1866.12.
333 ZML V. 1601. No. 314. 23. d. Horváth szd. 1867. 29/868. 40. 50. 51. 52. 53.; Kb. szd. 1869-1870. 67.
334 ZML V 1606. ZVK No.773. 1869. IX. 4. kgy. 49; 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. szd. 

1876. 40.
335 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1858.162-163.; 1863. 228.
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megengedték. Az Alsóerdő nyugati részén, a döbrétei és zelefai erdőszélek körüli 
területen legeltethettek az egerszeghegyiek, 200 forintot kellett fizetniük, és 50 
marhát hajthattak ki.336 A nagy távolság és a rossz utak miatt ezen erdőkben még 
nem vágtak fát.

1865-ben az egerszeghegyi lakosok legelőt kértek Alsóerdőn, fizettek volna 
érte, de kérésüket elutasították. A közbirtokossági erdőst megbízták, hogy ha az 
egerszeghegyiek marháit Alsóerdőn találja, hajtsa be őket, hogy megbüntessék a 
tulajdonosaikat. Sok problémát okoztak a hegyi lakosok, mert nem jelentkeztek 
be sehova sem, ebből kifolyólag közadót sem fizettek. Régebben pandúrokkal is 
üldözték őket. 1865 körül egyre többen költöztek ki a városból hegyi hajlékukba, 
s így kivonták magukat a közteherviselésből. A város igen erélyesen, talán néha 
erőszakosan lépett fel velük szemben.337

1867. május 25-én, Alsóerdőn egy előre kijelölt területet adtak ki három eger
szeghegyi lakosnak legeltetésre. Egy szarvasmarháért 3 osztrák ezüst forintot 
kellett fizetni. Az is feltétel volt, hogy ha makk és gubacs bőven terem, akkor kis
asszonynapig (szeptember 8.), ha pedig nem terem, akkor Szent György naptól 
(április 24.) a hó leeséséig lehetett kihajtani. Összesen 50 szarvasmarhát hajthattak 
ki legeltetni.338 Ez jelentős állattartásra utal. Érdekes módon az egerszeghegyi 
lakosok nem hajtották ki marháikat Alsóerdőre és a szerződés megkötésére sem 
jelentkeztek. Feltételezhető, hogy a jelentős makk és gubacstermés volt az oka. 
1869-ben az Alsóerdő Kancsalita részét -  mely a bazitai út mellett van -  kiadták 
legelőnek az egerszeghegyieknek. Állatonként 2 forintot és 2 gyalog napszámot 
szolgáltak. 1870-ben 32 marhát hajtottak az egerszeghegyiek az Alsóerdőre és 64 
forintot fizettek.339 1871-ben a hegyi lakók 14 marha legeltetését kérték Alsóerdőn. 
Darabonként 2 forintot és 2 napszám leszolgálását kérték. (Jánkahegyiek lehettek.) 
Az erdőst bízták meg a felügyeletükkel. Az 1872. évre az egerszeghegyiek kértek 
egy területet legeltetésre Alsóerdőből. Nekik is marhánként 2 forintot kellett fi
zetni és 2 gyalog napszámot szolgáltatni. Alsóerdőn 1877-ben 11 hegyi marha le
gelt, 22 forintot fizettek értük.340

Az erdő egyéb haszna
Az erdei mellékhasználat egyik különleges formájával is találkozunk; 1858. január 
20-án Kondor fazekas cédula nélkül vitt földet Alsóerdőről, amitől eltiltották. A

336 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1864. 351.
337 ZML V 1601. ZVRL 768.1865. május 21 és 31-én Tj. 30. 31.
338 ZML V. 1606. ZVK iratai. No. 773.1867. V 25-én kgy. 30.
339 ZML V 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1869-1870. sz. nélkül.; 1869-1870. Baksay szd. 13.
340 ZML V. 1606. No. 773. 1871. V. 27-én kgy. 24.; 1872. IV. 11-én kgy. 9.; 1601. No. 314/b. 24. d. 
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fazekasok felfedezték, hogy Alsóerdőn jó minőségű agyag van. Végül úgy dön
töttek, hogy az erdőfelügyelő szerződést köthet Kondor fazekassal 10 évre, évi 12 
forint fizetésért a kiásott agyagért. Kikötötték azonban, hogy a kivájt gödrök he
lyét be kell temetni. A legelőrendtartásban olvashatjuk, hogy sározó földgödömek 
alkalmas helyet ki fognak jelölni, homokot az Akasztófa dombból lehet hordani, 
minden más helyről tilos.341

1859. március 4-én Jákum Ferenc előterjesztette, hogy Alsóerdőn sok elkor
hadt, száraz fa van, mely szerinte csak téglaégetésre alkalmas, ezért javasolta egy 
téglaégető felállítását. (Az 1826-ban, a tűzvészek okozta károk helyreállítására létre
hozott alsóerdei téglavető ekkor már nem működött.) Javaslatát azzal a megszo
rítással fogadták el, hogy a város nem tud hozzájárulni anyagilag, ezért Jákum 
Ferenc önállóan szervezze meg az építést, azzal a feltétellel, hogy a tiszta haszon
ból jutalmat fog kapni. Arról is határoztak, hogy a téglaégetéshez való korhadt, 
száraz fákat Smalkovits Mihály és Horváth Károly jelölje ki, bélyegezze és be
csülje meg. Hozzájuk csatlakozott még Molnár György is 1860. január 19-én, és a 
téglaégető részére 22 egészen elromlott fát jelöltek ki, melyet 53 szekérre becsül
tek. Jákum Ferenc jelezte, hogy nagyobb számú cserép és tégla égetése várható, s 
ezért több fa kell. így indult meg a tégla és cserépgyártás.342

Az Alsóerdőn és Felsőerdőn termett gubacsot árverésen értékesítették a leg
többet ígérőnek, azzal a feltétellel, hogy a sertések a szedés ideje alatt is kijárhas
sanak az erdőre. (A gubacs a fák levelein, ágain, rügyein és termésén képződő 
burjánzás, melyből cser savat nyertek, amit bőrcserzésre, valamint a textilfestésnél 
és a gyógyászatban használtak fel.) A gubacs nagyobb tömegben általában a síny
lődő tölgy sarjerdőkben fordult elő.

Az 1864. évi összes gubacstermést Fischer Jakab kereskedő vette meg árveré
sen 15 forintért; a következő, 1865. évit az augusztus 16-án tartott árverésen Rogen- 
dorfer Albert kereskedő 25 forintért.343 1866-ban az Alsó- és Felsőerdőben eladott 
gubacs 12 forint bevételt jelentett. 1867-ben a város vezetése kiment az Alsóerdőre 
és 100 mérő mennyiségre, 180 forintra becsülte a gubacstermést. Az augusztus 
26-án tartott nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő Fürst Benedek ólai és Grünvald 
János egerszegi kereskedőknek adták oda 182 osztrák ezüst forintért, amit be is 
fizettek. Meglepően sokan, 14-en vettek részt az árverésen. (Igazi kuriózumként 
Grünvald először héber betűkkel írta alá nevét.)344 Emiatt augusztus 26-tól a követ

341 ZML V 1601. ZVRL No. 768.1857.117-118.; No. 136. 3. d. Rendszabály a közlegelőről. 1858.
342 ZML V 1601. ZVRL No. 768.1859. III. 4. Kgy.; Vö. Z 1985.115-116.; 1860. 256-257
343 ZML V. 1601. ZVRL 768.1858.173.; 1864. 384.; 1885. 44.; 1864. VIII. 30.1865. VIII. 17-én Tj. 398. 48.
344 ZML V 1601. No. 313. 23. d. Baksay szd. 1866. 34/86.; Horváth szd. 1867. 29/868. 23, 27
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kező év október 1-ig megtiltották a sertések Alsóerdőre való kihajtását, azonban 
ezt egy hónap múlva visszavonták.345

1868-ban a Felsőerdőn termett gubacsot árverésen Fercsel Ignác kereskedő 
vette meg 20 forintért. 1869-ben az Alsó- és Felsőerdőn termett gubacsot árverésen 
Fischer Jakab szerezte meg 303 forintért. Felét azonnal kifizette, másik felét egy 
hónap múlva. Amíg gubacsot szedett, addig a sertések a Felsőerdőre mentek.346

1866-ban a fazekas céh 12 forintot fizetett az agyagért, 1867-ben, 1868-ban és
1869-ben is 12 forintot. 1870-ben 12 forintot és még mások 6 forintot fizettek.347

Az Alsó- és Felsőerdőn termett gubacsot 1868. augusztus 24-én tartott nyilvá
nos árverésen Jerctel (Fercsel?) Ignác egerszegi kereskedőnek, mint legtöbbet ígé
rőnek adták oda, aki 20 forintot fizetett érte. Az 1869. augusztus 11-én tartott árve
résen Fischer Jakab ígért legtöbbet, vele kötötték meg a bérleti szerződést, 303 
forintot fizetett. 1871-ben Kohn Ignác és Felcser Ignác 159 forint 50 krajcárt fizettek 
a gubacsért.348 1875-ben az Alsóerdőn termett gubacsért 30 forintot fizettek. 1877- 
ben 55 forint folyt be árverésen, az Alsóerdőn termett gubacs eladásából -  Fischer 
Lajos kínálta ezt az összeget. 1878-ban 222 forint folyt be az Alsó és Felsőerdőn 
termett gubacs eladásából a közbirtokosságnak. Árverésen Fuks Samu és Fischer 
Lajos ígérte ezt az összeget. 1879-ben 6 forint folyt be az Alsóerdőn termett gubacs 
eladásából.349

1875-ben, 1876-ban, 1878-ban és 1879-ben is 12 forintot fizettek az egerszegi 
fazekasok az Alsóerdőről elhordott földért. Nyilvánvaló, hogy jó agyagnak kellett 
lennie, amit a téglagyár működése is bizonyít.350

Erdőőrzés, erdővédelem
Egerszegen 1857-ben Csirke Károly szolgabíró sürgette az erdőkerülői állás be
töltését, mivel közben lezajlott az erdő és legelő elkülönítés. Az erdős tartásának 
szükségességét a város belátta, de mivel az erdő nem a tulajdona, nem érezte kö
telességének erről gondoskodni. Végül úgy határoztak, hogy az erdőkerülőt ne 
Zalaegerszeg község, hanem az erdőtulajdonosok alkalmazzák. Bogyay megyefő
nök szintén kérte az erdős tartását, azonban város újból elhárította. Az erdő keze
lését és őrzését, a birtokosok akkor vállalják, ha jövedelmük lesz, mondták.351

345 ZML V 1606. ZVK. No. 773.1867. IX. kgy. 46 és 48.
346 ZML V. 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1868. 25.; 1869-1870. 54.
347 ZML V. 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. Baksay szd. 1866. 34/86.; 1869-1870. 65.
348 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1868. VIII. 29-én kgy. 74.; 1869. IX. 4-én kgy. 54.; 1871. IX. 2-án kgy. 36.
349ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. szd. 1875.; 1877/78. 48.; 1879.17 18.
350 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. szd. 1875.1876. 39.; 1877/78. 84.1879. 48. 68.
351 ZML V. 1601. No. 538. 32. d. A segregatió alkalmával nyert 815 hold erdő birtokviszonyai, 1857.
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Az elkülönített egerszegi Alsóerdő első lopását 1857. január 27-én tárgyalták. 
Egy törzsököt és levágott vesszőt loptak el, amiért két forint büntetést róttak ki a 
tettesre. Az Alsóerdő mindig vonzotta a szomszéd kistulajdonosokat, előfordult, 
hogy az erdőből elfoglaltak egy-egy részt. Például a téglaszín feletti három szőlős
gazda tette ezt 1864-ben, de a város „barátságos úton" rendezte a nézeteltérést.

1863. november 1-től -  1864. december 31-ig a kiadások rovatban, a városi szol
gák közt 3 városi csősz szerepel és a szolgák 4 öl tűzifa járandósága. Erdős nincs. 
A városi iskola részére 36 öl tűzifa árát és a felvágásáért járó költséget találjuk.352

1866-ban Kováts (Kovács) József városi erdősnek 132 forint 30 krajcár volt az 
évi fizetése, negyedévente fizették a 33 forint 7 Vi krajcárt; 1867-ben 130 forint 30 
krajcárt, 1868-ban 133 forint 30 krajcárt.353 Érdekes, hogy Dergovits több alkalom
mal írja a nyugtára, hogy Kovács József erdős utasíttatik, hogy a fát adja ki. Pél
dául a Felsőerdőről bús fenyőt, Alsóerdőről vesszőt, tuskót. Kovács ugyanis írás- 
tudatlan volt. 1869-ben 132 forint 28 krajcárt kapott, 1870-ben 132 forint 27 krajcárt. 
A 3 csőszt is a közbirtokosság fizette, bérük 1866-68-ban 180 forint volt.

1870-ben 4 forintra büntettek meg olyan lakosokat, akik az Alsóerdőn az erdő
ben a fákat pusztították. Érdekes, hogy a két városi hajdú büntetett.354 1868-ban 
Alsóerdőn három szomszéd birtokos nagyobb területet foglalt el a város erdejéből, 
az itt lévő fákat levágták. A kiküldött képviselők felbecsülték a fa mennyiségét és 
az elfoglalt területet, visszafoglalták, határ hompokkal, gyepűvel rögzítették a 
határt.355 Hegedűs András városgazda 1869-ben jelentette, hogy Szigethy Antal 
ügyvéd a jánkai szőlőjénél a gyepűt kivitette, s ez alkalommal a városi Alsóerdő 
birtokából egy részt elfoglalt. A helyszínen vizsgálták meg a kérdéses területet.

1869. év elején a város erdejét vizsgálta meg a képviselő testület, maguk mellé 
véve Kovács József városi erdőst is. Az erdőpásztor 1871. február 11-én kérte a 
várost, hogy a téglaszíni lakóhelységekben egy kisebb lakosztályt adjanak neki. 
(Nem kapott.)356 1877-ben a 3 mezőpásztor -  első negyedévi 45 forint, egész évi 
180 forint -  fizetését a közbirtokosság rendezte. Ez 1878-ban 135 forint volt. A 
mezőpásztoroknak csizmát is vettek, javításukat is a közbirtokosság fizette.357

Az 1875., 1876. és 1877 évben Kovács József erdősnek évi fizetése 132 forint 
28 krajcár volt. 1878. márciustól új erdész lett Alsóerdőn, Pleszko János, aki 10 
hónapra 100 forintot kapott; évi fizetése 120 forint és egy tehenet tarthatott.358 A

^ Z M L  V 1601. No. 768.1857 117-118.; 1864. 340. sz.; No. 565. 32. d. városi szd. 1863/64.
353 ZML V. 1601. No. 313. 23. d. Horváth szd. 1867. 29/868.; Baksay szd. 1866. 34/86.
354 ZML V. 1601. No. 314. 23. d. Kb. 1869-1870.1868. sz. nélkül.; Baksay szd. 90. sz.; 6. 7. sz.
** ZML V. 1606. ZVK No. 773.1868. II. 22-én kgy. 39. sz. VIII. 4-én, 47. sz.
356 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1869. IV. 24-én kgy. 38. sz.; 1.11-én kgy. 12. sz.; 1871. II. 11-én kgy. 12. sz.
357ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78.1877. III. 25.; 1879.1879. IX. 8.
358 ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. szd. 1875.1876.; 1877/78. 41. sz.
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téglaszíni lakást is kérte, ami azt jelzi, hogy a tervezett erdőslak nem készült el. 
Kovács Józsefet a Felsőerdőre helyezték. Az erdő mellett a csácsi útig terjedő rétek 
csőszi feladatát is ellátta, 120 forint fizetésért és 1 pár csizma juttatásért.359

1878-ben Kovács erdős összes fizetése 123 forint 7 krajcár volt. Pleszkó János 
városi erdésznek 1879-ben a fizetése egész évre 120 forint volt, a közbirtokosság 
pénztárából egyenlítették ki. Pleszkó tudott olvasni és szépen írt. A másik erdősnek, 
Kovács Józsefnek is 120 forint volt az évi fizetése.360

Az egerszegi erdők közjóléti szerepe
Molnár György erdőfelügyelő volt az, aki észrevette az erdők szépségét is, mondván: 
„az erdőknek is szépebb forma adathatik". Javasolta, hogy az alsóerdei kereszttől 
sokfelé ágazó út két oldalát sáncolják ki, az e vonalba eső fákat gyökerestől vágják 
ki, az árok külső partját pedig „bármiféle fákkal" ültessék be. Mivel sok pénzbe 
került volna, a képviselők költségvetést kértek, s így végül elmaradt a terv meg
valósítása.

1858-ban -  felsőbb utasításra -  a megyeháza előtti téren sétatér kialakítását 
tervezték és elhatározták a jogellenes bekerítések, cövekelések megszüntetését.361

Hanty Ferenc városbíró 1869-ben egy szépítő bizottmány kinevezését javasol
ta. Meg is alakult, Hanty Ferenc elnökletével. A választmányi tagok közt olvas
hatjuk Nagy Farkas főszolgabíró, Molnár György ügyvéd, Isoó Ferenc, Mayer Ja
kab, Hajmási János, Besenyei György nevét. A következő évben tevékenységük 
közül megemlíthetjük, hogy a tímároknak javasolták, hogy a városon kívül szá
rítsák a bőröket és megtiltották, hogy az utcákra bármit kiöntözzenek.362

1877-ben a Bizottmány véleménye szerint a városban az egyik legfontosabb 
feladat a csatornázás és az utcák befásítása: „az utcáknak tisztasága a gyalogjár
dáknak jó karba helyezése, a városnak csinosítása oly kérdések, melyek a város 
jövőjére lényeges befolyással" vannak. Megemlítik, hogy eddig igen kevés történt 
e tekintetben. Az erdővel és a fákkal kapcsolatos költség tervezete:

1. A körülbelül 500 db tölgyfa 500 ölnyi karzathoz 400 forint (fácskáknak való 
karzat)

2. Sővegfa 500 db, 250 forint
3. Vadgesztenyefa 100 db, 120 forint
4. Golyó akác 140 db, 140 forint
5. Szállítási, ültetési költségekre 60 forint Összesen 970 forint.363

359 ZML V 1606. ZVK No. 773.1878. III. 28-án kgy. 19. sz.
360 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78.10. 43. 67. 80. 21.13. 6.; 1879.11. 20. 31. 36. 38. 55. 57.
361 ZML V. 1601. No. 768.1858.126-127.; No. 552. 32. d. Sétaterek felállítása, 1858.
362 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1869. III. 3-án kgy. 36. sz.; 1870. V. 14-én kgy. 40. sz.
163 ZML V 1601. No. 438. 30. d. 1877. Bizottmányi vélemény az utcák befásításáról.
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1878-ban a város utcái és a Deák tér befásítását, a járdák díszítését végezték el. 
A költségeket a közbirtokossági Alsóerdőn eladott fák árából fedezték. Főbb kia
dások: Karfákra és deszkákért 100 forint. Fleischmann és Weber magkereskedés
ben gesztenye és akácfákért 198 forint. Cölöpök vágásáért és faragásáért az erdő
ben és fuvarért 63 forint 94 krajcár. 366 darab cölöp beszállításáért 23 forint 79 
krajcár. Ácsoknak cölöp gyalulásért 20 forint. Treger József asztalosnak kaszni 
csinálásért 10 forint 5 krajcár. Lukak ásásáért 23 forint 5 krajcár. 24 szekér fekete
föld hozásáért 6 forint. Korlát fák és deszkákért 168 forint 53 krajcár. Cölöpök 
gyalulásért ácsmunkára 32 forint 80 krajcár. 20 szekér feketeföld hozásáért 5 forint. 
Lábfák és cölöpök gyalulásért 34 forint. 188 luk ásásért 28 forint 20 krajcár. Moór 
János asztalos mesternek kaszni csinálásért 10 forint 62 krajcár. 106 luk ásásért 15 
forint 90 krajcár. Ácsnapszámokért 35 forint 30 krajcár. 12 forduló feketeföld ho
zásáért 3 forint. 85 cölöp beszállításért 5 forint 52 krajcár. 40 luk ásásért 6 forint. 
Ácsnapszámokért 21 forint 40 krajcár. 73 luk ásásért és 36 öly árok rendezésért 13 
forint 11 krajcár. 10 szekér feketeföld hozásáért 2 forint 50 krajcár. Ácsoknak, nap
számosoknak 13 forint 20 krajcár. Boschán Józsefnek 7 szál deszkáért 3 forint 50 
krajcár. Szalczer festőnek korlát fák és cölöpök kifestésért 88 forint 35 krajcár. 
Összesen 1019 forint 29 krajcár.364

A kaszni a fák deszkával körbekerített szerkezete, lábfa a fölbe ásott oszlop. A 
Fleischman cégtől 60 db piros vadgesztenyét (Aesculus rubinum ) és 80 db Kugel 
akácfát (Robínia kugel akaczia) vásároltak. Igen alapos, igényes munkával végez
ték el az ültetést és a védelemről is gondoskodtak. Külön meg kell említeni a szá
mos szekérrel hozott feketeföldet.

1879-ben és 1880-ban folytatták a városban a fásításokat. A megyeház előtti te
ret is ekkor kezdték rendezni, de főleg a Deák térre koncentráltak. Ennek költsé
geiből is idézünk. (Az Alsóerdőn eladott fából (erdőalapból) fedezték a költsége
ket, a szükséges faanyagot ott vágták ki és dolgozták fel.) A főbb kiadások:

Az utcák befásítására fákért 300 forint. Deák szobor fundamentumának kiásá
sa 4 forint 90 krajcár. Alsóerdőről cövekek beszállítása 49 forint 28 krajcár. Deák 
tér körüli kerítés festésért 127 forint 23 krajcár. Emlékkőért a Deák téren 12 forint. 
Deák téren kiásott agócsfák árverés útján történt eladásból befolyt 8 forint 33 
krajcár. Fűmagért és sodronyokért 29 forint 30 krajcár. Fischer László úrnak fák 
szállításáért 38 forint 16 krajcár. (Alsóerdőn 146 lábfát, 445 cöveket vágtak ki és 
szállítottak a városba. 143, 45 folyóméter volt a Deák téren elkészített kerítés 
hossza.)

A plébánia kertet is ekkor rendezték. Az ehhez szükséges 70 db lábfát ugyan
csak Alsóerdőn vágták ki, a városba fuvarozást a közbirtokosság fizette ki 1879-

364 ZML V. 1601. ZVRL No. 317 25. d. Rigó Ignác szd. utcák befásításáról. 1878. II-VIII. hó.
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ben. 1879-ben a sétatérhez 2 szekér fenyőágat szállítottak.365 Alsóerdőn 1879. már
cius hóban 440 lábfát vágtak ki, feltehetőleg a Deák tér fásításához.

Az új iskola körbe kerítéséhez és hídjához szükséges faanyag és az elkészítés 
költségét is a közbirtokosság viselte.366

Egerszegi közbirtokosság
A városi birtokosok közgyűlése szabályozta a legelőhasználat rendjét. Mivel Alsó
erdő és Felsőerdő erdő volt, ezért itt legelőerdő használatról beszélhetünk. 1858. 
május 3-án a város elkészítette a legelő rendtartást. E dokumentum tulajdonkép
pen a városi közbirtokosság hivatalos megalakulása is. Itt határozták el, hogy a 
közbirtokossági vagyont mindenkor külön gondozzák a községitől, a magánjogi 
viszonyok mellett közösen fogják kezelni. A nyilvánosan tartott közgyűlésen 
megjelent Duzár István polgármester, a közbirtokosság elnöke, a birtokosok ré
széről 120-an jöttek el. Maguk közül választottak 12 írástudót, akik az elnökkel és 
a tollvezetővel együtt képviselték a közbirtokosság vezetését. A legfontosabb 
feladat a közös legelő használatának megtárgyalása volt. Álláspontjukat az alábbi
akban foglalták össze.

1. Kifejtették, hogy tulajdonosi arányosítás szerinti állatszámot nem tudnak 
megállapítani, ezért akik 1857. május 28-án -  mint a legelő elkülönítés végrehaj
tási napján -  számmal ellátott házzal, vagy régi, elpusztult házhellyel rendelkez
nek, azok számbeli korlátozás nélkül hajthatják állataikat a közös legelőre. Az
1857. után építkezők soha nem élvezhettek legeltetési jogot.

2. Kimondták, hogy a tulajdonnal nem rendelkező zsellérek nem legeltethet
nek. Egy házból egynél több legeltetési jogot soha senki nem gyakorolhat.

3. A legelőt és erdőt terhelő költségek és adók tekintetében úgy határoztak, 
hogy azokat egységesen követelhetik és behajthatják. Előre vetítették azonban, 
hogy csak akkor, ha az erdők, és legelők jövedelme nem fedezi a fenntartást. Az 
állatokat közösen lehetett legeltetni, és pásztort kellett fogadni melléjük -  állatot 
külön nem lehetett a legelőre hajtani.

Molnár György erdőfelügyelő a Szabad csácsi legelőn az ökröknek és a lovak
nak külön területet jelölt ki. A polgári törvénykönyv 499. §-a tiltotta a kecskék er
dős helyeken való legeltetését, ezért kihajtásukat nem engedték meg. Ez rendkívül 
hasznos volt, és még időben jelent meg, mert a fiatal csemetéknek, fáknak a leg
nagyobb ellensége a kecske. A libákat a város- és a megyeháza előtti téren csak 
ideiglenesen lehetett legeltetni. A legeltetésből kizárták a malmok tulajdonosait, 
a hegyi lakosokat, a kereskedésből tartott vágó marhákat tartó mészárosokat. A

365 ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. Rigó szd. utcák befásításáról, 1878. 2. sz.; 1879. IV. 13.; 49. sz.
** ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1879. 7. sz.; 1879. IV. 13.; 1877/78. 92. sz.; Baksay szd. 1879.
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hegyi lakosok kérésükre Alsóerdőn legeltethettek, 5 forintot fizettek marhánként. 
Az olaiak hasonló kérését elutasították. Ezzel az alakuló üléssel és a rendelettel 
az egerszegi közbirtokosság működni kezdett.

1861-ben több egerszegi lakos a régi legeltetési és faizási jog visszaállítását 
kérte. E jogok csak egerszegi birtokosoknak jártak, ők kapták a legelő elkülönítéskor 
az uradalomtól a földeket, a hegyi lakosok nem úrbéri területen laktak, tehát nem 
járt nekik semmi.367 A következő év január 19-én az újonnan kinevezett erdőgond
nok Jákum Ferenc lakatosmester lett, s őt bízták meg az Alsóerdő és Felsőerdő keze
lésével. Erdőfelügyelőnek és határfelügyelőnek is hívták időnként. A gyakorlati 
munkák irányítását és az őrzést egy felesketett erdész (erdős) végezte. Ugyan
ekkor elhatározták, hogy a két erdő használatát szabályozzák, s megbízták Smal- 
kovits Mihály megyei főorvost, Horváth Károly uradalmi tiszttartót és Háry 
József ügyvédet -  mint községi tanácsosokat -  egy utasítás (rendtartás) kidolgo
zásával, amelyet február 20-ra el is készítettek. Ez az utasítás rendkívül fontos a 
zalaegerszegi erdők életében, mert először szabályozza az erdők használatát -  igaz 
kezdetleges formában -  és a bőséges leírások közt találunk utalást az erdők minő
ségére is. Az utasítást nevezhetjük erdőrendtartásnak is. (Úgy tűnik, hogy Hor
váth Károly uradalmi tiszttartónak lehetett némi erdészeti ismerete.)

Az erdőrendtartás elején általánosságban leszögezték, hogy a fő cél mindkét 
erdőnél az, hogy alkalmas legyen legeltetésre, úgy, hogy a fennálló erdőben a 
lehető legkevesebb pusztítás történjen.

1. A Felsőerdőben a búsfenyő bokrok akadályozták leginkább a legeltetést. Min
den egerszegi lakos ingyen vághatott magának e bokrokból, vesszőkből és tüskék
ből. Idegenek 6 krajcár ezüstöt fizettek egy szekérért. Az erdőgondnoknál kellett 
cédulát váltani, s ezzel jelentkeztek az erdősnél, aki kijelölte a kivágandó területet. 
Külön hangsúlyozták, hogy nem csak az öreg bokrokat, hanem a vékonyakat is 
ki kell vágni, méghozzá tőben, a föld szintjén. A Felsőerdőben a sok búsfenyő 
bokor azt jelzi, hogy már egy kiritkult állomány lehetett -  a fenyő fényigényes -  
és azért szaporodhatott el, mert az állatok nem legelik le, csak a lombsarjakat.

2. Az Alsóerdőn is folytatni kellett a vesszők, ágak, apró csöpétések irtását, a jó 
legelő érdekében, azonban a törzsökök kiásását nem engedték meg. Szabályozták 
a térbeli rendet, mert sokan össze-vissza tisztogattak, a vékony ágakat elhagyták, 
s csak a vastagabbakat vágták ki. Először a Szandó nevű erdőt (Alsóerdő keleti 
része) jelölték ki, ahonnan a városiak ingyen vihették a kivágott vékony ágakat.

A rendtartásban először olvashatunk arról, hogy Egerszegen milyen módon 
újították fel az erdőket: „minden 6-8 ölnyi [11-15 m] távolságra akárminő fa le
gyen is az, hagyasson meg, a vastagabb és számosabb fákból, tölgyfa pedig akár

367 ZML V 1601. ZVRL 768.1861. IV. 6-án és 7-én Tj. 5. sz.
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minő sűrű, vagy vékony legyen is, levágni a legnagyobb felelősség alatt szabad 
ne legyen, és erősen tiltva légyen." Mindezek végrehajtására az erdőgondnok az 
erdőst tette felelőssé, károkozás esetén fizetnie kellett.368

Ebből tehát láthatjuk, hogy milyen távolságra hagyták meg a fiatal csemetéket, 
fákat. Azt feltételezhetjük, hogy ezek tuskóból nőtt sarjak lehettek. A tölgy kímélése, 
előtérbe helyezése szakmailag is rendkívül jelentős. Bő tölgymakk termés esetén, 
valószínűleg magról is nőtt tölgycsemete. Az erdők felújításának szándéka már ki
mondottan előrelépés volt, abba az irányba, hogy elkezdődjön a szakszerű erdőgazdálkodás 
Zalaegerszegen.

3. Az erdőfelügyelőnek (felváltva említik az erdőfelügyelő és az erdőgondnok 
nevet) kellett figyelni arra, hogy a gubacstermő fák alját a sűrű csöpétésektől meg- 
tisztíttassa, mert a gubacs, ha ide esik, nehéz felszedni; megfeketedik és penészes 
lesz, s így csökken a város bevétele. (Jól ismerték a gubacsszedés módját...)

4. A Doboskuti völgyben (ma Azáleás völgy) régen volt eg y  forrás, melyre a 
felette lévő partszakasz ráomlott. Az erdőgondnokot utasították, szakemberrel 
vizsgáltassa meg, hogy meg lehet-e találni, és mibe kerül a kitisztítása. (Meg kell 
említeni, hogy az említett forrásra 1970-ben végleg ráomlott a domboldal, s azóta 
teljesen eltűnt.)

5. A gerencséreknek egy helyet kellett kijelölni, ahonnan hordhatták az agyagot. 
Máshonnan tilos volt. Azért kellett szigorú intézkedéseket hozni, mert az erdőben 
össze-vissza ástak, és sok helyen a tölgyfák alól is kiszedték a talajt, elvágták a 
gyökereiket. így a szél könnyen kidönthette őket, s elszáradhattak. Az erdőst 
tették felelőssé, hogy a gödröket betemessék, s a tiltást betartsák.

6. Elhatározták, hogy a városi erdők minden bevétele és kiadása a jövőben külön 
legyen kezelve, az erdőgondnok által, mert mindenkor pontosan szeretnék tudni, 
hogyan áll a pénzügyi mérleg. A régi erdőfelügyelőt, Molnár Györgyöt felszólí
tották, hogy addigi számadásait adja be. (A szakszerű erdőgazdálkodást folytató 
nagyobb uradalmak közül is csak néhányan különítették el ekkor még a mező- 
gazdaságtól az erdészetet; ez csak a század vége felé történt meg.)

7. Az erdőgondnok a városi birtokot képviselő község tanácsa határozatainak 
legyen alárendelve, ezen kívül mást nem tehet, utólagosan sem kérhet jóváha
gyást.

8. Az erdőgondnoknak jutalmazást ajánlanak, mert „csupa becsületből elvál
lalt szolgálati kézség ritkán felel meg" Itt derült ki, hogy a városnak három csősze 
volt, melyből az egyik a Felsőerdőt vigyázta. Felvetették, hogy ha a gondnok szor
galmasan megtekinti az erdőket, akkor a „rendes erdőssel" együtt könnyen fi
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gyelemmel tarthatják, és az egyik csősz szükségtelen, ezért az ő fizetését javasolták 
a gondnoknak adni.

A nyolc pontból álló erdőrendtartást jóváhagyták, de kiegészítésekkel. Jákum 
Ferencnek 1859. április 24-től kezdve évente 84 (ausztriai) forint fizetést szavaztak 
meg. Az erdő és legelő mellett azonban a város minden birtokára neki kellett 
ügyelnie. Ezért az erdő és legelő-felügyelő helyett „városi határ felügyelői" címet 
adományoztak neki; ez bizony visszalépés volt az erdők tekintetében.

Smalkovits Mihály javaslatára a Felsőerdőn az idegenek 6 helyett 10 (auszt
riai) krajcárt fizettek egy szekér búsfenyő és egyéb ágakért. Alsóerdőn az idege
nek soha nem vághattak fát, a helybelieknek 20 (ausztriai) krajcárt kellett előre 
fizetni egy szekér terjedelmű, tisztogatásból származó fáért. Az erdős jelölte ki a 
területet, ahol fát lehetett szedni.369 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy főleg 
gyakorlati szempontok határozták meg az erdőrendtartást. Az erdőfelújítás és az 
erdővédelem tekintetében lényeges előrelépés történt. 1860. december 29-én Hor
váth József lett az erdőfelügyelő. A tisztségviselők elég sűrűn változtak, három év 
alatt hárman szolgáltak. Ekkor Tivolt Ferenc városbíró vezetésével tekintették át 
az addigi intézkedéseket.

A Felsőerdőn a búsfenyő bokrok kivágását mindenkinek megengedték, de azt 
csak szerdán és csütörtökön lehetett vágni az erdős, vagy akadályoztatása esetén 
az egyik csősz jelenlétében. Nyírfát és más erős (vastag) fát nem lehetett kivágni. 
Az elkorhadt, túlélt tölgyfákat, évenkénti fajárandóságként a városi csordásnak 
és a kanásznak adták.

Alsóerdőn az erdőfelügyelő 70-80 olyan fát talált, melyek „elnyomva vannak, 
és nem sok levegő érheti, elkorhadt", és ezért minden kár nélkül kivágható lenne, 
sőt az erdő hasznára válna. A város vezetése (közbirtokosság) szerint „alsó erdejé
nek erdészi szempontból is jó kezelése s fenntartása kívánatos", ezért egy szakértő bizott
mánynak kinevezését határozták el, Tivalt Ferenc városbíró elnökletével. Tagjai 
voltak: Horváth Károly tiszttartó, Árvay István, Hanty Ferenc, Goldfinger Balázs, 
Rigó Ignác, Nagy Ferenc, Sabján Lóránt, Nagy József, Jónás Orbán képviselők és 
Horváth József erdőfelügyelő. Nyolc nap alatt kellett az Alsóerdőre kimenniük, a 
kivágásra szükséges fákat kijelölni (kibélyegelni), azokat minőség szerint soro
zatba venni és megbecsülni.370 Feltételezésünk szerint Tivalt Ferenc városbíró 
érthetett legjobban az erdőkhöz -  a fához mindenképpen -, hiszen ácsmester volt. 
Meglepő, hogy 11-en mentek ki az erdőbe, ami azt jelzi, hogy fontosnak ítélték -  
megjelent a szakszerű erdészeti gazdálkodás iránti igény.
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1862. december 13-án Horváth József erdőfelügyelőt utasítják, hogy Alsóerdő 
Szandó nevű részében a tisztogatás során a tölgy, bükk és a gyertyánfát hagyassa 
meg, és csak a csobontos vesszőket -  melyek a legeltetést akadályozzák -  vágassa 
ki. A Doboskut nevű oldalban (az Alsóerdő nyugati részén) lévő hasznavehetetlen 
tölgyfákat árverésen akarták eladni, ezért kiküldték Smalkovits Mihályt, Árvay 
Istvánt, Ruzsits Károlyt, Mándler Istvánt, Szidnai Antalt, Kovács Lajost és Nagy 
Ferencet, hogy megszemléljék, megvizsgálják és kijelöljék e fákat.371 Itt először 
jelenik meg Alsóerdő három fő fafajának a neve, amely 40 évig nagyjából válto
zatlan marad.

1863-ban Horváth József az erdő és téglaszíni felügyelő, előtte Jákum Ferenc 
volt. Áprilisban arról panaszkodott, hogy nem tudja a téglavetést megkezdeni, 
mert a favásárláshoz nincs pénze. Ruzsics Károly ügyvéd -  képviselő ajánlott fel 
200 forint kölcsönt, amit elfogadtak.

1866-ban Baksay Ádám volt a közbirtokosság felügyelője (előtte Benkő József), 
évi fizetése 40 forint. 1867-ben Horváth József, 1868-ban újra Baksay, azonban 
augusztus 1-jén lemondott állásáról, mert távolabb vett lakást.372 Utóda Dergovits 
János tanácsos, kinevezett közbirtokossági felügyelő.

1866-1867-ben Baján József a közbirtokosság alsóerdei tégla felügyelője. 1866- 
ban Botfáról vásároltak tűzifát a téglakemencéhez: 100 öl botos fát (3 forint 50 
krajcár ölenként) és 6 öl tölgy hasábfát (ölét 4 forint 50 krajcárért), összesen 377 
forint értékben. 1867-ben a téglakemencéhez a város erdejéből 124 öl tűzifát szál
lítottak 558 forint értékben.

Alsóerdőről a téglakemencéhez szállított fa kitermelését a téglaszíni felügyelő 
számolta el. Mivel ez a famennyiség nem volt elég, máshonnan is vásároltak. 
Ugyanez évben a besenyei Hackstok úrtól 11 öl tűzifát vásároltak 19 forint 80 
krajcár értékben.373 Fachk Gedőtől 558 forint, B. r. Miérode úrtól 61 forint 25 kraj
cár, Hachkstok uraság ispánjától 55 forint értékű tűzifát vásároltak.

1867 1868 1869
forint krajcár forint krajcár forint krajcár

Bevétel 3785 67 3685 69 5647 -

Kiadás 2592 3 2225 89 4434 19
Maradvány 1193 64 1459 80 1212 81

371 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1862.119. sz.
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A téglagyár háromévi számadását azért közöljük, mert látni, hogy igen jelen
tős volt az eredmény, ami részben a nagymennyiségű kedvező áron beszerzett 
tűzifának volt köszönhető. Hegedűs János városgazda és közbirtokossági felü
gyelő 1869-es számadásában az erdő közbirtokosság és a téglagyár együtt szere
pel, ezért több az össszeg.374

Közbirtokossági bevételek, kiadások:

1866 1867 1868 1870
forint krajcár forint krajcár forint krajcár forint krajcár

Bevétel 591 32 985 2 ,5 /1 0 460 84, 5 /10 769 11
Kiadás 563 90, Vi 774 90 446 6 757 31
Marad375 28 44, Vi 210 12, 5/10 14 78, 5/10 11 80

Az 1867. évi bevételt -  kiadást Tivolt Ferenc városbíró rendelésére Tahy Rozá
lia könyvnyomdájában, 100 példányban kinyomtatták. (Az 1869. évit már 200 
példányban.)376 Itt meg kell jegyezni, hogy a közbirtokossági felügyelő mellett a 
városbíró is rendszeresen utalványozott. Például 1867-ben Alsóerdőről 5 szekér 
tüskét, a Felsőerdőn 1 szekér bús fenyőt adott ki Tivolt Ferenc városbíró és be is 
szedte az ezért járó pénzt.

1866-ban Alsó és Felsőerdőben tuskó, vessző és tüskéből 16 forint 80 krajcár 
jött be, ami kevésnek tűnik. Azonban az erdő legelő volt s az ennek érdekében 
történő tisztogatásból származott a tüske, gally. 1867-ben 22 szekér vesszőt adtak 
el.377 A vesszőt e korban nem csak tüzelésre használták, hanem kerítésfonásra is, 
amihez nagy mennyiséget igényeltek; 4-5 évente pótolni kellett, mert tönkre ment, 
elkorhadt. 1866-ban 287 forint 92 krajcár volt a közbirtokosság rendes adója, 3 
tételben, amely igen jelentősnek tűnik, több mint 50 % a kiadásokhoz viszonyítva. 
Talán a város más adóját is fizették?

1867-ben az Avasi kutat, a Csiszár kutat kiásták, és téglával rakták ki, a Sza
bad csácsi kutat felújították; költségét a közbirtokosság pénztárából fedezték, 34 
forint 50 krajcár értékben. Alsóerdőn ugyanezen évben egy 12 öl hosszú 3 öl szé
les tókát ástak itatás céljára.378 1868-ban a téglaszínhez 178 forint 88 krajcár érték
ben végzett ácsmunkát özvegy Tivalt Ferencné; hoztak kötőgerendát, szarufát, 
koszorúfát, állószárfát, kötést, ragfát, fenyő gerendát, faragott lécet, fenyő és 
tölgypallót, fenyő deszkát, fenyő lábat, húzófát, kifolyócsövet, csigaszárt, lécsze

374 ZML V 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1869-1870. Hegedűs szd. Baján szd. 1867.1868.
375 ZML V. 1601. No. 314. 23d. Kb. szd. 1866. 34/86.; 1867. 29/868.; 1868. 69/868.; 1869-1870. Baksay szd.
376 ZML V. 1601. No. 314. 23d. Kb. 1867. 29/868.; 1869-1870. Tahy Rozália számlája.
377 ZML V. 1601. No. 313. 23. d. 1866. 34/86.; Horváth szd. 1867. 29/868.15. 9. sz.
378 ZML V. 1601. No. 313. 23. d. Horváth szd. 1867. 29/868. 29. 30. sz.
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get. Ugyanezen évben Skublics Zsiga szállított besenyei erdejéből a téglagyárnak 
21 V2 öl hasogatott cser tűzifát, 96 forint 75 krajcárért. Isoó Alajos Jánka hegyi 
sűrűjéből 46 szekér tuskót, 23 forintért hordtak a téglaégetőhöz; B. Mérődé úrtól 
105 forintért vettek tűzifát, a szentmihályfai erdőből 33 öl tűzifát 224 forint 40 
krajcárért, a pózvai berekből 30 öl tűzifát 198 forintért, 6 öl tűzifát 30 forintért.

1868-ban a Felsőerdőn elszáradt fákból 47 3A ölet 52 forint 52 krajcár értékben 
készítettek fel és szállítottak a téglaégetőhöz. A Felső- és Alsóerdőről még ugyan
ezen évben 80 szekér tuskót adtak el.379 A kiadások közt találjuk még, hogy az 
Akasztó dombon a közbirtokosság birtokot vásárolt, 50 forintért.

A Felsőerdőben 1868-ban a legeltetést az áthatolhatatlan, szétágazó bús fenyő 
és tüske bokrok akadályozták. Ezért az erdőfelügyelőt megbízták, hogy az év 
bármely szakában és minden külön engedély nélkül vágathatja a fákat és bokro
kat és vidéki lakosoknak is, odaadhatja a levágott fákat. Az elkorhadt, túlélt tölgy
fák kiásásával is foglalkoztak, azonban a Felsőerdő beültetésének módjával egy 
szakértő erdészt kívántak meghallgatni.380

1868. február 22-én a városi erdők kezeléséről Horácsek János főerdész készített 
tervet, melyet a közgyűlésben bemutattak, felolvastak. (Sajnos nem ismerjük e 
tervet, pedig igen lényeges lenne, mert tudnánk az akkori erdők pontos állapotát.) 
A képviselők azt hangoztatták, hogy Egerszeg legelőként kapta az Alsó- és Felső
erdőt és azóta is így használták. Elhalasztották a terv megvitatását, bizottságot 
küldtek ki a helyszínre.381 (Természtesen mindig erdő, legelőerdő volt.) 1869-ben 
Hegedűs János a városgazda és közbirtokossági felügyelő, a téglagyár számadá
sát is ő készítette. Ekkor már azt írják, hogy Baján József a volt számadó. 1870-ben 
megint újra Baksay Ádám a közbirtokossági felügyelő. Meglepő a sok változás, 
láthatjuk, hogy egy-egy személyt többször is megbíztak. 1869-ben a téglaégetőhöz 
150 öl tűzifa szállításáról kötött szerződést Smaizli Péter baki kádár mester, ölen
ként 5 forint 90 krajcárért. A végén 165 öl fát hordtak be, összesen 973 forint 50 
krajcár értékben. 1869-ben 74 darab szarufát, gerendát vásároltak a téglás lakáshoz 
124 forint 50 krajcár értékben. Öszterreich Márkus fakereskedőtől 65 forint, érték
ben vett a téglaégető 40 szál deszkát és 230 szál lécet.382

1869. év elején a város erdejét vizsgálta meg a képviselő testület; maguk mellé 
vették Kovács József városi erdőst is.383 1870-ben a közbirtokosság pénztárából 
fizették a Zala híd javítását 200 forint, majd 150 forint értékben. 1870-ben a tégla
színi felügyelő Lábodics József. A botfai erdőből vásároltak 21 öl II. osztályú bükk

379 ZML V 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1868. 20. sz.; 1868. 9. 29. sz.; 1868. 7. 8. sz.; 1868. 31. sz.
380 ZML V 1606. ZVK No. 773.1868.1. 22-én kgy. 10. sz.
381 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1868. II. 22-én kgy. 26. sz.
382 ZML V 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1868. sz. nélkül; 1869-1870. 42. sz.; 69. sz.; 60. sz.
383 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1869.1.11-én kgy. 12. sz.
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tűzifát 200 forintért a téglakemencékhez. Alsóerdőről 6 szekér fát hoztak és az 
erdőn való feldolgozást is Lábodics fizette. Schmézl Péter 78 V2 öl fát szállított, 
549 forint 50 krajcár értékben a kemencéknek. 1870-ben „Ösztereicher Zsigmond 
építészetéből" 44 forint értékű fenyő deszkát, tölgy pallót vásároltak a téglaszín 
részére.384

1870-ben a téglaégetőhöz szükséges fa ára ölenként 1 forint 10 krajcárral növe
kedett, ezért a kiégetett tégla és cserép árát is emelték. Több egerszegi lakos 1870- 
ben az Alsóerdőn hulladékfa nevezete alatt a fák gallyait vagdalta le, ez által meg
csonkítva őket. Ezért határozatilag kimondták, hogy a város erdejéből gúzsfenyő 
és hulladékfa elhozása tilos.

1870-ben Alsóerdőn 20 darab „veszendő fát" említenek. A kiküldött bizottság 
úgy találta, hogy 8-at még pallónak használhatnak, a többi 13 csak tűzre való. A 
helyszínen még 3 újabb veszendő fát találtak.385

1871. évben Baksay Ádám közbirtokossági felügyelő számadásából tudjuk, 
hogy a legtöbb bevétel a legeltetésből származott, az erdő haszonvételei kisebbek. 
Érdekes, hogy a nem közbirtokossági tagoktól, azaz a külsősöktől is jelentős díjat 
szedtek.

A közbirtokosság 1871. évi erdészeti bevételei: Alsó és Felsőerdőn termett gu
bacsért 159 forint 50 krajcár, árverésen Kohn Ignác és Felcser Ignác nyerte el. 
Alsóerdőn tuskókért, galagonya tüskéért és vesszőkért, Felsőerdőn búsfenyőért 
13 forint 80 krajcárt fizettek. Alsóerdőn hegyi marhák legeltetéséből 24 forint; 
büntetésből 29 forint. Vadászat után befolyt 42 forint 50 krajcár, fazekasoktól 
agyagért 12 forint.

Erdészeti kiadások közt: Palló metszésért 13 forint 60 krajcár. Erdőben palló 
metszése, vályúhoz, hidakhoz fafaragás 26 forint 90 krajcár. Alsóerdőn egy itató 
tóka kiásásáért 6 forint, Kovács József erdősnek évi 132 forint 28 krajcár. 3 csősz
nek évi 180 forint. A tényleges közbirtokossági ténykedések mellett találunk kifi
zetéseket a Csapás melletti hidak felújításáról és sáncolásról, a fáskertnél lévő 
nyárfa iskola (csemetekert) melletti sáncolásért. A 3 csősznek nem sok köze volt 
az erdő közbirtokossághoz, mivel a mezőgazdasági szántókat, réteket felügyelték.

1871-ben a Felsőerdőn sok korhadt fa volt, melynek nagy részét a városban 
lakó napszámosok elhordták. Ebből semmi haszna nem volt a városnak. Elhatá
rozták, hogy egy képviselői bizottság kijelöli a korhadt fákat, megbecsüli, és a 
téglaégetéshez használják majd fel. 81 darab egészen korhadt fát jelöltek ki. A fák 
kiásásáért a vállalkozóknak gyökereket és vékony gallyakat ígértek. Ezt később

384 ZML V 1601. ZVRL No. 314. 23. d. Kb. szd. 1869-1870. szd.; No. 314/b. 24. d. 1870/74. Kb. szd. 
1870.
385 ZML V 1606. ZVK No. 773.1870. III. 28-án kgy. 15. sz. 24. sz.; 1870. XII. 12-én kgy. 94. sz.

114



megváltoztatták -  feltehetőleg nem jelentkeztek a kiásásra -  és a fa ölbe vágásáért, 
feldolgozásáért 1 forint 10 krajcárt fizetett a városi téglás.386 Később ezt azzal mó
dosították, hogy a korhadt fák hasznos részeit fel kell használni műfának, és csak 
a többi legyen tűzifa.

A közbirtokosság 1872. évi erdészeti bevételei közt találjuk: egy ságodi lakost 
Alsóerdőn két növendék fa levágásáért büntettek 5 forintra. Fazekasok agyagért 
fizettek 12 forintot. Erdészeti kiadások közt: Kovács József erdősnek évi 132 forint
28 krajcár. Ösztereichertől tölgyfa palló, deszka 43 forint 3 krajcár. 3 csősznek évi 
180 forint. 1872-74-ben a téglaszíni felügyelő Hegedűs János.

A közbirtokosság 1873. évi erdészeti bevételei közt olvasható: Alsóerdőn le
geltetésből 52 forint. Tuskó, tüske, pózna és vesszőhordásból 43 Ft 60 krajcár. 
Vadászat után 140 forint. Kijáró sertések után makkbérből 150 forint. Fazekasok 
agyagért fizettekl2 forintot.

Erdészeti kiadások közt: Erdősnek egy évben 132 forint 28 krajcár. Alsóerdőn 
fák kijelölésénél 4 forint 42 krajcár. Lőporért 7 forint 20 krajcár. Mérnöknek 5 fo
rint. Alsóerdőn tóka megásása 4 forint. Alsóerdőn épületfák kifaragása 17 forint. 2, 
majd júliustól 3 mezőpásztornak évi 180 forint.

Nem erdészeti kiadások közt: Csapó és újvárosi utcánál 24 forint 80 krajcár. 
Szabadcsácsi kútjavítás 20 forint.387

1871388 1873 1874 1875
forint krajcár forint krajcár forint krajcár forint krajcár

Bevétel 788 23 859 78 485 30
Kiadás 736 78 770 20 409 13
Marad 51 45 189 58 76 17 -37 86

1875-ben 37 forint 86 krajcár hiány volt, amit 1876-ban pótoltak.389
Alsóerdőről 211 Va öl tűzifát szállítottak, majd még 201 db és fentebb 151 db 

tölgyfát ástak ki, ebből lett 223 1 /8  öl hasáb és 35 1 /8  öl botfa. Kráxner János 63 öl 
tűzifát szállított a téglagyárhoz.

A közbirtokosság 1874. évi erdészeti bevételei közt: Fazekasok agyagért 12 forint. 
Alsóerdőre járó sertések után makkbér 52 forint 80 krajcár. Vadászat után befolyt 
120 forint. Egy vadászati engedély után 10 forint. Alsóerdőn legeltetésből 38 forint.

Erdészeti kiadások közt: Skublics László 120 öl tűzifát szállított a városnak, 720 
forintért. 42 öl tűzifa leszállítása a téglaszínhez 42 forint (a közbirtokosság fizette,

38* ZML V. 1606. ZVK. No. 773.1871. XII. 9-én kgy. 65. sz. XII. 30-án kgy. 82. sz.; 1872. II. 10-én kgy 1. sz.
387ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1870/74. Kb. szd. 1872,1874. Meskó Ferenc kb. szd.
388 ZML V. 1606. ZVK. No. 773.1871. XII. 9-én kgy 65. sz.; XII. 30-án kgy. 82. sz.
389ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1870/74. Kb. szd. 1872,1874.; 1875/79. Kb. Baksay szd. 1876.
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korábban a téglagyár). 36 db fa beszállítása Egerszegre 40 forint. Fametszésért 11 
forint 96 krajcár. Kovács József erdősnek évi 132 forint 28 krajcár. 3 csősznek évi 
180 forint. 1874-ben Alsóerdőről 50 db fából 105 5 /8  öl tűzifát készítettek fel és 
szállítottak a téglagyárhoz.390

1874. augusztus 10-én a városbíró szakértőkkel kiment Alsóerdőre és próba
méréseket végeztek. Megállapították, hogy az 525 hold erdőben 28 000 darab 
tölgy és csüggő (alászorult) fát lehetne kivágni és értékesíteni. Ez a legcsekélyebb 
becsértékben is -  darabját 5 forinttal számítva -  140 000 forint tőkét jelentett. A 
maradék fák mellett lehetne továbbra is legeltetni. Erre azért került sor, mert attól 
tartottak, hogy idővel megsemmisül az erdő, és úgy járnak, mint a Felsőerdőn, 
ahol elkorhadtak a fák. A községi vagyonnak ily nagymértékű eladására sokan 
felfigyeltek. Az alispán betiltotta a kivágást és értékesítést. Az is kiderült, hogy a 
város vezetésének sürgősen 15 000 forintra volt szüksége. A kiküldött bizottság 
mindenesetre összeírta megbecsülte a korhadt törzseket.391

Az 1871. évi Lili. törvénycikk a volt úrbéresek erdőilletőségi területeit, mint 
fel nem osztható közös vagyont, a hatóságok felügyelete alatti erdőként kezelte. 
Az erdő kezeléséről és szabályozásáról is rendelkezik. Ezeket vette figyelembe az 
alispán a döntésekor.

1875-ben Boschán József fűszer-, deszka- s léckereskedő ácsmunkát végzett a 
városnak. Alsóerdőről a téglagyárhoz 156 öl fát szállítottak, melynek a kitermelé
si és szállítási költségét a gyár fedezte. Megjelenik a fa fűrészelése is.392 (Nem 
tudjuk, hogy mikortól kezdődött a fűrész használata és milyen lehetett.)

1875-ben folytatódott a nagymértékű faeladás törvényes intézése. Az alispán 
rendeletére felkérték a baki uradalmi erdőmestert és a helybeli állami mérnöki 
hivatal szakemberét, hogy becsüljék meg az Alsóerdő fatömegét és az erdő keze
lésére is adjanak javaslatot.393 (A vizsgálat eredményét sajnos csak a képviselők 
ülésének jegyzőkönyvéből ismerjük -  az eredeti lenne igazán érdekes.) A szakér
tők egyhangú véleménye szerint az erdőben a buján növekedő alfának a gyara
podása igen erőteljes. A sűrűbb helyeken szükséges lenne a korosabb fák kivágása. 
Feltehetőleg a magról és sarjról újult fiatal és középkorú fákról van szó, ahol még 
megvannak elszórtan az öreg fák is. Az idős fákat csak szakértővel, egyenként 
lehetett kijelölni. Arról nem írnak, hogy a fiatal fákat kímélni kell az idősek kivá
gásakor.394

390 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1870/74. Kb. szd. 1872,1874. Meskó Ferenc; 1873.
™ ZML V. 1606. ZVK No. 773.1874. VIII. 10-én kgy. 32. sz.; X. 24-én kgy. 44. sz.
392 ZML V 1601. ZVRL. No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. Baksay Ádám szd. 1875.; szd. 16. sz.
393 ZML V 1606. ZVK No. 773.1875. II. 22-én kgy. 8. sz.
394 ZML V 1606. ZVK No. 773.1875. IV 24-én kgy. 14. sz.
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A megye így jóváhagyta a tervet. Elkezdték az árverés előkészítését -  előre 
eldöntötték, hogy a befolyt jelentős összegből a város kebelében épített polgári 
iskola költségeit fedezik. Az árverést október 18-ra tűzték ki, a felhívást 100 pél
dányban kinyomtatták s szétküldték. 2 198 darab fát jelöltek ki, 15 966 forint lett 
a licit eredménye. A vevő Szommer Sándor volt.395 Sajnos nem ismerjük a fák ada
tait, pedig sokat elárulnának.

Alsóerdőn 1875 év nyarán, az erdő becslésén -  amit az alispán rendelt el -  
Maiszner István ollári főerdész 8 napot, Woher Lajos okleveles erdőmester 6 napot dol
gozott. Woher 80 forintot, Maiszner 100 forintot kapott. Horácsek János is részt 
vett a megye küldöttjével a szemlén. Woher Lajos, (Wocher Ludvig) okleveles 
erdőmester, Bakon született és 1881.10. 05-én iratkozott be a Bécsi Mezőgazdasági 
Főiskola (Hochschule für Bodenkultur) Erdészeti Karára, melyet sikeresen elvég
zett.396 Ez azt jelzi, hogy nem csak Selmecbányán, hanem másutt végzett felsőfokú 
szakemberek is voltak megyénkben.

1875-1879 közt a város közbirtokossága, mint egy gazdasági egység műkö
dött, Baksay Ádám gazdasági felügyelő vezette. Ide tartoztak az erdők is, sőt az 
erdő-legelő jogviszony alapján alakulhatott meg. Azonban, ha alaposan megnéz
zük, igen tarka képet látunk. A városnak is volt külön költségvetése és mindket
tőben aktívan részt vett a városbíró és a többi vezető is. A közbirtokosság fizette 
a Zala híd karfa és egyéb hídfa faragásának 74 forint költségét, a csordás ház kar
bantartását, a 3 mezőpásztort, a város parkosítását. A legnagyobb bevétel a legel
tetésből és a faeladásból származott.397

A közbirtokosságnak egyik legnagyobb érdekeltsége a téglagyár volt, melyet 
Baján József közbirtokossági téglafelügyelő vezetett. A kiadások közt az egyik 
legnagyobb tétel -  1875-ben 30 % -  az égetéshez szükséges fa vásárlása, beszállí
tása és felvágása volt. Kezdetben az Alsóerdőről hozták be a tűzifát, azonban 
később már más forrást is kellett keresni. A felhasznált fa minősége is változott. 
A tűzifa mellett felhasználtak hulladék fát, gallyfát, tuskót is. Ezt fel kellett vágni 
kisebb darabokra, hogy fűtésre alkalmas legyen. A tuskók felhasogatása igen nagy 
erejű munkát kívánt.

A téglagyár 250 forint hasznát Baján átadta a Baksay Ádám gazdasági felügye
lő vezette közbirtokosságnak. Az Alsóerdőről beszállított fakitermelési költséget 
is a téglagyár fedezte.

1876-ban Alsóerdőn zuggó (vagy zugyó) és palló metszését végezték. Az er
dőn történő kézi gerenda, vagy palló fűrészelésről van szó. 1876-ban 233 Vi öl

395 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1875. VI. 14-én kgy. 27. sz.; X. 19-én kgy. 40. sz
396 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1876. III. 23-én kgy. 6. sz. 206. VII. 8-án kgy. 19. sz.; Leipold 2008. 25.
397ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Közbirtokossági. Baksay Ádám számadása. 1875.
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tűzifát termeltek és szállítottak a Felsőerdőről a téglagyárhoz.398 1877-79-ben ér
dekes módon a közbirtokossági gazda és a téglaszíni felügyelő egy személy volt, 
Baksay Ádám. (A számadást is egyben terjesztette be.)

1876 1877 1878 1879
forint krajcár forint krajcár forint krajcár forint krajcár

Bevétel 753 78 4684 98 3333 70 5542 77
Kiadás 635 49 3905 98 2913 3 5538 66
Marad 118 29 779 0 420 67 4 11

1877-ben a maradvány adó és kamathátralék miatt elment, tehát nem volt nye
reség.399 Baksay Ádámnak, mint téglaszíni felügyelőnek a számadásában az erdő 
és legelő adatai is szerepelnek. Tehát az egész közbirtokosság pénzügyeit, mely 
előtte külön volt, 1879-ben egyben találhatjuk meg.

1877 februárjában Alsóerdőn 125 öl tűzifát vágtak ki 125 forintért, Felsőerdőn
29 ölet 29 forintért. Áprilisban 197 öl fát szállítottak a téglaszínhez. Május-június- 
ban a Felsőerdőn 201 Vi öl tűzifát vágtak ki és szállítottak a téglaszínhez. 1877-ben 
3800 db téglát szállítottak az erdősházhoz. Ekkor még nem Alsóerdőn volt az 
erdősház.

1877-ben a közbirtokosság 79 db szalufát és 8 db épületfát vásárolt az építke
zésekhez. Ez évben még Ösztereichertől 80 öl fenyőfa gerendákat, 18 pallót és 3 
tölgyfa híd pallót vásároltak. Ezután 915 különböző méretű lécet és 33 foklafát 
(gyantás fa világításhoz) vettek, 279 forint 82 krajcárért. Ugyanezen évben a tégla
színhez Ösztereichertől 460 szál deszkát vásároltak, 207 forintért. 1878-ban Ösz
tereichertől 109 forint értékű fenyő és tölgy pallót, lécet, gerendát vásároltak a 
város részére.400 Mindezek azt mutatják, hogy a városi erdőben nem volt jó minő
ségű épületfának való fa.

1878-ban Boschán József fűszer-, deszka- s léckereskedő Zalaegerszegen.401
1879-ben „Ösztereicher Zsigmond építészetéből" 67 db fenyőfa ragot -  gerendát -  
deszkát, lécet vettek a téglaszínhez. 1878. november 29-én a Felsőerdőről egy 
szekér bús fenyőt hoztak a hidakhoz.402 (Vastagabb fenyő rudak, vagy gerendák 
lehettek.)

1878 őszén Alsóerdőről elszállított tűzifa:

398 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. szd. 16. sz.; 1876. 35. sz.; Kb. szd. 15. sz.
399ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. 1877.; Baksay Ádám.
4°« ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78. 71. 72. 90. 27. sz. Baksay Ádám, Baján József szd.
401 ZML V. 1601. ZVRL No. 320. 25. d. Rigó Ignác vb. szd. 1879/80.1, 2 sz.
402 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1879. 43. sz.; 1877/78. 42. sz.

118



A fuvar 3 forint 40 krajcár volt, és a közbir
tokosság fedezte.403 Ez még az árverésen eladott 
fán felül volt, igen jelentős mennyiség. A nagy
mértékű faeladás miatt több panasz érkezett, 
pénzhiány és a rossz fakijelölés miatt. Az 1877- 
ben megalakított kivizsgáló bizottságban ott 
volt Kovács József erdős is.

1878-ra az eladott fákat a vállalkozó kiter
melte és elszállította. A még meglévőket is el 
akarták adni árverésen. A 168 holdas Szandó 
oldalt 40 éves turnusra osztották, évente 4 V2 

holdat termelnek le, és szakértővel akarták fel- 
becsültetni.404 E ténykedések, még az erdőtör

vény előtt voltak, ezért az első üzemtervszerű munkának tekinthetjük.
Alsóerdőn a Szandó vágásban nyolcszor tartottak árverést 1878-ban, év végén, 

majd az 1879. év elején folytatták. Igen nagy mennyiségről volt szó.
1878. november 18-án, Alsóerdőn Hanty László városi mérnök egyenes vonal

ban kimérte a vágásokat.405 Jelen volt még a városbíró Rigó Ignác, a városgazda 
Baksay Ádám, Meskó József és a város két erdőkerülője. 1878-ban Alsóerdőn 
összesen -  az alábbiakkal együtt -  846 forint 77 krajcár folyt be a faeladásból.406

Időpont Árverés száma Darabszám
Bevétel

forint krajcár
1878.12. 05. Első 132 230 40
1878.12.12. Második 160 240 82
1878.12.19. Harmadik 202 137 90
1878.12. 28. Negyedik 187 238 45
1878.12. 31. Első négy 

összesen
681 847 57

1879. 01. 02. Ötödik 193 411 35
1879. 01. 09. Hatodik 92 425 65
1879. 01.16. Hetedik 226 40 -

1879. 01. 23. Nyolcadik 133 40 5
5-8 összesen 604 917 5
1-8 összesen 1929

403 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78. 55. 54. 50. 49. 56. sz.
404 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1877. XII. 6-án kgy. 32. 33. sz.; 1878. XI. 12-én kgy. 44. sz.
405 ZML V 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78. 32. s.
406 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1879.1. sz. 1877/78. 59. 60. sz.; Baksay Ádám 1878.

Kinek szállítottak
Mennyiség

öl

Téglaszínhez 10
Téglaszínhez 21,5
Iskolamester 6
Elemi iskola 16
Városháza 4
Városi iskola 4
Téglaszínhez 300
Kéményseprőnek 6
Összesen 368,5

119



1879. december 8-án, az Alsóerdőn termelt tuskó, vessző és gallyak után 50 
forintot, december 31-én ugyanezért 12 forintot 50 krajcárt fizettek. 1879. január 
15-én 9,5 el tűzifát szállítottak az iskola és a városházhoz, a fuvar díját a közbir
tokosság fizette. Alsóerdőn március hóban 440 lábfát vágtak ki. (Feltehetőleg a 
Deák tér fásításához.) Ugyanebben az évben Alsóerdőn 265 öl tűzifát vágtak ki, 
344 forint 50 krajcárért a téglaszín részére.

Az év során 398 Vi öl tűzifát vágtak és szállítottak a téglaszín részére. A fuvar
bér 398 forint 50 krajcár volt. 1879-ben az Alsóerdőn eladott fa jövedelme összesen 
917 forint.407

1879-ben 138 öl pallót metszett Németh József ács 49 forint 68 krajcárért. Ugyan
ekkor 13 szekér pallót szállítottak a városba.408 Feltehetőleg kézzel fűrészelték, mert 
Egerszegen nem tudunk fűrészüzemről.

Az 1876., 1877. és 1878. évben a vadászatért félévente 53 forintot fizettek, egész 
évben összesen 106 forintot. 1879 első felében 151 forint volt a vadászatbér.409 A 
közbirtokosság fizette 1875-1879 közt a Csiszár és Avas kút javítását, lámpaosz
lopok és csatorna készítését is, ami 90 forintot tett ki.410

Átnézet 1877-ben Zalaegerszeg város összes vagyonáról:
1. Zalaegerszeg város
Művelési ág hold négyszögöl

Erdős legelő 10 21
Szántóföld 2 1040
Rét 22 133
Kert 1 8
Összesen 35 1202

forint krajcár
Bevétel 10 651 73
Kiadás 10 285 51
Pénzmaradvány 366 21

Tartozás a vágóhídnak 3000 forint, óvoda pénztárba 1300 forintot adtak. A 
4006 forint 39 krajcár városi pótlék és 6918 forint fogyasztási adót beszámították.

2. Közbirtokosság

forint krajcár
Bevétel 4684 98
Kiadás 3905 98
Pénzmaradvány 779 -

b. Az Alsóerdőn eladott fa után bejött
forint krajcár

Tőke 7 % 12 033 5
Bevétel 19 558 58
Kiadás 7524 63
Maradvány 12 033 95

407ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1879. 1.15. sz.; 1879. 7. sz.; III. 23.; XII. 1.; 1877/78. 92. sz.; 
Baksay.
408 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1879.12. 28. sz.
409ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79.1876; 1877/78.1. 50. sz; 1879. 2. sz.; 1879.19. sz.
410 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78.13. 26. s.
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3. Ó kárház 4. Új kórház411
forint krajcár

Tőke 7 % 4622 76
Bevétel 371 99
Kiadás 466 68
Hiány 94 69

forint krajcár
Tőke 7 % 4350 31
Bevétel 928 12
Kiadás 688 10
Maradvány 162 51

A részletes pénzforgalomból egyértelmű, hogy az erdős legelőből és a faeladás
ból volt a legnagyobb bevétel-, vagyis az erdőket használta fel a város a fejleszté
seihez.

Andráshidán 1857-ben 1461 kh volt az összes terület, erdő nincs. Az 1874-ben 
elkészített úrbéri földkönyvben nem szerepelt erdő,412 az 1874-ben készült tagosí- 
tási térképen sem látszik.413 Feltehető, hogy Szentmártonból látták el fával magu
kat az andráshidaiak. 1879-ben Szentmárton és Hidegmajor körül és a Szentmár- 
ton patak mellett van erdő 414

Apátfán a III. katonai felmérésen, 1879-ban nem jelölnek semmilyen erdőt.415
Besenyőben 1857-ben az összes terület 1777 kh volt, ebből az erdő 633 kh, 35,3 %, 

egyik legmagasabb Egerszeg környékén. Az 1858-ban készült kataszteri térkép 
az első, melyen név szerint látjuk a birtokosok nevét és elhelyezkedését. A község 
területének 1 /  3-át kitevő nyugati, nagyrészt erdős területet Pusztai dűlőnek hív
ták. Érdekes hogy nyugatról Nagylengyel határát jelölnek meg, holott a 10 évvel 
előbbi térképen itt Bazita és Toposháza volt. A Kökényes is eltűnt délről. Feltehe
tőleg Nagylengyel és Bocfölde olvasztotta magába, vagy a térképrajzolók téved
tek. A kiirtott Aranyoslap a jobbágyok közös legelője lett. Bazita felőli részen végig, 
keskeny sávban és a déli részen a mai szemétdomb körül már rétek és szántók 
vannak az erdők helyett.

Erdőbirtokosok: Kovács Józsefnek a Luka hegyen volt erdeje közvetlen az eger
szegi határ mellett. Skublics István kisebb erdővel rendelkezett a Luka hegy déli 
részén, továbbá jelentős összefüggő erdeje volt az Aranyoslaptól délre, az ország
úitól keletre a Gállafa dűlőben. Besenyői volt úrbéresek kapták a pusztai dűlőben, 
a határ északnyugati részén és a délkeleten, a Felső mezőn lévő erdőt. Skublics 
László az előbbitől délre nagy összefüggő erdőt birtokolt.

Hackstock Jánosnak Skublics Lászlóétól délre volt nagy összefüggő erdeje. 
Stankovansky Imre a Nyíres erdő nagy részét és a Gállafa déli részén lévő Bagodi

411 ZML V. 1601. No. 153. 4. d. Zalaegerszeg város vagyongazdálkodása, 1877
412 ZML IV 155/c. Úrbéri földkönyvek.
413 ZML XV. 3b. U. 3.1874. Andráshida.
414III. katonai felvétel, 1879. Zone 18. Coll. XV. Section No.
415III. katonai felvétel, 1879. Zone 18. Coll. XV. Section No.
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erdőt birtokolta. Simon Mihály bocföldi lakos birtokolta a Nyíres erdő délnyugati 
sarkát. Ez Besenyő legtávolabbi területe. Szigethy Károly egerszegi lakosnak Be
senyő déli részén volt kisebb erdeje, akárcsak Buczez Andor bocföldi lakosnak, 
Németh Györgynek, Toplak Ferencnek és még több tulajdonosnak. Bangó József
nek és Németh Istvánnak a Cimpó hegyen volt kisebb erdeje.416 Az irtás erdő a 
falu felett, Egerszeg felé esett. A Kancsalita tetőt a korai időkben többször emlí
tették. A régi erdőket mutatják a Határoki-sűrű, Cser hegy, Dijófaji-főd helynevek.

Zalabesenyői volt úrbéres telkes gazdáknak és házas zselléreknek az 1859. évi 
május 31-én hitelesített birtokkönyv szerint 12 telek járandóságaképpen adták ki 
a 35,3 kh erdőt (35,8!). Legelő illetőségként 48,4 kh területet kaptak, -  mely rész
ben erdő volt -  így összesen 84,2 kh-al rendelkeztek.417 Az 1859. évi tagosítási 
földkönyv szerint a besenyei határban felosztandó erdő 435 3 /8  hold 67 □, az 
összes felosztandó terület 956 1 /8  hold 74 □. (1200 ü/hold) volt. Egy hold birtok
ra 525 □ erdő jutott.

A besenyői földkönyvben szerepel a Pusztai birtok, mely két részből áll, a 
Kökényes illetve Alsó és Felső Várföldi birtokból. A Skublicsok birtoklása miatt 
kerülhetett a besenyői földkönyvbe, mert Besenyő mellett Bocföldén is birtokosok 
voltak. Azonban egyértelműen bocföldiek birtokáról beszélnek, tehát nem Bese
nyő községhez tartozott Kökényes és Várfölde. Ezt a már említett térképek is bi
zonyítják. (1720-ban egy tanúkihallgatáskor Sárhida tartozéka Kökényes prédium 
és 1860-ban is egyértelműen mindkét terület Bocföldéhez tartozott.)418 Meg kell 
említenünk, hogy a XVIII. és XIX. században a birtokok összeírásakor elsősorban 
a birtok tulajdonosa volt a mérvadó, aztán a birtoktest, mely legtöbbször nem 
fedte a községek területét. Megkülönböztetnek egy másik „Besenyei és Pusztai 
birtokot" is, ez az igazi besenyői terület. Ez 715 6 /8  hold 57 □, ebből erdő 357 6/8 
hold. Tehát Besenyő nyugati részén ekkor 50 % volt az erdő!

A besenyei szabadosok 1860-ban, az úrbéri elkülönítéskor, legelő illetőség
ként 8 7 /8  hold 65 □ erdőt kaptak (10715 d ),(6,6 kh), ami 8 telekjárandóságnak 
felelt meg. A terület a volt úrbéres közbirtokosság erdőinek a déli részén volt.419 
Ők nem jobbágyok voltak és a későbbiekben is külön kezelték erdejüket. A kocs- 
máros mester is kapott 8 hold földet, melyből 5 hold erdő volt. A közös birtokok 
közt meg kell említenünk az Aranyoskuti itatót és az Aranyoskutig menő csapást.

416 ZML XV. 4a. K. 636. Besenyő.
417 ZMF 1964.133. p. 137.; ZML IV. 432. ÜT. Zalabesenyő, 34.
418 ZML XV 61. H. Lex. Bocfölde.
4,9 ZML IV. 432. ÜT. Zalabesenyő, 34. Üzemátvizsgálat, 1923,1927.
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A tagosítás utáni erdőbirtokok Besenyőben (részletesen közöljük, mert ilyen 
pontos felmérést a többi helységnél nem találunk):

Név Besenyőben □ Pusztában □ Összesen □
Skublics Imre % rész 231 263 192 470 423 733
Skublics József Vi rész* 76 550 56 816
Skublics József magáé 51 361 29 906 214 633
Skublics Aloiz 54 849 146 276 201125
Szigethi István 5 485 20 062 25 547
Mihálovics György 7150 20 062 27 242
Némethy Varga György - 24 061 24 061
11 Szabados - 10 715 10 715
Kerkaiak - 8 435 8 435
Kocsmáros 6 000 6 000
Bocföldiek 1 775 323 247 325 022
Volt úrbéresek 140 400 140 400
Összesen 1 406 933

*Skublics József Vi rész tulajdona Skublics Imrééből való.420

Botfa. Az úrbéri földkönyv szerint 1857-ben gróf Erdődy Lajos erdőbirtoka (az 
erdő neve sűrű a táblázatban, 1200 □ öl/hold):

Gr. Erdődy birtoka

Dűlők neve
(Sűrű) 

Erdő hold
Urasági erdő 759,5
Csepőte 6,77
Csepőte 5,26
Csepőte 6,30
Csepőte 2,19
Csepőte 6,30
Csepőte 10,12
Csepőte 5,68
Összesen 802,12

Jobbágyok erdeje

Dűlők neve
(Sűrű) 

Erdő hold
Erdő és legelő 174,00
Karácson hegy melletti erdő 31,00
Csepőte 2,93
Csepőte 15,30
Csepőte 3,66
Csepőte 10,12
Csepőte 10,16
Más legelő 41,00
Összesen 288,22

420 ZML XIII. 34. Skublics család iratai, 43. 44. csomó. Főkönyvek.
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A volt jobbágyok erdeje és legelője 20 2 /4  telek (sessió) után az iskolamester
rel együtt, minden egész telekre 12 hold (36 volt jobbágy és 53 zsellér volt). Botfai 
határ összesen:

Összes tér. hold Ebből erdő %
Urasági birtok 1 345,58 802,12 60
Jobbágyi birtok 1 023,46 288,22 28
Szőlők 292,07 -

Haszontalan, utak 67,43 -

Összesen 2 728,54 1 090,34 40

A 40 % -os erdősültség a legmagasabb Egerszeg környékén 1857-ben. Az uraság
nak nagyobb arányban jutott erdő, mely a későbbiekben is megmaradt. A botfai 
úrbéresek úgy a legelőnek, mint az erdőnek legnagyobb részét az 1850-es évek 
végén történt tagosítás illetőleg úrbéri elkülönítés alkalmával törvényesen felosz
tották s azt mindenki tetszése szerint kezelhette, sőt kiirthatta, és szántónak hasz
nálhatta. Az eredménye az lett, hogy erdejük a századfordulóra eltűnt.421 Az 
ugyanekkor készült tagosítási térképen is megjelölték, hogy az uraságé az Alsó
erdő, az úrbéreseké a Felsőerdő és a Karácsonyhegy melletti erdő.422

Csács. A Festetics birtok mellett a Zalavári Apátság erdészete volt szakmailag 
a legfejlettebb e korban. Már 1863-ban és utána is rendszeresen beszerezték a leg
újabb erdészeti szakkönyveket, segédtáblákat és újságokat. Meglepő, hogy Ma
gyarország egyik legrégibb szakmai lapja, az Erdészeti Lapok 1863-1867. évi pél
dányai Zala megyében csak a Zalavári Apátság levéltárában találhatóak 423

Csentericfán az 1858-as térkép szerint a déli 2 /3  részen semmilyen erdő nem 
volt. Az északi részen foltokban nagyobb erdőt látni. 1858-ban kb. 25 %-ra tehető 
Csentericfa erdősültsége. Ez igen alacsony. Az egész terület déli kitettségű, kivá
ló termő földekkel, rétekkel. Érdekes, hogy 1858-ban itt nincs lakóház. 1878-ban a 
térképen hasonló az erdők területe.424

Ebergényben 1857-ben az összes terület 609 kh, az erdő 132 kh, ami 21,7 % erdő
sültséget jelentett. A XIX. és a XX. században földrajzi névként használt erdő és 
fanevek a hajdan volt erdőkre utalnak. A Hársas kút és a Hársas dűlő a geszte
nyével gyakran előforduló hársfára utal. A Vízlendvaji sűrű bozótos helyet jelöl, 
régen a fiatal erdőt is sűrűnek nevezték. A Három-házi erdővel kezdődik a falu 
déli részén lévő, északi kitettségű oldal, mely régen összefüggő erdő volt. A Ke-

421 ZML IV 155/c. Úrbéri földkönyvek. Botfa.; IV 432. ÜT. Botfa 537, 538.
422 ZML XV. 3b. U. 83.1857. Botfa.
423 ZML XII. 2. ZAL Fasch. 3. 4. d.
424 ZML XV. 3b. Csentericfa, U 102/1,2.1858.1878. Bazita.
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mencéskuti és Közös erdő a közbirtokosság emlékét őrzi. Ma akácos. Szálasbükk, 
Magasbükk, Kisbükk a hajdani, eredeti természetes bükkösök emlékét őrzik. Az 
északi, párás, kimagasló hegyoldalban lévő erdőben, az ideális éghajlatnak kö
szönhetően igen gyönyörű, nagy bükkfák nőttek. A helyi tapasztalatok szerint e 
magas dombtetőkbe akadt be először a nyugatról érkező zivatar felhő. Ugyan
ezeket az erdőket látjuk az 1859-ben készült térképen is.425

Gébárton 1857-ban 310 kh összes terület mellett az erdő 36 kh volt, s ez 11,6 % 
erdősültséget jelent. Apátfa és Vorhota után itt van a legkevesebb erdő. Az 1858- 
as térképen a Sűrű dűlőben van egy kis erdő 426

Kaszaházán 1857-ben 274 kh összes terület mellett az erdő 62 kh volt (az úgy
nevezett kaszaházi erdő és a volt úrbéresek erdeje), s ez 22,6 % erdősültséget je
lent. Az erdőterületet az úrbérrendezéskor 8 úrbéri telekjárandóságként (6,6 kh) 
erdő és legelő illetőségként kapták a kaszaházi úrbéres telkes gazdák és házatlan 
zsellérek 427

Neszeiében 1857-ben 463 kh összes terület mellett az erdő 63 kh volt, ez 13,6 % 
erdősültséget jelent. Az 1858-as térképen a Papharasztban Kőnigmayer Jánosnak, 
a Ságodaljai dűlőben Thassy Lajosnak van erdeje, több nincs 428

Pózva. A pózvaiak 1860-ban az úrbérrendezéskor 4 4 /8  jobbágy és 12 zsellér 
(összesen 6 telekjárandóságként) 22,5 kh erdőt, legelőilletőség címén 43,1 kh-at 
kapott.429

Ságodban 1858-ban az alábbi nagyobb erdőtulajdonosok voltak: a Csapás- 
Nemti erdőben Horváth Vilmos, Árvái Sándor, Hegyi Jánosné, Thassy Lajos, Ko
vács Ferenc, Ekler János. A Gyertyános erdőt sok apró tulajdonosra osztották fel. 
A Paperdőben Csillag Lajosnak, az északkeleti sarokban lévő Vörös erdőben 
Fischer Simonnak volt nagyobb erdeje. A Felső Cser erdőben az eddig említettek, 
és még sok kis tulajdonos volt. Bekeházán Csillag Lajosnak és Kőnigmayer János
nak volt nagyobb erdeje 430

Toposháza egy 1858-as térképen még kb. 35 %-ban erdősült lehetett, a Besenyő 
felőli Nyíres erdő mellett még összefüggő nagy erdő volt. A déli és a nyugati ol
dalakban szántók, a völgyekben rétek voltak 431

425 ZML XV. 4a Ebergény, Kb. E. 1.1859.
426 ZML XV. 4a Ságod, 1858, K. 519.
427 ZML XV 61. H. Lex. Kaszaháza.; IV. 432. ÜT. Kaszaháza 546.
42« ZML XV 4a. Ságod, 1858, K. 519.
429 ZML IX. 530b. Pózvai volt úrbéresek irata, ÜT. Pózva 236.
430 ZML XV 4a. Ságod, 1858, K. 519.
431 ZML XV 3b. Csentericfa, U 102/1,2.1858.1878. Bazita.
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Vorhotán 1857-ben 133 kh összes terület mellett az erdő 13 kh volt, s ez 9,8 % 
erdősültséget jelent. A déli határában lévő Bükk dűlőben, pusztában, az árkos 
helyeken volt kis erdő.

4. Összefoglalás

Korszakunkban megtörtént a határrendezés és a tagosítás. A feudális közösség 
megszűnt, azonban a volt jobbágyok egymásközti közössége megmaradt a közös 
legelő és erdő miatt. A legelők nagy részét a század végéig fokozatosan felosztot
ták, addig az erdők megmaradtak a közösség tulajdonában. A zalavári apátság 
csácsbozsoki, valamint Hűvös Salamon botfai erdői jó minőségűek voltak. Itt kivá
ló, természetes úton felújított, tölgy, bükk és fenyő állományok nőttek, magas 
színvonalú volt a szakmai és gazdasági irányítás. Ezek ma Zalaegerszeg legérté
kesebb, természetes erdői. Közepesnek ítélhetjük Zalaegerszeg város és Mihályi 
Gyula erdőit. A többi erdő zömében alacsony minőségű volt.

Korunkban már számszerű adatokat találunk az erdők területére. Az egersze
gi erdők nagymértékű kihasználása e korban kezdődött el és a végén már nagy
mértékű fahiány keletkezett. A századforduló körüli időszakra Alsóerdő nagy 
részét letermelték. Ezért volt 2009-ben jelentős területű, közel egykorú erdőállo
mány.

Egerszegen a közbirtokosság igen hatékony gazdasági egységként működött. 
A friss polgári világ lehetőségeit maximálisan kihasználták. Az erdőkre alapozott 
közbirtokosság működtette a téglagyárat, annak beruházásait is. Különösen ér
dekes, hogy az erdők fokozott kihasználásából fedezték a beruházások jelentős 
részét. A legnagyobb felhasználás a polgári iskola építése volt, melyet teljesen az 
erdők hasznából építettek. A közbirtokossági pénzekből kimondottan városi fela
datokat is finanszíroztak. Emiatt előre várható volt a századfordulóra a fahiány, 
mert fokozatosan elfogytak erdők. A hatóságok érezték, hogy a város erdői nem 
tipikus közbirtokossági erdők, hanem a városi tulajdonúak. Az alakuló ülésen 
kívül nem tudunk közös összejövetelről, tagokról, névsorról, és egyéb közbir
tokossági vezetőkről. A többi helységben lévő közbirtokossági erdők üzemelte
tésére még nem alakultak ki szervezetek. Korunkban semmit sem tudunk ezen 
erdőkről, azonban feltételezhetjük nagyfokú kihasználásukat. Ugyanis a követke
ző korban lévő -  1879-től keltezett -  pontos leírásokból visszafelé is következtet
hetünk. Az erdőfelújítás jeleként értékelhetjük, hogy megjelennek az első makkal 
ültetett erdők. Az üzemtervszerű gazdálkodás első kezdeményezéseit is tetten 
érhetjük Egerszegen. A Pózván és Csácsban lévő erdők a szakszerű kezelésben 
megelőzték Egerszeget. A többi községben tovább folyt az erdők kiirtása, tovább
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csökkent az erdők területe és minősége is. Azt is megállapíthatjuk, hogy egyre 
nagyobb a különbség a községek közt az erdősültség tekintetében.

Korszakunkban teljesedik ki a fakereskedelem, már Egerszeg körzetétől mesz- 
sze nagyobb körből érkezik a jó minőségű faanyag. A fakereskedők szinte minden 
fát -  feldolgozva is -  be tudnak szerezni. A szakszerű erdőgazdálkodást folytató 
uradalmak kihasználták az ebből adódó előnyüket -  egyúttal példát is mutattak 
a többi erdőbirtokosnak.

A legnagyobb erdei mellékhaszonvétel, a legeltetés még mindig jelentős, de 
már látni, hogy hosszabb távon meg fog szűnni. Az erdei makkoltatás is igen 
széleskörű, azonban már megjelent a kukorica, mely fel fogja váltani a makkot a 
sertés hizlalás tekintetében. A gubacsnak, mint fontos exportcikknek a gyűjtése 
fokozatosan a zsidó kereskedők kezébe került; nekik volt nemzetközi kapcsolatuk. 
A gyűjtés sok kisembernek adott munkaalkalmat. Az erdő közjóléti, kulturális 
szerepe egyre jelentősebb lesz. A Szépészeti Bizottmány működése azt jelenti, 
hogy már komoly igény van a városnak a széppé tételért. Zalaegerszeg mai fás 
ligeteinek, fasorainak kezdeti kialakítása ekkor történt meg.

Befejeződik az úrbérrendezés, a földesurak és jobbágyok erdőhasználatának 
elkülönítése. Ez az összehasonlító táblázat mutatja be az erdőket településenként:

1857
András

hida
Apátfa

Bazita
1895

Besenyő Botfa Csács
Csente

ricfa
Eber
gény

Eger
szeg

erdőterület,
kh

0 0 75 633 1080 448 132 1252

% 0 0 31 35,3 40 27 kb. 25 21,7 25,4

1857 Gébárt Kaszaháza Neszele Óla Pózva
Ságod
1895

Topos
háza

Vorhota

erdőterület, kh 36 62 63 0 276 154 13
% 11,6 22,6 13,6 0 40 11 kb. 35 9,8
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VIII. ERDŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS 
1879-1945 KÖZÖTT

1. Első erdőtörvény, üzemtervek (1879-1920)

XIX. század végén, a XX. század elején -  az 1870-es évek válsága után -  a
gazdasági fellendülés, a megélénkülő fakereskedelem következtében termé

szetesen tovább folyt az erdőirtás. Ekkor tűntek el a térségünkben több helyen az 
értékes tölgyerdők. Felújításról nemigen gondoskodtak.432 A fokozott erdőpusztí
tás már olyan mértékű volt, hogy az államnak kellett beavatkozni. 1879-ben elfo
gadott első erdőtörvényünk csak a korlátolt forgalmú erdőkre -  ld. 17. § -  vonat
kozott, a több mint kétharmados részarányt kitevő magánerdőkre nem. Ez Zala 
megyében 50 % körül volt. Igen élesen elkülönültek a magánerdők, melyekre 
semmilyen kötelezettség nem vonatkozott. (Csak a véderdőkre.) Az erdőtörvény 
az érintett erdőtulajdonosokat a tervszerű erdőgazdálkodásra, üzemterv készíté
sére, szakember alkalmazására és a kitermelések utáni felújításokra kötelezte. 
Megszervezték az erdészeti igazgatást, az erdészeti statisztikát és az erdők össze
írását. A községi, közbirtokossági és egyéb közösségi erdők állami osztatlan 
kezelését, üzemterv szerinti gazdálkodását az 1895. évi XIX. törvény rendezte. 
Vizsgáljuk meg, hogyan alakultak Zalaegerszeg és a szomszéd községek erdei az 
említett törvények tekintetében.

Az 1879. évi erdőtörvény hatására, a 17 § alá tartozó erdőkben kisebb-na- 
gyobb fejlődés indult el. A 19. század végén és a 20. század elején, a legnagyobb 
birtokokon már különválasztották az erdészeti ágazatot, kialakultak az erdő
gondnokságok, erdőhivatalok. A gazdaságos és szakszerű működés mellett kul
turált munkaviszonyokat próbáltak kialakítani.

A zalaegerszegi közbirtokosság vége
1880-ban a városiak közül többen megkísérelték, hogy az úrbéri legelőt -  mely 
nagyrészt erdő volt -  felosszák. Fő indokuk az volt, hogy a házbirtokosokat illető 
úrbéri legelőt olyanok is használták, akiknek semmilyen joguk nem volt hozzá. 
Iparosokról és kereskedőkről volt szó, akik mezőgazdálkodással nem foglalkoztak. 
A királyi törvényszék tárgyalást tűzött ki az ügyben 433 Az érvényben lévő 1871. 
évi Lili. te. szerint, a volt úrbéresek erdőilletőségi területeit fel nem osztható kö

432 Bartha 2003/121566.
433 ZML 994/1880. 792. szám. VIII. 1 /7 .
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zös vagyonként, hatósági felügyelet alatt kellett kezelni. Az egerszegiek ugyan 
legelőként kapták az erdőket, azonban mivel azok ténylegesen erdők voltak, nem 
lehetett kibújni e területek korlátozásai alól. Ekkor már érvényben volt az 1879. 
évi XXXI. te. az új erdőtörvény -  érvényben tartva az 1871. évit -  mely az erdők 
tekintetében a volt úrbéreseknek üzemterv szerinti használatot írt elő. Nem tud
juk pontosan, hogy mikor lett az egerszegi közbirtokos tulajdonból városi tulaj
don. Feltehető, hogy az üzemterv készítésekor, 1885-ben, mert ott már a város 
tulajdonaként szerepelt.

1880-ban Zalaegerszeg mezővárosnak a telekkönyvi kivonat szerinti erdeje 
(ebben a legelő is benne van):

Erdő a Felsőerdőben 185 hold 800 □ öl
Erdő és legelő Alsóerdőben 413 hold 510 □ öl
Összesen434 598 hold 1 310 □ öl

1885-ben Zalaegerszeg város közbirtokossági kataszteri birtokíve:

Az 1875. VII. te. 45. § rendelete szerint 
beiktatott tiszta jövedelem, folyó értékben 
2191 forint 38 krajcár. Földadó 558 forint 
80 krajcár. Dűlők: Vizslalik, Landorhegy, 
Általszegett, Jánkahegy, Alsóerdő, Gápár- 
tó, Egerszeghegy (az irat nem teljes, 2-3 
oldal hiányzik). A legelő rovatban szere
pelnek az erdős-legelők, így a Felsőerdő 
is. Mint látjuk, itt közbirtokosság szerepel, 

azonban az üzemtervben már a város birtokáról írnak. 1885-ben a Czinder István 
városbírónál lévő iratok közt megtalálhatók: erdő mintaterek kimutatásai, 1884. 
évre szóló 35 db alsóerdői favágatási bárca.435 Az október 26-i közgyűlésen dön
töttek arról, hogy az állam részére átadnak egy hold földet szederfa telepítés cél
jára. A selyemhernyók készítették a selymet, ehhez kellett a szederfa. A közgyű
lésen beterjesztették, hogy megközelítőleg 700 öl fa szükségeltetik a téglagyár 
üzemeltetéséhez és a város téli tüzeléséhez. Egy bizottságot jelöltek ki, akik kije
lölték a kivágandó fákat a város erejéből, ezt úgy végezték el, hogy az a legkisebb 
pusztítással történjen.436

434ZML VIII. 1/7.
43̂ ZML V. 1601. ZVRL No. 162. 4. d. 684. 684. sz.; No. 635/d. 36. d. 1885.
436 ZML V. 1601. ZVRL. No. 768.1885. 65/10.; No. 768.1885. XI. 23. kgy. 80-81.

Művelési ág hold □ öl
Szántóföld 9 790
Kert 0 48
Rét 37 297
Legelő 330 1127
Erdő 359 1089
Földadó alá nem 4 1037
Összesen 737
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A zalaegerszegi erdők első üzem terve
Az 1879. évi erdőtörvény 17. §-a szerint szakember által elkészített, rendszeres 
gazdasági üzemterv szerint kellett kezelni a Zalaegerszeg birtokában lévő, állami 
felügyelet alá tartozó erdőt. A város 1885. augusztus 8-i közgyűlésén elhatározták, 
hogy el kell készíteni az erdők üzemtervét. Turnovszky Antalt bízták meg a mun
kával, aki azt 100 forintért elvállalta. Végül azonban mégsem ő, hanem Lenhárd 
Antal keszthelyi okleveles erdész mérte fel az erdőt és szerkesztette meg az üzem
tervet, még ugyanez év decemberében.437 (Csak az Alsóerdőről volt szó, a Felső
erdőt egyelőre nem vették az erdőtörvény hatálya alá.) A városi erdők legrégibb 
üzemterve alapvető fontosságú dokumentum a szakemberek és a kutatók szá
mára. Részletes, pontos adatokat tartalmaz, és előírja a jövő gazdálkodását is. Az 
erdőtörvény szavatolta, hogy a gazdálkodási módot és a rendszabályokat be is 
tartsák. Ezért az üzemtervet az alábbiakban részletesen, fejezetenként ismertetjük.

1. Az erdő előbbi és jelen állapota 1885.

Alsóerdőn az üzemtervezésig semmilyen 
gazdasági beosztás, rendszer vagy szakmai 
tervezés nem volt. A talajminőség szempont
jából „feltétlen" erdőtalajon állt 152,8 kataszt- 
rális hold, „nem feltétlen" erdőtalajon 200,7 
katasztrális hold. Nem volt szerencsés az ilyen 
megosztás, ugyanis a gazdálkodó csak a „fel
tétlen" erdőtalajon lévő erdőket nem irthatta 

ki, s nem változtathatta meg a művelési ágat. A „nem feltétlen" erdőtalajon álló 
erdőt viszont engedéllyel kiirthatta a tulajdonos. Az uralkodó fafaj a tölgy volt, 
amely a terület 60 százalékát, a bükk és a gyertyán pedig 20-20 százalékát foglalta 
el. A tölgynek egy része magról kelt, ez ép és egészséges volt, a másik, nagyobb 
része azonban tuskókból sarjadt, és bélkorhadt volt.

Az 1856. évi úrbérrendezés után 72,23 katasztrális hold erdőt tarvágásként le
vágtak, a terület többi részén pedig szálalással a szebb törzseket kihasználták, 
minden rendszer nélkül. A fa kisebbik része volt műfa (épületfa, gerenda), nagy 
részét tűzifaként a téglaégetőhöz használták fel. A téglaégető faszükséglete éven
te 1400 m3 volt, Alsóerdőből pedig a szabályos erdő üzemmód mellett -  amit 
évtizedek múlva kívántak elérni -  1000 m3 fa termésnél többet nem lehetett várni. 
Tehát inkább fahiánnyal kellett számolni.

437 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1885. 43-54; IV. 432. ÜT. 585. sz.
438 Itt látni, hogy a különböző statisztikai adatok miért nem egyeznek meg. Egy erdőgazdasághoz az 

erdőterületen kívül a gazdálkodást segítő, vagy oda csatolt egyéb termékeny és terméketlen területek 
is tartoztak.

kat.hold
Erdősült terület 307,29
Tisztás, nincs beültetve 46,26
Összes erdőterület 353,55
Utak 0,62
Téglaégető és kert 5,37
Összesen Alsóerdő438 359,74
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Az erdő felújítását tuskósarjaztatással és tölgymakk foltszerű vetésével végez
ték. A 46,26 katasztrális hold tisztást a felvétel idejében szántóként használták, 
nem ültették be. Az erdei legeltetést az üzemterv a mellékhasználatok közt említi, 
azonban az addigi gyakorlat szerint legelőerdőként működött az Alsóerdő, ahova 
szarvasmarhákat és sertéseket hajtottak ki.

2. Az erdő részletes leírása:
Az 1846. évi tagosítási térképet felhasználva, az új felmérések adatai alapján 

1885-ben részletes erdőtérkép készült. Valószínűleg ezt is Lenhárd Antal rajzolta. 
Négy tagra és 19 osztagra osztotta fel Alsóerdőt, a faállomány-viszonyokat figye
lembe véve. A térképen látható a téglaház és az alsóerdei út, nincs rajta még az 
erdészház és a jelenlegi bazitai út. Itt látható utoljára (a későbbi térképeken ezt 
már nem jelzik) az Alsóerdő keleti felének „Szandói oldal", a nyugatinak pedig a 
„Doboskuti oldal" elnevezése. Nem látjuk már a „Kancsalita" és a „Darócerdő" 
elnevezést sem, melyek Alsóerdő délnyugati részén voltak. A talaj és a kőzet le
írásánál olvashatjuk, hogy itt kevéssé kötött, meglehetős televény (humusz) tar
talmú agyag található. Az üzemterv minden osztagnak külön meghatározta az 
égtájakhoz viszonyított fekvését és lejt szögét.

A legfontosabb felmérési adat a fanemek elegyarányának meghatározása volt 
egy-egy osztagban. A már említett tölgy, bükk és gyertyán mellett szórtan, több 
helyen szelídgesztenye is előfordult. A fafajok eredete nagyrészt sarj volt, de 
akadt magról kelt is. Az idősebb állományok alatt Lenhárd talált fiatal, sűrű mag
ról és sarjról növő újulatot, ezt utónövedéknek nevezte. A faállomány kora:

Az Alsóerdő területének közel felét 
idős erdők foglalták el. Ez azonban csaló
ka, ugyanis a zárlatuk 0,2-0,4 volt, ponto
sabban fogalmazva kiritkult állományok 
voltak. (A zárlat az állomány fáinak koro- 
navetülete által elfoglalt terület és az állo

mányterület hányadosa. A zárlat 1, ha a területet 100 százalékban fedi a lombko
rona.) A középkorú erdők zárlata 0,2-0,9 között, a fatömeg készlet pedig holdan
ként 46-101 m3 közt változott.

Az összes fatömeg az egész Alsóerdőn, tölgy: 14 762 m3, bükk és gyertyán: 
4 776 m3 összesen: 19 538 m3. Az erdő összes növekedése évente 342 m3. A már 
említett 1 000 m3-es szabályos üzemmódhoz viszonyítva csak harmadrész, tehát 
háromszor annyi fatömegnek kellett volna lennie. A katasztrális holdankénti nö- 
vedék évente 0,66-1,76 m3 közt változott, ami lényegesen alacsonyabb volt a fej
lettebb gazdálkodókhoz viszonyítva, mely a minőségtől függően 2-3 m3 közt is 
lehetett.

Kor kat.hold
100-120 éves 139,45
40-50 éves 142,87
1-11 éves 25,97
Tisztás, felszántva 46,26
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3. Az erdőgazdaság célja, feladata
Az erdőgazdaságnak minél nagyobb mennyiségű tűzifát kellett biztosítania a 

Zalaegerszeg város tulajdonát képező téglaégető, valamint a város lakosai részére. 
E célt úgy kellett elérni, hogy a talaj termőképességét fenntartsák, sőt növeljék, és 
a hosszú távú tartamosság is biztosítva legyen. (A tartamosság azt jelenti, hogy a 
hozadék -  amit a fahasználatok során az erdőből kiveszünk -  hosszú időn ke
resztül állandóan garantálva legyen.) Az erdőgazdaság ezért tűzifa gazdaságra 
rendezkedett be.

4. Üzem és hozamszabályozás
Az Alsóerdőt, figyelembe véve az éghajlati és termőhelyi viszonyokat, sarjer- 

dő üzemmódban, és 40 éves fordában kívánták kezelni. (A forda ma vágásfordulót 
jelent.) Az üzemterv készítője is látta, hogy ha csak tűzifát termelnek, akkor nem 
lesz a városnak épületfája, pedig az egyre drágább lett. Ezért megjegyezte, hogy 
a második forda (40 év) után a szebb tölgyeket meg kell hagyni, s így némi épü
letfa is nyerhető lesz. Ebben az időben a térszakos üzemtervezés volt hatályban, 
a XX. században változtattak, finomítottak rajta. A hozamszabályozásba nem 
számították be a 46,26 katasztrális hold tisztás területet. így a 307,29 katasztrális 
hold erdőterületet 40 egyenlő részre osztották, a 40 éves fordának megfelelően. 
Az évi vágásterület 7,682 katasztrális hold lett. A 40 részterületet a térképen be
rajzolták, s az egymás utáni évi vágást folyamatosan vezették.

A fő fafaj továbbra is a tölgy lett, közbe elegyítve bükkel, gyertyánnal és sze
lídgesztenyével. Az addigi felszántott tisztást sürgősen be kellett ültetni. Az er
dőfelújítást úgy végezték, hogy a télen levágott erdőt kitakarították, majd tavasz- 
szal felszántották, és mezőgazdasági növényeket ültettek bele. Második év őszén, 
egymástól 1,6 méter távolságra lévő sorokba tölgymakkot vetettek, minden har
madik sorba pedig szelídgesztenyét. Ezután 3-4 évig már csak kapás növényeket 
lehetett ültetni a kikelt csemeték mellé. A csemeték mellől a gyomokat a kapálás
kor kivágták. Az ilyen típusú erdőfelújítást mezőgazdasági köztes módszernek 
hívták.

A meredek oldalban, ahol nem lehetett szántani, kapa utáni alávetéssel újítot
ták fel az erdőt. A hiányosan kikelt vetést a sorokból kivett csemetékkel pótolták. 
Meg kell említeni, hogy az erdő életéből az első két év az ilyen felújítási mód
szerrel kiesett, tekintetbe véve, hogy két év növedék kiesés 15 kh-on 15 m3 fatö
meget képez, ami már hosszú távon igen jelentős veszteség.

Az erdőben a felvétel idejéig semmilyen gazdasági beosztás nem volt, a vágá
sokat teljesen rendszertelenül vezették. Ezért a térképen berajzolt 4 tagot nyiladék 
vágásával kellett elkülöníteni. A célba vett szabályos állapot elérésekor, a terv 
szerint a keleti „Szandó oldalban" 70 százalék tölgy, 30 százalék szelídgesztenye, 
a nyugati „Doboskuti oldalban" pedig 50 százalék tölgy, 20 százalék bükk, 20
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százalék gyertyán és 10 százalék szelídgesztenye várható. Meglepő a szelídgesz
tenye magas aránya.

5. Általános üzemterv
A négy fordaszakaszban az alábbiak szerint tervezték a vágást:

forda év kát. hold
I. 1886-1895 76,82
II. 1896-1905 76,82
III. 1906-1915 76,82
IV 1915-1925 76,82

Az egyes fordaszakaszokban a térképen és a szövegben is megjelölték, hogy 
melyik tag és osztagból lehet fakitermelést végezni.

6. A legközelebbi 10 évben tervezett erdőhasználatok és erdősítések
A főhasználatot, tarvágást a térképen megjelölt helyen és sorrendben lehetett 

végezni. Az egyes vágások területét és fatömegét külön nyilvántartásban kellett 
vezetni. Előhasználatot, vigályítást nem terveztek a korviszonyok miatt. (A vigá- 
lyítás ma az erdő gyérítését jelenti.) A különös szót a nyelvújításkor javasolták, s 
használták is, azonban a XX. század elején lassan feledésbe merült. Mellékhasz
nálatként a szarvasmarha és a sertés legeltetését engedte meg az üzemterv, azon
ban csak a kijelölt osztagokban. Az erdősített fiatalosokban tilos volt a legeltetés. 
Az alomszedést az egész erdőben tiltották. A vágások területét 2 évig mezőgaz
dasági célra használhatták. Az erdősítést a 4. pontban, általánosságban leírtak 
alapján kellett végezni. A 10 éves tervben részletesebben leírták a területeket és 
az ültetendő fafajokat.

7. A belső kezelésre vonatkozó intézkedések
Az évi fahasználat és a vadászati jog értékesítése, a terhek és a költségek mi

kénti viselése iránt a város lakosai együttesen intézkedtek a terv szerint. Az erdő 
kezelésével a Közigazgatási Bizottság erdészeti albizottsága által kinevezett erdő
tiszt lett megbízva. Az erdőtörvény előírta, hogy erdőtisztet, erdőmérnököt kell 
alkalmazni, azonban ha kicsi volt az erdőterület, akkor közösen is alkalmazhattak 
erdészeti szakembert. Az erdőőrzést egy erdőőr végezte, aki azonban az erdőtör
vényben előírt minősítéssel nem rendelkezett, ezért mihamarabb egy vizsgázott 
erdőőrrel kellett felváltani. A favágatást ősszel és télen lehetett végezni. A levá
gott fát a tavasz előtt ki kellett szállítani a vágásból. A legeltetésre nem engedélye
zett erdőrészekbe tilalmi táblákat kellett elhelyezni, „Tilos a legeltetés" felirattal.

Az Alsóerdő határa az üzemterv készítés idején csak a bazitai és a besenyői 
mezsgye felől volt határhalmokkal megjelölve. Előírták, hogy a többi oldalon is 
jelölni kell az erdő széleket. Az erdőben csak a térképen kijelölt utakat lehetett
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használni, a többit el kellett zárni, kiárkolni. A tagok választó vonalain 4 m széles 
nyiladékot kellett vágni, és a végeit tölgyfa oszlopokkal ellátni. Ugyanilyen osz
lopokkal kellett megjelölni az évi vágások határait is.

Lenhárd Antal okleveles erdész 1885. decemberben fejezte be az üzemterv 
készítését. Először a városnak, majd az erdőfelügyelőnek terjesztette be, aki 1886. 
szeptember 18-án megvizsgálta, és a tényleges állapottal megegyezőnek találta.

Az üzemtervet a földművelésügyi miniszter megbízásából Bedő Albert főer- 
dőmester és miniszteri tanácsos -  a legnagyobb magyar erdész -  hagyta jóvá, a 
következő feltételekkel:

1. Az első 10 év alatt kihasználás alá kerülő vágásterületek határai a termé
szetben szakszerű pontossággal azonnal kitűzendők és állandó jelekkel megjelö- 
lendők.

2. Mellékhasználatokat illetőleg minden vágásterületen a kihasználás, illetve 
felújítás után 20 éven át a legeltetés szigorúan tilalmazandó. Azon kívül tilalma- 
zandók a beerdősítendő tisztások is.

3. Az erdőbirtok összes külső és belső határai a természetben haladéktalanul 
állandóan biztosítandók.

4. Az erdőbirtokos város köteles arról kellően gondoskodni, hogy az erdőőr
zésre nézve az erdőtörvény 37. §-ában foglalt rendelkezésnek pontosan megfelel
jen.

5. Az erdőbirtokra kivetett évi állami adó és községi pótadó összege az üzem
tervbe pótlólag feljegyezendő.439

Az üzemterv elkészítésével és jóváhagyásával új korszak kezdődött Zalaeger
szeg város erdeinek történetében. Az üzemtervben rögzítették és felmérték az 
erdők állapotát, valamint meghatározták a következő években elvégzendő mun
kák menetét is. Az erdőtörvény és a hatóságok garantálták a végrehajtást is. Saj
nálatos azonban, hogy a birtokos érdekében került be a 40 éves forda. Ez vissza
lépés volt. Az üzemterv készítője is észrevette, ezért javasolta, hogy a II. forda 
után hagyják meg a 40 évnél idősebb szép tölgyfákat. A túlzott legeltetés és a 
mezőgazdasági köztes használat kárát a következő évszázad szenvedte meg. Min
dent összevetve döbbenetes állapotban volt az erdő. A kigyérült, ritkás, ligetes 
erdő, a kiváló termőhelyen rossz minőségű, töredék fatömeget adott.

Az 1887. március 21-i ülésen tudomásul vették a kerületi erdőfelügyelőség 
1628. számú határozatát, melyben a város erdőiről készített üzemtervet hagyták 
jóvá.440 Tíz év múlva, 1895-ben átvizsgálják az üzemtervet. Ekkor Alsóerdő terü

439 ZML IV. 432. ÜT. 585. sz.
440 ZML V 1601. No. 768.1887 III. 21. kgy. V.
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lete 359 kh, 1/3-a felújítás alatt állt. Az eddigi 40 éves fordában tartott sarj erdő- 
gazdálkodásról áttértek a szál erdőgazdálkodásra. A legeltetés tovább folyt, 46 kh- 
at szántóként használtak. A fát árverésen értékesítették. Felújításra a saját erőből 
gyűjtött makkot vetették el. Az eddig említett fafajok mellett cserrel és fekete fe
nyővel is pótoltak. A fatömegre is van adatunk:

Fafaj
Összes fa tömeg 

m3 
1885

Összes fa tömeg 
m3 

1895

Évi növekedés 
m3 

1885

Évi növekedés 
m3 

1895
Tölgy 14 762 13 128
Bükk,
gyertyán

4 776 4 977

Összesen: 19 538 18 005 342 269

Az évi növekedés 268,88 m3. Láthatjuk, hogy csökkent az összes fatömeg és az 
évi növekedés is. Egy kh-ra átlag 51 m3 esik, ez bizony kevés. Az erdő 60 %-a 0,5 
záródású, vagy az alatti; ez valószínűleg a legeltetés következménye lehet!

1906-ban a város kérte a M. Kir. Erdőgondnokságot, engedélyezze, hogy Alsó
erdőn 109 kh tölgy erdőt akácossá alakíthasson át, és azt 20 éves üzemosztályba 
kezelhesse. Arra hivatkoztak, hogy a 109 kh vágható erdő kihasználásakor, 15 év 
múlva a többi tölgyerdő még csak 40 éves lesz, nem ad értékes műfát, ami eddig 
évről-évre jelentős jövedelmet biztosított a városnak. A város fokozott szőlőkaró 
igényének kielégítéséhez is kellett az akác. Kérésüket azzal indokolták még, hogy 
gyorsnövekedésű akác pótolja majd az így kieső fatömeget. A többi erdőt 80 éves 
vágásfordulóval, szálerdő üzemmódban kívánták üzemeltetni.441 Felismerték az 
értékes műfa fontosságát, azonban katasztrofális hatású lett az akác behozatala a 
tölgy erdőtömbbe. Az FM mint a felsőbb erdészeti hatóság mégis engedélyezte 
az átalakítást, viszont új üzemtervet kellett készíteni a kérésnek megfelelően.

1906-tól 1915-ig 53,56 kh-at, 1916-tól 1925-ig szintén ugyanennyit -  évente 
5,35 összesen 107 kh erdőt -  tarra vágtak, és akáccal ültettek be. 20 éves vágásfor
dulóval, sarjerdő üzemmódban és külön gazdasági osztályban kezelték. Akác 
csemete nevelés céljára 200 □ öl területen csemetekertet létesítettek a mai napközis 
tábor helyén. Ezzel durván megbomlott az eddigi természetes növénytakaró!

441 ZML. V. 1606.1906 VII. 10-én kgy. 958.
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Nézzük az összesített területi adatokat:

„A" kh „B" kh
Összesen

kh
Erdősült 264,42 107,13 371,55
Tisztás - - -

Téglagyár 5,57 - 5,57
Ut 0,62 - 0,62
Összesen 252,61 107,13 377,74

„A" % „B" % Összesen

tölgy 96 64
bükk,
gyertyán

4 36

fatömeg m3 1373 13 827 15 200

Az „A" gazdasági osztály a tölgyes szálerdő, a „B" gazdasági osztály a leendő 
akácos, amikor még nem kezdték el átalakítani. Itt láthatjuk utoljára még akácos 
nélkül a tölgyeseket, melyek nagy része sarj eredetű és bélkorhadt volt. A fatömeg 
tovább csökkent. Az 1909-es üzemtervbe már 30 % akácot terveztek. A század- 
forduló után már alig maradt idős állomány, 90 %-a 40 éven aluli. Ezért van ma 
Alsóerdőn nagy területen idős, 80-100 éves erdő. Az „A" gazdasági osztályban, a 
tölgyes szálerdőben 20 évig szünetelt a fahasználat, 1926-ig. Az 1800-as évek túl
zott kihasználásának kára most jelentkezett és igen súlyos fahiányt okozott -  épp 
a háború után, amikor a lakosság amúgy is sokat szenvedett.

A felújítás az eddigi módon történt. A tuskókat, gyökereket kiszedték és két
évi tisztán mezőgazdasági használat után a második év őszén, vagy a harmadik 
év tavaszán tölgymakkal vetették be. A sorok közt kapás növényeket nevelhettek. 
Pótlásként még vörös-, luc-, erdeifenyőt is ültettek. Már elkülönítették a kocsá
nyos és kocsánytalan tölgyet.

A zalaegerszegi erdőkről általánosságban
1885-ben Lipp Vilmos a városi Felsőerdőn ásatásokat végzett, ahol római kori 
halomsírokat tárt fel. Számunkra azért érdekes, mert több halomhoz nem fért 
hozzá, ugyanis azokon vastag tölgyfák álltak. A tölgyfákat nem sokkal Lipp ku
tatása után kivágták, és az 1890-es évek elején akáccal ültették be a területet.442 A 
tölgyerdőre a környéken lakók már nem emlékeztek. Ez is bizonyítja, hogy 1889- 
től a város a Felsőerdőn először 40 hold tölgyest akácfával ültetett be.

1892-ben a zalaegerszegi m. kir. állami erdőhivatal a város tulajdonát képező 
Alsóerdő erdőkezelésére, őrzésére és a vadászat gyakorlásának módjára tett ja
vaslatot. Az eddig meglévő 3 kelet-nyugati nyiladékra merőlegesen 3 észak-déli, 
3 méter széles nyiladékot ajánlott vágni. Az erdőhivatal mindhárom nyiladékot

442 Müller 2008.165-176.
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pontosan berajzolta a térképen. Ajánlották továbbá, hogy a téglagyár feletti 10 
éves és a Szandó oldali fiatalosokat tisztogatni, gyéríteni kell. E művelet azért 
fontos, mert ilyenkor lehet az értékes fákat segíteni és az értékteleneket vissza
szorítani; a munkálatokból nyerendő fatömeget a nyiladékok nélkül nem lehetett 
kiszállítani.

A besenyői határtól a téglagyár felé vezető út kiegyenesítését és szélesítését is 
elvégezték. Innen 110 fát vágtak ki, amit árverésen 3521 koronáért értékesítettek. 
Ezzel az erdőtömb alap feltárása megtörtént és ez ma sem változott. Az erdőhiva
tal ugyanakor több alkalommal szóvá tette, hogy az Alsóerdő őrzésére hivatott 
erdőőri lakás nem a helyszínen, hanem a városban van. így az erdőfelügyelet 
problematikus, mert nehéz kifigyelni az erdős eltávozását. E visszás helyzet meg
oldására javasolták, hogy a fa eladásából származó rendkívüli bevételt fordítsák 
a már régóta húzódó erdősház felépítésére.

1894-ből, Botfy Lajos képviselő jelentéséből idézünk, melyet az alispáni hiva
tal részére készített -  igen tanulságos. „Megszemléltem a városi alsó és felső erdő
ket. Az első helyen örömömre sikerült, új erdőültetvényekre találtam s ott a makk
ültetés jelenleg is folyamatban van; szükséges lenne azonban az erdei vágásból 
nyerhető famennyiségre nézve szükséges tájékoztatás céljából a kir. erdőgondnok 
által becsűt teljesíttetni. Méltóztassék tehát a tekintetes képviselő testület ezenbe- 
ni haladéktalan teljesítését és az eredmény bejelentését elrendelni. -  A felsőerdőn 
szintén találtam szép akác erdősítéseket stb. A megyei utakra szükséges kavics 
helytelen aknázása következtében már egész erdőterület felturatott; azonnal jelen
tés tétetett tehát a vármegye tekintetes alispánjához hogy ezen káros eljárás meg
szüntetése éránt intézkedni szíveskedjék. Itt tartom helyén megemlíteni annak 
szükségességét, hogy a felső erdőn létező ritka nyíres kiirthassék és tűzifának 
felhasználva a közbirtokossági pénztár javára értékesíttessék, amennyiben az ott 
létező nyírfák értékükben már nem növekednek, hanem mindinkább csökkennek 
és elegendő őrizet hiánya miatt különben is napról napra fogynak, azok letárolá
sa esetében azonban csakhamar értékes akácos erdő lesz előállítható, méltóztassék 
tehát a Tek. Képviselő testület ezen szerfelett ritka nyíres kiirtást elrendelni."443 
1895. januárban el is rendelték a Felsőerdőn elvénült nyírfák kivágását. 1900. jú
nius 15-től hat évre bérbe adták (árverésen) Heincz János egerszegi lakosnak, évi 
41 koronáért a város tulajdonát képező, az erdőslak melletti, háromnegyed hold- 
nyi ingatlant. 1901-ben a Felsőerdőn 40 hold irtásföldet és rétet 6 évre adtak bér
be.444 Jelzi az elnevezés is, hogy valamikor erdő volt.

443 ZML V 1606. ZVK 1894. XI. 12-i kgy. 365-368.
444 ZML V. 1606. ZVK 1895.1. 21-i kgy. 411-412.; 1900. VI. 28-i kgy. 587-588.; 1900. IX. 11-i kgy. 79-80.
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Az utak állapota az erdőben való közlekedést nagymértékben befolyásolta. 
Alsóerdőn át a besenyői határra vezető út egyes időszakokban szinte járhatatlan 
volt. Községi út lévén sorompóval lezárták. Három besenyői birtokos kivételével 
korlátozták az áthaladást. (A három birtokostól is úthasználati díjat kértek.)

Egy 1905-ből való szép térképen, melyen Zalaegerszeg és Óla szerepel, feltün
tették a közlekedési utakat. Az egervári és pózvai út kereszteződésétől balra volt 
a Nekeresd major, innét északra az egész terület a Felsőerdő. A pózvai úttól jobb
ra a Szabadcsács. Nyugat felől a Zala folyó malmai sorakoztak, ettől délre a Gó- 
gánhegy volt. Alsóerdő alakja jól kivehető, a téglagyárat is berajzolták. A Baross 
ligettől a Gévahegyre, a Bíró Márton utcától az Akasztófa dombig és a Mándi 
rétek felé vezető utakat láthatjuk a térképen.445 Megemlítjük az 1908-as terület 
felmérést is, de hozzá fűzzük, hogy kritikával kell olvasnunk. Ugyanis nem sze
repel benne minden erdő. E szerint a város összes területe 5 123 kh, ebből erdő 
418 kh, ez 9 %, legelő 744 kh.446

1912-ben dűlőnevek: Külső avas, Belső avas, Altalszegett, Fény ősi dűlő, Csa- 
pási, Landorhegy, Tekeres-völgy, Botoskerti, Kis Gápártói, Nagy Gápár tói, Vizs
larét, Vízálló, Ólai felső telek, Kispálhegy alja, Magyarosi.447

Fahasználat, fakereskedelem
1888. márciusban még 150 öl tűzifa kellett a téglagyárnak, azonban a következő 
évre 500 ölfa volt a várható szükséglet. Fischli Mihály zalaegerszegi lakos bükk, 
gyertyán és cserfa hasáb szállítását ígérte 10 forint/m3-ért, a fenyő hasábokért 7 
forint 50 krajcárt kért. Rechnitzer Miksa a bükk-gyertyán-tölgyfa ölét 9 forint 50 
krajcárért ajánlotta. Mivel ilyen nagy mennyiségű fa biztosítása nem volt könnyű, 
ezért javaslatot tettek a tégla árának felemelésére. Felvetődött, hogy a dráguló fa 
helyett kőszenet használjanak a fűtésre.

1888. december 27-én, Alsóerdőn 81 darab fát -  mely 1 013 forintra lett érté
kelve -  árverésen Krasner János zalaegerszegi lakos 1 218 forintért vett meg. A fák 
törzsökéi és ágai a városnak visszamaradtak. Ezen felül a fák kiásásának díja 30 
krajcár, az erdőpásztornak a járandósága 10 krajcár, ami a vevőt terhelte.448 1889. 
június 3-án az alsóerdei téglaszínnél 118 Vi ölfát adtak el a polgármester jelenlété
ben.

A város 1890. évi faszükségletének fedezésére ajánlatot kért. Hirschli Vilmos 
bükk és gyertyánfát ajánlott, Fischli Mátyás tölgyfát, Nemes Sándor pedig fenyőt 
és nyírfát. Az utóbbi rossz minőségű, az előbbiek pedig drágák voltak. A jó minő

445 ZML V. 1606. V. k. 1904/578.; 1607. ZP. 1915. 57. d. 7668/1915.
446 MMS 1897 146-147.; Kritikai észrevételről lásd Káli, 1997. 320.
447 ZML V. 1607. ZP 1912. 22. d. Mezőőrök jelentései a birokhatárokról.
448 ZML V. 1607. ZVK 1889. III. 17-én kgy. 335-336.; 1889.1.12-én kgy. 480-481.
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ségű faanyag hiányát jelzi, hogy 1890-ben a takarékpénztár építéséhez Dombom
ból hoztak fát, azonban ez is rossz minőségű volt -  minden második gerenda 
ácsolt, faragott volt, nem fűrészelt.449

1892-ben a város 7 hold erdőterületet vágatott ki Alsóerdőn. Ebből 108 öl tűzi
fát, 49 híd pallót, 14 téglás padlót, 10 hídgerendát, 6 lábfát készítettek. Árverésen 
értékesített faanyagból 629 forintot kapott a város. 1907 szeptemberében a város 
elhatározta, hogy az erdejében az eladásra kerülő fát, nyilvános árverésen, dara
bonként fogja értékesíteni. így a szegényebb sorsú lakosok is helyben vehetik 
meg a fát.. A műfa ára 1909-ben 50 korona/m3, a tűzifáé 12 korona/m3. 450

1909 szeptemberében a város erdején levágott évi turnus fából a szükségle
teiknek megfelelően először az alkalmazottak vásárolhattak -  fizetésükből öt havi 
részletre. A megmaradó 140 méter öl fát pedig 18 korona kikiáltási ár mellett, 
nyilvános árverésen, a helyszínen adták el.

1910-ben Haas Adolf és társai Zalaegerszegen gyufagyárat akartak építeni. 
Elkészültek a tervek, de a sárga foszfor tilalma miatt nem engedélyezték a meg
építését.451

Alsóerdőn az 1910-11-ben (1911. évi turnus) kitermelhető famennyiség kivá
gására, feldolgozására árlejtést -  ki ígér kevesebbet -  tartottak 1910. szeptember 
11-én. Tóth József ajánlatát fogadták el, aki ölenként 1 korona 16 fillérért kivágta 
és feldarabolta a fákat. A szálfákat közvetlen a föld színe felett kellett kivágni, 
azokat fűrésszel feldarabolni és 1,2 méter magas méter ölekbe összerakni. (Az 5 
cm-nél vastagabb faágakat szintén.) A vastagabb rönknek való részt a városgazda 
jelölte ki és ennek elfűrészelésért díj nem járt. Az 5 cm-en aluli ágakat is össze
rakták. A szerszámokat Tóth István vállalkozó adta. 1911. március 1-ig kellett el
végezni a munkát. Meglepő, hogy nem Tóth József volt a legolcsóbb ajánlattevő, 
azonban őt alkalmasabbnak találták, és több garanciát láttak nála a munka elvég
zésére. 452

1911-ben a gimnázium részére vörösfenyő oszlopokat szállított az Újlaki, 
Hirschler és Fia cég Alsódomborúból. Ebben az időben ez volt a legnagyobb fa
ipari és fakereskedő cég Zala megyében -  országos viszonylatban is az egyik leg
jelentősebb fakereskedő társaság volt.

Az Alsóerdőn az 1912/1913 év telén termelt 160/4 öl tűzifából 40 ölet a városi 
téglagyárhoz szállítottak, ölenként 4 korona 40 fillér fuvardíjért, 120/4 ölet pedig 
a városhoz 5 korona 70 fillérért. Ennek azért volt különös jelentősége, mivel a fa

449 ZML V 1607 ZVK 1889. V. 29-én kgy. 557.; 1889.1.12-én kgy. 481-482.; Megyeri 2001. 228.
450 Zalamegye 1893. szeptember 5.; ZML V. 1606.1907. IX. 6-én kgy. 117.; IV. 432. ÜT. 585. sz.

ZML V. 1606. ZVK 1909. IX. 23-án kgy. 58.; 1607. ZP 1911. 5. d. Haás Adolf gyufagyár. 6660/1910.
452 ZML V. 1606.1910. XI. 27-én kgy. 387-9.
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anyag olyan lejtős területen volt, hogy a város használatában lévő lovakkal nem 
merték kiszállítani.453

Az 1913., 1914. és 1915. évi vágás turnusokban lévő műszaki fának a kiterme
lésével és értékesítésével a képviselők a városi tanácsot bízták meg, hogy a legal
kalmasabb időben végezzék el. Felmerült, hogy lábon adják-e el, vagy a fogolytá
bor munkásait vegyék igénybe a munkálatoknál. Az 1914. évből fennmaradt 40 
öl tűzifát a súlyos anyagi helyzetben lévő városi tisztviselőknek kívánták ked
vezményesen eladni. Frim János körmendi fakereskedő 1913-ban fiók fatelepet 
akart létesíteni a Rákóczi és a Kert utca közt.454

Alsóerdőn az 1914. évben vágásra kerülő fordában a Magyar Királyi Járási 
Erdőgondnokság által kijelölt műfa magas áron való értékesítése a kitört világ
háború miatt nem volt remélhető. Ezért 1914. november 21-én a város a Magyar 
Királyi Járási Erdőgondnokság javaslatára az értékesítést 1915-re halasztotta el. 
Remélték, hogy addig vége lesz a háborúnak.

1915. október 18-án újból elhatározták, hogy az esedékes évi vágásokat elvég
zik, sőt már az 1916. évire is engedély volt.455 A város szerette volna jó haszonnal 
értékesíteni a fáját, ez azonban a háborús viszonyok és a munkaerőhiány miatt 
nem lehetett. Ezért inkább tartalékolták a fát, nem vágták le. 1916. október 19-én, 
az Alsóerdőn 65 öl tűzifát a város súlyos anyagi helyzetben lévő alkalmazottainak 
adtak el, a hasábot ölenként 40 koronáért, a dorongfát pedig 25 koronáért. A kö
vetkező évben ölenként 50 koronáért 80 öl tűzifát adtak el a tisztviselőknek. Az 
alispán 20 vagon tűzifát biztosított a város legszegényebb rétegének, melyet fel
aprítva és önköltségi áron lehetett megvenni. Sokan voltak, akik kedvezőtlen 
anyagi viszonyok közt éltek és nem tudták volna a téli tűzifájukat megvenni 
piaci áron.456

Az 1916 decemberében tartott árverésen 492 darab műszaki fát adtak el 65 613 
koronáért. Még fennmaradt 69 darab, 4 467 koronára becsült értékben, melyet 
1917-ben kívántak eladni.

1916-ban a város kérte, hogy engedjék meg a nyári fa kiszállítást is. Ugyanis a 
rendkívüli időjárás miatt járhatatlanok lettek az utak, nem tudták kifuvarozni a 
már megvásárolt fát Alsóerdőről. Az erdőhivatal jóindulattal járt el, azzal a ki
kötéssel támogatta a kérést, hogy a fuvarosok marháinak tilos a legeltetés az erdő
ben, és nedves időben nem lehet szállítani. Az is kiderül ezen iratokból, hogy a 
vágások erdősítése mezőgazdasági közteshasználattal történt.

453 ZML V. 1607. ZP 1911.10. d. 8073/1911.; 1606. ZVK 1913. VI. 20-án kgy. 245.
4*4 ZML V. 1606. ZVK 1915. VIII. 16-án kgy. 38-39.; ZP 38/a. d. 1914.163/1914.
455 ZML V. 1606. ZVK 1914. XI. 21-én kgy. 208.; 1915. X. 18-án kgy. 76.
456 ZML V. 1606. ZVK 1916. X. 19-én kgy. 248.; 1917. VIII. 22-én kgy. 375-6.
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1916-17-ben 191 db nagyméretű tölgyfát adtak el. Sok volt közte a 70-80 cm-es 
átmérőjű és 5-7 m3-es is. A műfa, azaz ipari fa 50 % alatt volt. Az összes haszonfa 
149,408 m3, a tűzifa 320,9 űrméter.457 E területen a háború alatt mezőgazdasági 
művelésre tértek át, a város nem akarta beerdősíteni. Még az FM is utasította a 
várost, hogy ültesse be a kiirtott 15 kh területet. A város a további években sem 
ültette be, mentességet kért.

1917-ben városi fűrésztelepről tesznek említést, mely villanyárammal műkö
dött.458 1918. július 18-án Zalaegerszeg város jelentette a Magyar Szent Korona 
Országai Faértékesítő Hivatalának, hogy semmilyen tűzifa készlete nincs és óriási 
tűzifa hiányban szenved. Tehát a város erdeiből nem lehetett kivágni semmit sem. 
A város 1 500 vagon, azaz 30 000 m3 tűzifát igényelt az 1918/1919 évre. (A tárgyi
lagosság miatt meg kell jegyeznünk, hogy túlzó volt a város követelése.) A Faér
tékesítő Hivatal ennek az igénynek csak a töredékét utalta ki. 2 000 űrméter ke
mény tűzifát a Hazai Fatermelő R. T. Budapest cégtől, Lenti határából, 1 500 űr
méter kemény tűzifát Scheffer Rezső Csáktornyái kereskedőtől, Pördefölde hatá
rából, 400 űrméter kemény tűzifát az Esterházy Hercegi Erdőkezelőségtől, Szőcs- 
Sáska határából, 400 űrméter kemény tűzifát Strém Károly nagykanizsai kereske
dőtől, Zalatárnok határából. Ez összesen 4 300 űrméter.

A vagonba rakott tűzifát a vasúti állomásokon kellett átadni. A háborús vi
szonyok miatt azonban igen vontatottan és bürokratikusan haladt az átadás. Va
lamennyi faeladó ki akart bújni a kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy nincs 
fuvaros, vagy nem akarnak közerőből fuvarozni a falusiak. Hónapok teltek leve
lezésekkel, erélyes felszólításokkal, de bizony nem érkezett meg a téli tüzelő. Az 
alispán novemberben és decemberben nem tudta elérni, hogy kötelezően fát 
fuvarozzanak a gazdák, mert az őszi munkával a kedvezőtlen időjárás miatt igen 
elmaradtak, és önként nem voltak hajlandók fuvarozni. Karhatalom pedig nem 
állt rendelkezésre.

1919. február 13-án Lentiből a Hazai Fatermelő R. T végre szállításra szánta el 
magát. Jó minőségű tűzifa helyett azonban 6 vagon fejszézett gallyfát és 3 vagon 
tölgy hulladék tuskót -  mely részben korhadt volt -  küldtek. Ezt a főgimnázium 
és a kereskedelmi iskola, valamint a zalaegerszegi 6. huszárezred parancsnoksága 
kapta. Még 10 vagon, hasonló minőségű fát szállítottak űrméterenként 51 koroná
ért és ezt beszámították a 2 000 űrméter keretbe. Továbbra is késett azonban a 
hátralévő 1 340 űrméter tűzifa szállítása. Március 18-án a Hazai Fatermelő R. T. 
jelezte -  a budapesti Faértékesítő Hivatal támogatásával -  hogy a város segítse a 
tőmellőli fa kiszállítókat nagyobb mennyiségű szalonna beszerzésével, mert a

457 ZML IV. 409c. ZE XIII. 1916/1407.; V. 1606. ZVK 1916. XII. 16-én kgy. 294.; VI. 213.1917/872.
458 ZML V 1606. ZVK 1918. IV 4-én kgy. 73-74.
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munkásokat nem tudja ellátni élelemmel. Az eddigi ismereteink szerint a többi 
cég semmit sem szállított 1918-1919 elején. Az akkori tűzifa árak a kormány- 
rendelet szerint, űrméterenként:

Korona
Hasábfa459 62,50
Dorongfa 55,00
Vékony dorongfa 51,00

Zalaegerszeg város évi fűtőanyag szükségletét és készletét érdemes megvizs
gálnunk. Az 1919. május 20-án összesített adatok alapján:

A város lélekszáma 10 822 fő
Szobaszám 4 099
Konyha 2 007
Üzlet és munkahely 330
Fűtőanyag évi szükséglet, fa 32 036 m3
Fűtőanyag évi szükséglet, szén 12 932 q
Fűtőanyag készlet, fa 2 747 m3
Fűtőanyag készlet, szén 301,5 q

Fakitermelési munkabérek 1919 novemberében, a város erdejében: minden öl 
hasáb vagy dorongfa kitermeléséért 15 koronát fizettek.460

Erdőművelés, mag, csemete
1889-ben a város elhatározta, hogy a Felsőerdő pusztaságait akácfával ülteti be. 
Először 40 holdat terveztek beültetni, melyhez 18 000 csemetére lett volna szük
ség. Úgy gondolták, hogy 2 évesnél idősebb csemete lenne alkalmas a kiültetésre, 
és így elég lenne 6 000 darab is. A területet a szombathelyi püspökség használta 
legelőnek, amit megszüntettek.461 Meg kell említeni, hogy a gyorsan növő akác 
a kisebb birtokosoknak e korban, igen kedvelt fája volt. A szakszerű erdőgaz
dálkodást folytató nagybirtokosoknál fel sem merült az akác ültetése.

Szaniszló István királyi erdőmester, 1888-ban 10-12 hold területet kért bérbe a 
várostól 10-15 évre, csemetekert létesítésére. 1892-ben a kivágott 7 hold erdő he
lyét makkal bevették, a hiányokat pótolták.462 Faragó Béla magkereskedőtől 35

459 ZML V. 1607. ZP 1918. 74. d. 272/1919.
460 ZML V. 1607. ZP 1919. 85. d. 6273/1919.; 88. d. 10625/1919.
4*i ZML V. 1606. ZVK 1889.1.12-én kgy. 478-479.
462 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1888. 03. 20. kgy. (78); Zalamegye, 1893. szeptember 5.
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hektoliter tölgy makkot vett át a város 1907. november 11-én,463 és a letermelt töl
gyeseket e makkal újították fel. Feltételezhető, hogy ekkor kerültek Alsóerdőre a 
szlavón- és a késővirító tölgyek. Szép állományuk, jellegzetes, egyedi alakjuk 
meghatározza a 2010-es évek erdejét is.

Az Alsóerdőt sokáig színesítették a fenyők -  különösen az Erdőgyöngye ven
déglő előtt -, melyeket ekkor ültettek. A 100 év körüli lucfenyők a koruk és az 
aszály miatt száradtak el. A vörösfenyőkből még maradt egy kis állomány. Való
színűleg a Faragó cég segítségével jutott a város a fenyő csemetékhez.

1911-ben a városi faiskola részére 45 korona 50 fillér értékű magvakat és cse
metét szereztek be Faragó Béla magpergető gyárától. A faiskolában szükséges 
kapálásokra és a csemeték, fácskák rendbe tartására 1911-ben a város 75 koronát 
áldozott. A legelőnek használt Felsőerdőt 1911-ben akácfákkal akarták beültetni.464

1913-ban Bönner József csemete raktárt épített a Pipahegyen. Az épület 10x16 
méter nagyságú volt, felül világító ablakokkal. A város engedélyezte, tervrajz is 
elkészült róla. A méretei miatt jelentősnek mondhatjuk, azonban nem tudjuk, 
hogy milyen csemetéket neveltek.

A Felsőerdőről, a régi csemetekertről 1913-ban készült térkép. Kézi rajzolat, 
látni az ügyészség által igényelt területet, a pózvai út mellett, a Szabad Csács 
legelőt, a Kákosi féle szőlő telepet, a Szombathelyi Püspökség birtokát.465 1917. 
május 7-én tárgyalták, hogy a Faragó Béla cég magtermelő gyártelepe leégett, és 
a város közkórház fejlesztésére, tüdőbeteg pavilon céljára szeretné megszerezni 
területét. A tulajdonosok 50 000 koronát ajánlottak, amit a város nem fogadott el, 
helyette kisajátítást kezdeményezett. A tulajdonosok: Faragó Béláné született 
Itrasser Katalin, Faragó Lili és Faragó Klára kiskorúak, gyámjuk Hónig Albertné.466

A háború alatt a város 11 kh levágott erdőt nem ültetett be, mert közélelmezé
si okból mezőgazdasági célra használta. E terület a mai hétvégi házak helyén és 
utána van. A háború végén az erdőfelügyelet követelte a beültetést, de a város 
nem teljesítette; ekkor keletkezett a ma is fennálló nagy rét, mellyel először bon
tották meg Alsóerdő zárt erdőtömbjét.

Erdészeti szervezet, városgazda, erdőőr, kertész, erdővédelem
1887-től a város erdejének szakmai kezelését a Zalaegerszegi m. kir. áll. Erdő
gondnokság vette át, a gyakorlatban ezt -1892-től -  a vármegye által kinevezett 
szakvizsgázott erdőőr végezte. Zalaegerszeg rendezett tanácsú város közigazga
tási szervezetében -  amelyet 1889-ben hagytak jóvá és 1898-ban újítottak meg -

463 ZML VI. 213.1907/321.
464 ZML V. 1606. ZVK 1911. VII. 10-én kgy. 229-9.; 1607. ZP 1913. 27. d. No. 141/1913,1911. legelőkről.
465 ZML V. 1607. ZP 36. d. 1913.10984/1913.; 1913. 27. d. No. 141/1913.
466 ZML V. 1606. ZVK 1917 V. 7-én kgy. 310-2.
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a szolgaszemélyzet közt szerepelt az erdőőr (Erdőőr 1889. 30 §). A polgármester 
előterjesztésére a tanács fogadta fel és bocsátotta el. Fizetése 180 korona, melyhez 
lakás is járt. Munkabére alacsony, az útkaparóéval volt azonos. Összehasonlítás
ként megemlítjük, hogy míg 1912-ben az erdőőr fizetése 360 korona, a kocsisoké 
450, az útkaparóké 400 korona volt. Ezt valószínűleg a lakás megítélésével indo
kolhatjuk.

A városgazda feladata (1889. 60. §): „A városi erdők szakszerű kezelése és a 
mellérendelt erdei segédszemélyzet közvetlen felügyelete a városgazdát illeti 
különösen pedig:

a.) Felügyel a megállapított üzemterv szoros megtartására és azt foganatosítja.
b.) Vezeti az összes erdei munkálatokat.
c.) Rendes erdészeti könyvet és naplót vezet.
d.) Kezeli az erdészeti faiskolát és az útszéli, utcai, városi fasorokhoz megkí- 

vántató ültetvények előállításáról gondoskodik.
e.) Felügyel az erdei határok és utak épségben tartására.
f.) Tartozik minden év szeptember havában a következő erdei évben teljesí

tendő összes munkálatokról és ezek költségeiről tervezetét beterjeszteni.
g.) Kezeli a város összes ingatlanait, kezeli egysze(r)smind az összes köz

munka leszolgálását a képviselő testület utasítása szerint.
h.) Eszközli a legelőbérek kivetését és összesítését."
A városgazda egyben útbiztos is volt. Évi fizetése 500 korona, lakbére 100 ko

rona.467 Mindezekből azt látjuk, hogy az erdők szakmai és gyakorlati irányítását 
a városgazda végezte. Az is világos, hogy feladatainak többségét az erdőgazda
ságban kellett végeznie.

1892. július 18-án, öt percig tartó óriási forgószél pusztított a városban. A leg
öregebb emberek sem emlékeztek ilyen borzalmas pusztításra. Az épületek kárai 
mellett meg kell említenünk, hogy a házak között lévő, valamint a Deák tér fáit 
tövestől döntötte ki a vihar. A vihar Egerszegről Csács és Henye hegy felé vo
nult el.468

1899-ben új, vizsgázott erdőőrt fogadott fel a város, Zsiday Jánost, és a tisztes
séges megélhetése elősegítésére egy tehén tartását engedélyezték neki.469 Meg
jegyezzük, hogy törvényileg már 1885-től kellett volna alkalmazni. 1902-ben el
határozták az erdősház építését. A vasúti őrházak mintájára előterjesztett tervrajz 
szerint az erdőőri lakás 4 689 korona 14 fillérbe került volna. Úgy vélték, a költ
ségeket csökkenti a pangó építőipar és a városi téglagyártól beszerzett tégla és

ZML V. 1607. ZP 41. d. 1914.1216/1914.; 38. d. 1914.13/1914.
468 ZML V. 1606. ZVK 1892. VII. 23-i kgy. 158-162.
469 ZML V 1606. ZVK 1899. V. 29-i kgy. 430-431.
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cserép, ezért a megépítése nem fog 3 521 koronánál többe kerülni. Azt is figye
lembe lehet venni, hogy az erdős városi bérlakását bérbe lehetett adni, amely 
évente 80 korona bevételt jelentett volna.

Az erdősnek egy szoba, konyha és kamra beosztású lakás járandóságot állapí
tottak meg. Azonban 1902-ben, a tervezéskor még egy szobát rajzoltak hozzá, 
aminek a rendeltetése bizony elég körmönfontan fogalmazódott meg. „Huma- 
nisztikai és közegészségi szempontok vezérelték", vagyis ragályos betegség vagy 
haláleset idején legyen egy hely, amelyet a másik szobától elzártan használni 
lehet. E rendkívüli eseten kívül azonban a „téglagyár és az erdőn fungáló városi 
tisztviselők és a vadásztársaság használatára álland."470 Meg kell említeni, hogy a 
város és a megye hivatali és gazdasági vezetői alkották zömmel a vadásztársaság 
tagságát. Ekkorra tehát már megépült az erdészház. A járási erdőgondnok azt 
tapasztalta, hogy a városi erdőőr szolgálatát kifogástalanul, lelkiismeretes pon
tossággal végezte. Fizetése 1907-ben 150 korona volt; marháit legeltethette, füvet 
kaszálhatott, de ez megszűnt. Az erdőgondnok a város vezetőinél is eljárt, hogy 
az erdőőr jövedelem kiesését kárpótolják.471

1907 novemberében Zsidai János erdőőr fizetésének emelését és Alsóerdőn 
egy takarmánytartó épület létesítését kérte. A képviselő testület kérését elutasí
totta, azonban elismerte, hogy alkalmaztatásához képest aránytalan a jövedelme, 
ezért az istálló nagyobbítását engedélyezte.472 Zsidai 1910-ben a fizetésének meg
állapítását kérte. A közgyűlés javadalmazását a szervezési szabályzatban is rög
zítette:

a./ Készpénzben 360 korona, b ./ Természetbeni lakás, mely áll 1 szobából, 1 
konyhából, 1 kamrából és egy istállóból, c ./  Két öl tűzifa, d. Egy hold irtásföld 
természetben, ennek váltságdíja 25 korona, e ./ Egy láncalja rét természetben mar
hatartás címén, váltságdíja 40 korona, f./  A lakása körüli kert. g ./ Két anyadisznó 
legeltetési joga. h ./ Három darab szarvasmarha legeltetése, i./ Az erdei átvágások 
fű termésének kaszálhatása, ha a város a vágásokat nem használná, j./  Az eladásra 
kerülő vastagtörzsű, műfának alkalmas szálfák minden darabja után a vevőtől 20 
fillér törzsökpénz.

A városra nézve nem jelentett terhet a járandóságok ilyen megállapítása, a 
készpénzfizetés emeléstől elzárkóztak. Furcsa, hogy 1910-11-ben jelentős, nagy 
volumenű, erdészeti munka, fakitermelés végzésekor meg sem említették a városi 
erdőőrt. E korban már egy minimális képzettségű erdőőr végezte a téli fakiterme
lés szervezését és irányítását, különösen a hosztolást -  a ledöntött szálfák méretre

470 ZML V. 1606. ZVK 1903. III. 5-i kgy. 383-385.
471 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.; ZML VI. 219.1907/146.
472 ZML V. 1606. ZVK 1907. XI. 14-én kgy. 1176.
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jelölését valamint a faanyag felvételezését és kiadását.473 Feltételezhetjük, hogy 
a városgazda állhat a háttérben, ugyanis az ő feladata csökkent volna jelentősen.

1912-ben a zalaegerszegi járási erdőgondnokság vezetője, Monspart István ta
pasztalta, hogy Zalaegerszeg város vezetése olyan szóbeli rendelkezéseket szokott 
adni a városi erdőőrnek, melyek a fennálló rendeletekkel és szabályokkal, vala
mint a kezelő erdőgondnokság intézkedéseivel ellenkeznek. Ebből kifolyólag 
gyakran kellemetlenségek és szolgálati hátrányok merültek fel. Kérte a város 
vezetését, hogy az erdőőr szolgálati naplójába írják be az utasításokat. A város az 
ismételt felszólításra sem reagált, ezért 1913-ban Kögl Árpád erdőfelügyelő ható
sági intézkedést kért a Közigazgatási Bizottság erdészeti albizottságától. Javasolta, 
hogy kötelezzék a polgármestert a törvény betartására.474 Nem tudjuk, hogy a 
város vezetése milyen törvénytelen munkát végeztetett az erdőőrrel, az azonban 
biztos, hogy igen kellemetlen helyzetben érezhette magát. Meg kell említeni, 
hogy a zalaegerszegi erdészeti hivatalok közel voltak, s valószínűleg gyakrabban 
-  akár gyalog is -  ellenőrizhettek.

1912-ben a város szabályzata szerint az erdőőrt a polgármester előterjesztésé
re a tanács fogadja fel és bocsátja el. Érdekes, hogy az erdőőr a szolgaszemélyzet, 
az utcai tisztogatók közt szerepelt. A városgazda és a kertész feladata volt: „A 
városi erdők szakszerű kezelése és a mellérendelt erdei segédszemélyzet közvet
len felügyelete". A városgazdának külön kötelessége volt, hogy: „Vezeti az összes 
erdei munkálatokat. Rendes erdészeti könyvet és naplót vezet." Tehát a város
gazda végezte továbbra is az erdészeti szakmai munkákat. Az erdőőr évi fizetése 
360 korona, a szakképzett kertészé 1400 korona. Érdemes megjegyeznünk, hogy 
a városi kocsisok fizetése is több volt, 450 korona.475 Pedig az erdőőr szakvizsgá
zott volt.

A kertészről azért kell megemlékeznünk, mivel erdei fák csemetéivel is foglal
kozott és a városgazdának besegített, helyettesítette erdészeti ügyekben is. 1912- 
ben a város elhatározta, hogy a kertészi állást szakképzett egyénnel tölti be. A 
város szervezési szabályzatát is úgy módosították, hogy a városgazda és a kertész 
feladatát, kötelességeit újra fogalmazták, és egybe vonták. Új szövegként került 
be: „A kertész kötelessége a kertészeti teendők és faiskolai kezelés ellátása, a vá
rosi anyagraktár kezelése, segédkezik a városgazdának és helyettesíti a városgaz
dát és eljár mindazon teendőkben, amely teendőket a tanács és a polgármester 
hozzá utal."

473 ZML V. 1606. ZVK 1910. VI. 16-án kgy. 253.; 1910. XI. 27-én kgy. 387-9.
474 ZML VI. 219. 1912/225., 1912/448. Az erdőőröknek kiadott „Szolgálati és fegyelmi szabályzatok" 

17. §-a tartalmazta a szó szerinti utasítást.
475 ZML V. 1606. ZVK 1912. VI. 5-én kgy, 273-276.
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Meg kell említenünk, hogy az 1889-es szabályzat ama pontja, mely szerint 
„Felügyel a megállapított üzemterv szoros megtartására és azt foganatosítja" 
kimaradt, ami pedig igen fontos volt. Évi fizetését 1400 koronában állapították 
meg, lakáspénze 560 korona volt. 480 korona volt az addig szakképzetlen kertész 
fizetése. A városi közgyűlés élethossziglan választotta meg a kertészt.476

1912-ben vizsgálatot indított a város Zsiday János városi erdőőr ellen és anya
gilag is csökkentették jövedelmét. A rendelet szerinti vizsgálatot a Zalaegerszegi 
Magyar kir. Járási erdőgondnokság vezetője, Monspart István erdőmérnök vé
gezte el 1913-ban. Eszerint minden vád alaptalan volt ellene, és a háttérben Vizsi 
János városgazda bosszúja állt. Már említettük, hogy az erdőőr szakmai feladatai
nak egy részét a városgazda végezte el. Várható volt az összeütközés, mert a vá
rosgazdának semmilyen szakmai képzettsége nem volt; vádjainak nagy része 
abból adódott, hogy nem ismerte az erdőőri szolgálat és a szakmai munkák folya
matát. Monspart István személyesen sokszor tapasztalta, hogy Zsiday János kifo
gástalanul, nagy szakértelemmel végezte munkáját. Hiába állt ki azonban az 
erdőmérnök még többször is Zsiday mellett, a város nem tágított és 1914 őszén 
újra kreáltak egy mondvacsinált ügyet ellene. Feltehető, hogy szívbaja is közre
játszott abban, hogy abbahagyja itteni munkáját. Zsiday János városi erdőőr 
1915. április 1-jével lemondott állásáról, utódját, Prenner Pongrácot április 24-én 
nevezték ki.477 Megemlítjük, hogy Monspart István még ezután is kiállt Zsiday 
mellett.

1916. január 21-én háborús segélyt kaptak az alkalmazottak, Prenner Pongrác 
városi erdős 200 koronát, 1916. október 19-én 150 koronát, 1917-ben 300 koronát 
kapott. 1917. július 21-én Prenner fizetése javítását kérte. A javadalmazása egy öl 
tűzifával növekedett és megkapta az erdősház előtt lévő befásított, egy kát. hold 
réten termő fű használati jogát, de fizetésemelést nem kapott.478 (Feltehetően ez a 
terület, mely az Erdőgyöngye vendéglő előtt volt és tág hálózatban lucfenyővel 
ültettek be.)

1919. július 30-án a Tanácsköztársaság Földmívelésügyi Főosztálya Biloveszky 
Béla erdőmérnököt Zalavármegye erdészeti főmegbízottjának nevezte ki. Feladata 
az összes erdők felügyelete és az erdőgazdálkodás irányítása, illetve ellenőrzése 
lett volna. A rendszer összeomlása miatt akkor nem lett ebből semmi.479 Azonban 
mindenképpen meg kell említeni, hogy kinevezésekor valószínűleg szakmai meg
fontolások játszottak szerepet, amelynek legfőbb bizonyítéka az, hogy Biloveszky 
Bélát 1919 őszén mégis kinevezték Zala vármegye első erdőfelügyelőjévé.

476 ZML V. 1607. ZP 41. d. 1914.1216/1914.
477ZML IV. 1607./D. 39d. Erdőőrök ügye, 805/913.; V. 1606. ZVK 1937. XI. 8-án kgy. 478-481.
478 ZML V. 1606. ZVK 1916.1. 21-én kgy. 124, 235.; 1916. XI. 18-án kgy. 270.; 1917. VII. 21. kgy. 359-360.
479 ZML V. 1607. ZP 1919. 86. d. 7857/1919.
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Erdei mellékhasználat
1885-ben és 1890-ben árverésen eladták a gubacstermést. 1892-ben a város árve
résen 141 forintért értékesítette a gubacsot, a makkot 15 forintért. A vadászati 
jogot bérbe adták, szép számmal volt fogoly, fácán, nyúl és átváltó vadként őz.480

Zalaegerszeg város, legeltetési szabályrendeletet alkotott, amit ki is nyomtat
tak. Ezt az 1905. augusztus 30-án tartott ülésen határozták el, melyet az alispán 
1906. május 14-én hagyott jóvá. A szabályzat 18 §-ból áll, és 7 §-ból álló szabály
rendeletet csatoltak hozzá, mely a városi mezőgazdasági bizottság szervezéséről 
és ügyrendjéről szól. A legeltetés közös kondákban, illetve gulyákban történt. 
Alsóerdőn és Felsőerdőn sertéseket, Szabadcsácson szarvasmarhákat lehetetett 
legeltetni. Alsóerdőre csak december 1-től február végéig járhattak. Korlátozták a 
kihajtott állatok számát. 300 darab sertésnél és 200 darab szarvasmarhánál többet 
nem lehetett kihajtani és 4 illetve 10 koronát kellett fizetni állatokként. Itatóhelyül 
a Felsőerdőn a pózvai határ melletti tó, Alsóerdőn a besenyei határszélen lévő 
forrás szolgált. A sertéspásztort és a gulyást a város fogadta fel és fizette 481 Itt már 
láthatjuk az erdőtörvény és az üzemterv hatását, az erdőben egyre kevésbé lehe
tett legeltetni.

A járási erdőgondnok 1907. június 13-án engedélyezte Alsóerdőn a sertések 
legeltetését az öreg erdőben és az általa kijelölt fiatalosban. Azonban víz csak a 
fiatalosban volt, de ott nem engedte meg az itatást, delelést, csak a szálas erdőben, 
ezért új kút létesítését javasolta az idős erdőben. Alsóerdőn tehát a város egy kutat 
ásatott a sertések itatására. Az elkészült kút a tervezett költségeknek a kétszere
sébe került, 449 korona 60 fillérbe. A költségnövekedésnek oka az volt, hogy a 
tervezettnél mélyebbre kellett ásni, hogy elérjék a vízszintet.482 Az elérhető víz 
mélyen volt, amely a későbbiek során sem változott, sőt a helyzet még rosz- 
szabbodott.

Az FM 17800/VI-3 számú rendeletére a város 1907-ben átdolgozta a legelte
tési szabályrendeletét. Ebből tudjuk, hogy a Szabadcsács 113 kh 975 □ öl, melyen 
csak szarvasmarha legelhetett közös gulyában. A Felsőerdő 91 kh 581 □ öl, az 
Alsóerdő 358 kh 965 □ öl, melyeken csak sertések lehettek közös csordában, pász
tor felügyelete mellett. 200 darab szarvasmarhánál és 400 darab sertésnél több 
nem lehetett 483 (Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az erdők ténylegesen er
dők lettek, nem legelők, mint ahogy azt úrbéri elkülönítésként kapta a város. A 
sertéslegeltetés viszont a természetes, makkal történő erdőfelújítást akadályozta.)

480 ZML V. 1606. ZVK IX. k. 44.; Zalamegye, 1893. IX. 5.; ZML IV. 432. ÜT. 585. sz. Üzemátvizsgálat.
481 ZML V. 1607. ZP 1913. 27. d. No.141/1913, Szabályrendelet.
482 ZML V 1601. ZVRL No. 768.; VI. 219.1907/146.; 1606. ZVK 1907. XII. 14-én kgy. 79.
483 ZML V. 1606. ZVK 1907. XI. 14-én kgy. 1168.
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1911-ben a város ideiglenes legelőterületet keresett. Alsóerdő is szóba került, 
azonban csekély részét lehetett volna használni erre a célra. Az erdei üzemi keze
lés alóli elvonást nem tartották kívánatosnak. A legelőnek használt Felsőerdőt 
viszont akácfákkal akarták beültetni.484

1915 és 1919 közt a város területén lévő erdők a faanyagon kívül egyéb -  a 
háborús viszonyok miatti -  fontos mellékszolgáltatást is adtak. Ilyen volt az erdei 
alom. A gubacs, tölgy, cser és fenyőkéreg, tölgyfakivonat és gesztenyekivonat a 
bőrgyárosoknak, tímároknak nélkülözhetetlen terméke volt. A bőrtermékek hadi 
szükségleti cikknek számítottak és így a háborús kivételes törvénnyel szabályoz
ták a termelését, forgalmazását.

Biloveszky Béla magyar királyi főerdőmérnök véleménye szerint a város tulaj
donában lévő erdőkben cserzésre alkalmas fenyő és tölgy fakérget a fordulószaki 
vágásterületen nem lehetett termelni. A gyérítésre előírt „A" gazdasági osztály 1,
2, 4, 5 és 6. számú erdőrészletek tölgyállományából lehetett volna megszedni, de 
az időből már kifutottak. Ugyanis az említett tölgy és cserkérget a tavaszi időben, 
április-júniusban lehet készíteni.

1917 őszén -  nehezen -  180 kilogramm gubacsot szedtek, azonban nagy ké
séssel szállították el Suru Konstantin tímár részére Karánsebesre (!). Az ínséges 
időket jellemzi, hogy 1917-ben a szénahiány miatt a lovas katonáknak fű és erdei 
lomb gyűjtését engedélyezték Alsóerdőn.

1918 júniusában már látni lehetett, hogy a város „B" gazdasági osztályú erde
jének 3. számú, 130 éves kocsányos tölgyesében bő makktermés lesz. Mivel a gu
bacs a kocsányos tölgyesekben található, ezért a nyár végén tetemes gubacster- 
més is várható volt. A háború befejezése azonban véget vetett minden kötelező 
kényszerintézkedésnek.485 Meg kell említeni, hogy feltehetően több iratot hasz
náltak a gubacs cserkéreg termelés fokozására, mint amennyit a valóságban meg
termeltek.

A bükkmakkot is felhasználták élelmezésre. 1918 októberében az Országos 
Közélelmezési Hivatal rendeletet adott ki, hogy tekintettel a bő bükkmakktermés- 
re, minden összegyűjtött mázsa bükkmakkért 2 kilogramm lisztet kell kiadni.486

Az egerszegi erdők, ligetek közjóléti szerepe
1890-ben a polgármester előterjesztésére az állomásnál egy csinos díszkertet 
akartak létesíteni. 1 kh területű földet 400 forintért sajátítottak ki. Kovács Károly 
polgármester elnöklete alatt egy bizottság meghívta Schilhám József kaposvári

484 ZML V. 1607. ZP 1913. 27. d. No. 141/1913,1911. Legelőkről.
485 ZML IV 409c. ZE XIII. 2252/1917.; V. 1607. ZP 82. d. 1919.
486 ZML V. 1607. ZP 82. d. 1919. 2649/1919. Cser és gubacsosztály levelei, 2776/1919.
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műkertészt, hogy a díszkert helyét megtekintse és a megvalósításról költségvetést 
készítsen.487 1891-ben megalakult a Baross liget ügyi bizottság, tagjai: Kovács Ká
roly, Graner Adolf, Háczky Kálmán, Isoó Alajos, Mángin Károly. Három évvel 
később a polgármester azt tapasztalta, hogy a „Baross ligetben baromfiak és 
malacok járnak szerteszéjjel." A rendőrkapitány utasítást kapott, hogy e tűrhe
tetlen állapotot szüntesse meg. Táblákkal is figyelmeztettek: „Aki az utakról letér, 
vagy bármely rongálást elkövet, 3 napig terjedhető elzárással, vagy 40 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik." Idetartozik, hogy a Zala hídnál „Itt a 
szemét lerakása tilos" táblát helyeztek ki.488 Ezeket tekinthetjük a város első igen 
határozott környezetvédelmi intézkedésének.

Eötvös Károly 1896-ban így ír városunkról: „Fekszik a középső Zala partján, 
erdős halmok között."489 A város belterületén is volt még erdős jellegű terület, 
amelyet ligetként, parkként kezeltek. A századfordulón már az üdülőhely elne
vezés is megjelenik. Hanty Károly, Zalavármegye nyugalmazott levéltárnoka 
1899. április 26-án kelt végrendeletében így rendelkezett: „Az általam éveken át 
kedves üdülőhelyül használt kies Barosligeti parkban szükséges padok fenntar
tására alapítványképpen hagyok négyszáz forintot..." Az alapítványt az alapító 
akaratának megfelelően, a város kezelte. Címe: „Hanty Károly alapítványa a za
laegerszegi Barosligeti padok fenntartására."490

1902. március 10-én alakult meg a Zalaegerszegi Szépítő Egyesület. Célja a vá
rosban az utcák befásítása, fasorok, ültetvények, díszkertek és sétahelyek létesí
tése, gondozása, hogy ez által a város rendezett és szépített legyen. Legfontosabb 
feladata a Deák tér és a Baross liget fejlesztése és ápolása volt. Üdülő és kiránduló 
helyeket terveztek létesíteni: Alsóerdőn ezután kezdődött a lakosság ilyen irányú 
igényének kielégítése. Az utcák, terek, lakások közegészségügyi helyzetén is javí
tani akartak. A város vezetése örömmel üdvözölte és támogatásáról biztosította 
az egyesületet. 1903-ban a város úgy határozott, hogy az egyesület kérésére átadja 
azokat a pénzösszegeket, melyek szükségesek a célok megvalósítására; egy fais
kola létesítésére területet biztosított és szakképzett kertész felvételéről is intéz
kedett.491

487 ZML V. 1606. ZVK 1890. III. 12-én kgy. 657-658.; 1890. IX. 15-én kgy. 723-724.
488 ZML V. 1606. ZVK 1891. V. 14-én kgy. 77.; 1607. ZP 1911. 8. d. 5527/1911.; ZP 1911. 9. d. 8336/1911.
489 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 1896. IV. kötet. Eötvös Károlytól: Zala megye, 

265.
490 ZML V. 1606. ZVK 1911. X. 19-én kgy. 346-349.; ZML V. 1607. ZP 1912.18. d. Zalavármegye levél

tárnoka, Hanty Károly alapítványa.
491 ZML V. 1606. ZVK 1902. III. 27-i kgy. 182-183.; 1902. VII. 10-i kgy. 261-263.
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Az 1903. évi térképen a Deák tér, Templomkert, Baross liget, két temető és a 
kórházkert látható, ahol fák és növények vannak.492 A hasznos madarak védel
mében kiadott 1901-1912 közti országos rendeleteket a város megkapta és ki is 
hirdette, azonban ennek gyakorlati hasznáról és a betartásáról nem tudunk.493

A Zalaegerszegi Szépítő Egyesület 1904 decemberében javasolta a városnak, 
hogy a Libagyep nevű terület fásítsák be és a „Skublics-liget" nevet vegye fel, a 
néhai Skublics Jenőre emlékezve. A Kálváriától a Jánkahegyre vezető út szélét is 
ajánlották beültetni fákkal, a volt főispánra emlékezve „Jankovics-sétány"-nak 
nevezve el. A város képviselői elfogadták a javaslatot 494 Az Alsóerdő szépségét 
is egyre többen fedezték fel. A XX. század elején a diákok már rendszeresen jártak 
az erdőbe, a madarak és fák napját minden évben megünnepelték. Az egerszegi 
főgimnázium a város polgármesterétől kért engedélyt, hogy 1907. június 1-jén az 
Alsóerdőn majálist tarthassanak. Az engedélyt megkapták, de kemény feltételek
kel: „az esetleges rongálásokért és a beállható károkért a felelősség a rendezősé
get, nevezetesen az Alsóerdőt majális helységül elkérő Haerter Ádám tanárt ter
heli" 1911. június 11-én a főgimnázium tanulói újra Alsóerdőn tartották tavaszi 
majálisukat.495

1909-ben az állomás előtti teret akarta bővíteni a vasúttársaság és a Baross 
ligetből ingyen kért ehhez területet. A képviselők elutasították a kérést.496

Erdészeti kiadások a város költségvetésében 1910-1912-ben

Megnevezés 1910 1911 1912
Kertész fizetése 625 K 26 f 634 K 60 f 646 K 16 f
Erdő és mezőőrök fizetése 2 340 K 2 320 K 3 360 K
Tölgymakk beszerzése és elültetése 487 K 75 f 580 K 500 K
Erdőkezelési járulékra 164 K 06 f 163 K 30 f 163 K 30 f
Tűzifa ölbevágásáért, 
befuvarozásért, feldarabolásért

- 1 800 K 1 500 K

Összes kiadás 11 953 K 27 f 15 099 K 88 f 16 369 K 96 f

492 ZML V. 1607. ZP 37. d. 1913.12377/1913.; Zalaegerszeg 1903. évi átnézeti térképe.
491 ZML V. 1607 ZP 43. d. 1914.2937/1914.
494ZML V. 1606. ZVK V. k. 1905/730-731.
495 ZML VI. 213. Eh. 1907/126.; Magyar Paizs 1911. május. 18. sz. 4.
496 ZML V. 1606. ZVK VIII. k. 1909. IX. 23-án kgy. 56.
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A kertész fizetése 480 K
Kertész 2 öl 
fajárandósága á 20 K

40 K

A kertész ruházatára 126,16 K
Kertész összesen 646,16 K

Erdőőr fizetése 360 K
Erdőőr 2 öl tűzifa 40 K
járandósága
4 mezőőr fizetése á 720 K 2 880 K
4 mezőőr téli csizmája á 20 
K

80 K

Erdőőr összesen: 3 360 K

Bevételek a város költségvetésében 1910-1912

1910 1911 1912
Korona fillér Korona fillér Korona fillér

Haszonvételi jog
Vadászati jog 1500 25 1500 1500
Összesen 29 028 67 28 572 25 500
Gazdasági jövedelem
Alsóerdő jövedelméből 9 049 53 7 851 8 400
Összesen 22 494 53 21568 96 19 462 96
Százalék 497 40 36 41

Jól látható, hogy Alsóerdő 40 %-ban járult hozzá a város költségvetéséhez. 
Meg kell említenünk, hogy a város egyik legjobb fa szakértője, az 1900-as évek 
elején Morandini Tamás épülettervező és építési vállalkozó volt. Majdnem min
den középület és számos magánépület tervezésében, építésében részt vett. Igé
nyes, szép épületei meghatározzák a mai Zalaegerszeg jellegét. A hadifogolytábor 
parancsnoksága 1919-ben a várostól kérte kirendelni Morandini Tamás építőmes
tert, mint fa szakértőt a kincstári javak számbavételezésére.498

Andráshidán 1914-ben 16 kh erdő van. Az Andráshidához tartozó Szent-Már- 
ton puszta erdeit külön tartották nyilván. Az 1885-ben és 1900-ben regisztrált 
erdők.499

Név 1900-ban
Erdő kh 
összesen

Bükk- és más lombos 
fafaj kh

Fenyőerdő
kh

Zsigrai Fülöp gróf 149,6 15,0 134,6
Egyes magánbirtokosok 71,9 7,0 64,9
Összesen 221,5 22,0 199,5

497 ZML V. 1607. ZP 44. d. 1914. 3687/1914.
498 ZML V. 1607. ZP 1919. 82. d. 2860/1919.
499 Bedő 1885.; ZML IV. 432. ET 2 kötet, 511.
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Nincs tudomásunk ilyen nagyságrendű fenyőerdő ültetéséről, ezért feltehető, 
hogy felhagyott szántó beerdősüléséről van szó.

Apátfán 1881-ben, 1895-ben és 1914-ben nincs erdő. Az 1881-ben, a tagosítás 
alkalmával készült térképen sincs erdő.500

Bazita. A területnövekedés Zelefa, Toposháza és Csentericfa egy részének 
Bazitához csatolásával történt.501

Ev Terület összesen kh Erdő kh %
1895 242 75 31
1914 243 44 18
1930 771 66 9

Besenyő. A  zalabesenyői volt úrbéres telkes gazdáknak és házas zselléreknek 
35,24 kh erdőjük volt, mely a falu határának észak-nyugati részén, Egerszeg és 
Bazita határa mellett a Pusztai dűlőben volt. A zalabesenyői szabadosoknak a 6,6 
kh erdőjük a volt úrbéres közbirtokosság erdőinek a déli részén volt.502

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 1 777 633 35,3
1895 1752 600 34,2
1914 1822 524 28,8
1935 1 814 373 20,6

Botfában 1880 körül az Erdődyek eladták a birtokot Hirschel Árminnak. A ne
vét később Hűvösre magyarosító család birtokát 1944-ig az ő fia, Hűvös József 
Salamon igazgatta. A Hűvös féle erdőkre nem vonatkozott az erdőtörvény. 1914- 
ben Botfa összes területe 1 987 kh, erdő 702 kh: 35 %-os volt az erdősültség. Botfa 
község volt úrbéres közbirtokossága 161,6 kh-at legelőilletőségként kapott, me
lyen legeltettek, azonban ennek nagy része erdő volt. 1906-1907-ben rögzítették a 
legelőerdő állapotot és így nem került az erdőtörvény alá, nem kellett üzemtervet 
készíteni és nem került állami felügyelet alá sem.

A botfai volt úrbéres telkesjobbágyok és zsellérek közbirtokossága 1893. szep
tember 30-án azt nyilatkozta, hogy csak a Felsőerdő dűlőben, két részletben mint
egy 5,3 kh erdőterületet hajlandók üzemterv szerinti erdőkezelésre átengedni. A 
döntésüket azzal indokolták, hogy a tanító és a pásztor faszükségletét ebből fede

500 ZML XV. 3b. U. 7.1881. Apátfa.
501 ZML Helytörténeti Lexikon.
502 ZML XIII. 34. Skublics család iratai, 43. 44. csomó. Főkönyvek.
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zik, valamint ezt a területet az 1879. évi erdőtörvény életbelépésekor is erdőként 
kezelték.

Csács és Bozsok Csácsbozsok néven egyesült 1888-ban. A csácsbozsoki volt úr
béres közbirtokosságnak 131,2 kh erdője volt. Az első üzemterv helyszíni felvétele
1886-ban történt meg. Érdekes, hogy az üzemtervet csak 1890-ben hagyták jóvá. 
A térképen bejelölték az elkövetkező fordaszaki vágásterületeket. Meg kell emlí
tenünk, hogy az erdők Bozsokon voltak és vannak ma is. Csácsban csak jelképes 
erdő volt -  a Zalavári Apátság itt lévő erdeit külön tárgyaljuk.

Ebergény. Eötvös Károly 1896-ban így ír a faluról: „Göcsej éjszak-nyugati sar
kán erdős és patakos halmok közt fekszik Ebergény".503 Erdősültsége így válto
zott a XIX-XX. században:

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 609 132 21,7
1895 628 76 12,1
1914 625 109 17,4
1930 625 120 19,2
1935 616 103 16,7

Gébárt 1899-ig kisközség, utána Kaszaházához csatolták Neszeiével együtt.

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 310 36 11,6
1895 301 43 14,3

Kaszaháza. A kaszaházi volt úrbéres közbirtokosságnak 6,6 kh erdője volt. Az 
osztatlan állapotban lévő erdejük gazdasági ügyviteléről szóló szabályzatot 1905. 
december 31-én készítették el. A községet 1933-ban Zalaegerszeghez csatolták.

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 274 62 22,6
1895 273 38 13,9

Neszele 1899-ben Kaszaházához, 1933-ban Zalaegerszeghez került.

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 463 63 13,6
1895 445 37 8,3

503 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 18%. IV. kötet. Eötvös Károlytól: Zala megye, 247.
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Pózva. A pózvai volt úrbéres közbirtokosságnak 22,5 kh erdője volt, a Zala- 
szentiván és Zalaegerszeg határa felőli részeken. A pózvai volt úrbéresek 1904. 
március 22-én tartott alakuló közgyűlésén 27 jogosult volt jelen. Az erdő kezelését 
1904-ben a zalaegerszegi erdőhivatal alárendeltségében lévő zalaegerszegi járási 
erdőgondnokság látta el.

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1855 701 276 39
1895 496 160 32
1914 503 67 13
1930 505 71 14

Ságod

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1895 1401 154 11
1914 1425 38 3
1930 1383 66 5

Vorhotán 1895-ben és 1914-ben nincs erdő.
Összefoglalás: Láthatjuk, hogy a XIX. század végén, a XX. század elején tovább 

folyt az erdőirtás. Az erdősült helységeknél is jelentősen csökkent az erdő. Az 
északi és északnyugati falvakban alig volt erdő, Apátfán, Andráshidán és Vor
hotán semmilyen erdő sem volt. Ennek oka a fokozatos éghajlatváltozás is, egyre 
szárazabb lett a levegő, lecsökkent a páratartalom. Már ekkor kialakult a város 
északi és déli területe közti hőmérsékleti és csapadék különbség.504 Csökkent tér
ségünkben az értékes tölgyerdő, csak Zalaegerszegen és Pózván található na
gyobb területen. Elkezdődött az akác térhódítása. A táblázatokban jól követhető 
a változás. E korban alakultak ki a mai magánerdők zömmel akácos állományai. 
Fenyőerdő Botfán, Csácson és Szentmárton-pusztán található.

1879-ben elfogadott első erdőtörvényünk csak a korlátolt forgalmú erdőkre 
(17. §) vonatkozott, a több mint kétharmados részarányt kitevő magánerdőkre 
nem. Ez Zala megyében 50 % körül volt, Zalaegerszeg és környező községei te
kintetében 64 %. Ezekre semmilyen kötelezettség nem vonatkozott. Nagy különb
ség volt a községek között is. Amíg Zalaegerszeg és Csács erdeinek döntő több
sége az erdőtörvény alá tartozott, a többi helységben fordított volt a helyzet.

Az erdészeti statisztika -  ennek keretében az erdők összeírása -  minden erdő
re vonatkozott. A talajminőség szerinti felosztás elég különös volt -  ugyanis itt a

504 Lásd Zalaegerszeg területének természeti viszonyai fejezetnél.
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szerint osztották fel az erdőket, hogy feltétlen erdőtalajon áll, vagy nem. Azonban 
nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy a feltétlen erdőtalajon álló erdőket (31 %) 
nem lehetett kiirtani, a nem feltétlen erdőtalajon állókat (69 %) viszont igen. Tehát 
ha az erdőtörvény nem is vonatkozott egy erdőtulajdonosra, akkor ez a felosztás 
mégis bizonyos korlátozást jelentett. A tulajdonviszonyokat tekintve láthatjuk, 
hogy döntően magánerdők voltak, ezután az egyházi testületek, majd a városok, 
községek és közbirtokosságok erdei következtek. Egy kisebb hitbizományi erdő 
is volt Pózván, azonban hg. Festetics ezt eladta a század végén.

Korszakunkban egyre növekedett a faigény, egyrészt az építkezésekhez, más
részt tüzelőnek és a téglagyár fűtésére. Ezt a város erdeje már nem tudta kielégí
teni és a XX. század elejére nagy fahiány keletkezett. A fátlan községek az erdő- 
sültebb vidékről szerezték be szükségleteiket.

Az erdőtörvény és az üzemterv készítés hatására fokozatosan javult az erdők 
felújítása. A csemeteültetés, ápolás köztes módszerrel történt, ami igen gazdasá
gos volt, azonban rámutatott arra is, hogy igen nagy a földéhség, ezért végzik 
ezen a módon. A háború miatt nem volt erre lehetőség, ezért elmaradtak az erdő- 
művelési munkák. A városban és környékén jótékonyan hatott az európa-hírű 
Faragó mag- és csemetenevelő cég tevékenysége. A magánerdőkben, melyekre 
nem vonatkozott az erdőtörvény, igen nagy különbségű gazdálkodás folyt. Nagy
részt semmit sem tettek az erdők felújításáért, a természetre bízták. Azonban pont 
e korszakban már néhány kisebb birtokos -  a besenyői Skublicsok és a közbirto
kosok, valamint a botfai Hűvös család -  igen magas színvonalon gondozta erdőit, 
holott nem volt kötelező. Úgy értékelhetjük, hogy a jó szakmai munka példaként 
hatott és feltételezhetjük, hogy fokozatosan rájöttek a szakszerűen kezelt erdők 
több jövedelmet adnak. Az erdei mellékhasználat jelentősége csökkent, mert a 
legeltetést és a makkoltatást már egyre kevésbé engedélyezték. Ugyanakkor el
kezdődött az érintett erdőtulajdonosoknál a tervszerű erdőgazdálkodás, az üzem
terv készítés, a kötelező szakembertartás és a kitermelések utáni felújítás. (Ld. Az 
erdők törzskönyve és az erdők területe fejezetben grafikonon.)

Az erdők közjóléti, kulturális szerepe mind jelentősebb lett. A Szépészeti Bi
zottmány után megalakult a Zalaegerszegi Szépítő Egyesület. Közreműködött 
Zalaegerszeg mai fás ligeteinek, fasorainak kialakításában, Alsóerdőn üdülő és 
kiránduló helyeket terveztek létesíteni. Alsóerdő szépségét egyre többen fedezték 
fel, rendszeresen jártak kirándulók az erdőbe. Ekkor létesült a Baross liget és ren
dezték a Deák teret. A mai, 100 évnél idősebb fákat ekkor ültették.

Az erdészeti igazgatás kiépült megyénkben, így Zalaegerszegen is. Az erdő
hivatal és a járási erdőgondnokság a községi, közbirtokossági és egyéb közösségi 
erdők üzemterv szerinti kezelését végezte. Az erdőtörvény végrehajtása során 
több esetben nehézségek adódtak. Külön ki kell emelnünk, hogy a kötelező (szak
vizsgázott) szakember alkalmazását és munkáját ellentmondásosan értelmezték.
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Emiatt Zalaegerszegen jelentős konfliktus keletkezett a város és az erdészeti igaz
gatás közt, mely átnyúlt a következő korszakba is. Az első világháború alatt még 
fokozódott a fahiány és egyre nehezebben lehetett beszerezni a fát. Ennek követ
keztében az ára is folyamatosan emelkedett. A háborús időszak szenvedésének 
enyhítésére az erdők is hozzájárultak különböző mellékhaszonvételekkel és a 
területükön engedélyezett mezőgazdasági termeléssel. Az egerszegi közbirtokos 
tulajdonból feltehetően 1885-ben lett városi tulajdon. Ezzel lezárult minden lehe
tőség arra, hogy közös, vagy felosztott erdőbirtok legyen városunkban. Az eger
szegi Alsóerdő a XX. század elején döntően hozzájárult a város költségvetéséhez, 
azonban ezzel vége is lett erejének -  hosszú ideig csak minimális faanyagot lehe
tett kivenni belőle.

A közbirtokossági, az állami kezelt erdőket és az erdők törzskönyvét külön 
tárgyaljuk, megjegyezve, hogy logikailag ide tartoznak.

2. Erdők törzskönyve

Első erdőtörvényünk, az 1879. évi XXI. te. írta elő az erdők nyilvántartását. Köz
ségenként vették fel az erdők adatait egy-egy nagy lapra. A tulajdonosok felvétele 
után a terület adatai, talajminőség, fafajok megoszlása, tulajdonjog minősége, 
kezelés az erdőtörvény szerint rovatok szerepeltek. A változásokat is bevezették 
és évente összesítették. Ez az első részletes adatbázis az erdőkről, melyet 1900-tól 
1947-ig vezettek. A helyi erdők viszonyairól sok esetben csak itt találunk adatot. 
A zalaegerszegi erdők itt közölt adatai másutt nem találhatók.505

Bazita, 1900 és 1945-ben ET. 467. lap.

Név 1900-ban, 
majd 1945-ben

Tölgy erdő 
kh

Bükk- és más 
lombos fafaj kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Egyes magánbirtokosok - - 74,7 74,7 - -

A kevés erdő magánbirtok volt, nem vonatkozott rá az erdőtörvény.

505 ZML IV. 432. ÜT. 1877-1939, ET 2 kötet, a lapszámot a helységeknél közöljük.
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Besenyő, Zalabesenyő, 1900 és 1945-ben. ET. 468. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben Összes erdőterület kh
1900 1945

1. Besenyői volt úrbéresek, 1945 Zalabesenyő 35,3 82,6
2. Hatsek vagy Tőkési János, 1945 Tőkési Ernő 128,6 51,6
3. Skublics László, 1945 Mihályi Gyula 100,4 160,8
4. Skublics István, 1945 nincs 110,0 -

5. Stankovánszky Imre utódai, 1945 nincs 115,6 -

6. Egyes magánbirtokosok, 81 158,0 42,1
7.1945 Zalabesenyői szabadosok - 6,5
Összesen: 647,9 343,6

Név 1900-ban, majd 1945-ben Tölgy erdő 
kh

Bükk- és más lombos 
fafaj kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Besenyői volt úrbéresek, 

1945 Zalabesenyő
17,3 8,0 18,0 44,6 - -

2. Hatsek vagy Tőkési János, 
1945 Tőkési Ernő

- - 128,6 49,6 - 2,0

3. Skublics László, 
1945 Mihályi Gyula

- 32,0 100,4 80,0 - 48,8

4. Skublics István, 1945 nincs - - 110,0 - - -

5. Stankovánszky Imre utódai, 
1945 nincs

- - 115,6 - - -

6. Egyes magánbirtokosok - - 158,0 42,1 - -

7.1945 Zalabesenyői 
szabadosok

- 1,6 4,9 - - -

A besenyői volt úrbéresek a 35,3 k i erdejük m ellé '<aptak 48,9 kh legelő illető-
séget is. 1929-ben a helyszíni szemlén kiderült, hogy a legelő már régen beerdő- 
sült, de az erdők törzskönyvében eddig nem szerepelt, ezért felvették erdőként. 
Az erdőgyarapodás ebből adódott, nem erdősítésből. Hatsek, v. Hackstock név
magyarosítás után lett Tőkési. Skublics József birtokából vásárolt, aki 1850-ben 
halt meg s feltehetőleg az özvegy adta el a birtokot. Tőkési János jogutóda Tőkési 
Ernő, akinek 1930-ban a 128,6 kh erdő helyett csak 51,6 kh maradt. Ez feltétlen 
erdőtalajú, ezért erdőként kellett fennmaradnia. Azonban az 51,6 kh-ban bent 
van a Sztankovánszky 41,6 kh akácosa, így tulajdonképpen 10 kh maradt a 128,6 
kh-ból. A hiányzó 118,6 kh erdőt még 1918 előtt kiirtották szántóföldnek. Skublics 
László és Skublics István jogutóda Mihályi Gyula lett, akinek a 210,4 kh erdőből 
már csak 160,8 kh maradt, mely feltétlen erdőtalajú. A hiányzó 49,6 kh erdőt még
1918 előtt kiirtották.
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Stankovánszky Imre utódainak 115,6 kh erdejéből Tőkési Ernőé lett 41,6 kh 
akácos, mely bent van az előbb említett 51,6 kh-ban. A többi 74 kh egyes magán
birtokosoké lett, akik még 1918 előtt kiirtották, szántóvá alakították. (Stanko
vánszky Imre Skublics leányt vett feleségül, így került Zalabesenyőbe.)

Az egyes magánbirtokosok 156,7 kh erdeje helyett 1930-ra 42,1 kh maradt, 
mely már feltétlen erdőtalajon áll. A hiányzó 114,6 kh erdőt még 1918 előtt kiir
tották, szántóvá alakították. A zalabesenyői szabadosok a 6,4 kh erdőt erdőillető
ségként kapták, csak elfelejtették felvenni az erdők törzskönyvébe; ezt 1930-ban 
pótolták. Feltétlen erdőtalajon állt.

40 év alatt 55 %-kal csökkent az erdőterület, az egyes magánbirtokosok erdejének 
% része eltűnt 1930-ra. Már 1900 előtt kiirtották a tölgyesek zömét, nagyon kevés 
maradt belőlük. Meg kell említeni, hogy az 1945 előtti erdőtörvények -  a volt 
úrbéresek kivételével -  nem vonatkoztak a besenyői birtokosokra, üzemterv, 
szakmai irányítás nélkül gazdálkodtak. A Skublics és Tőkési család kivétel volt, 
mert erdeikben igen magas színvonalú gazdálkodás folyt. Jó minőségű, bükk, 
fenyőerdőik -  erdeifenyő, lucfenyő, vörösfenyő, feketefenyő, duglasfenyő és je
genyefenyő -  voltak.

Botfa, 1900 és 1945-ben ET. 470. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben Összes erdőterület kh
1900 1945

1. Botfa község, 1945 Botfa v. úrb. telk. zsell. 166,9 5,3
2. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. 3,5 3,5
3. Erdődy Lajos gróf, 1945 Hűvös Salamon 578,3 578,3
4.1945 Botfa község v. úrbéresei - 161,6
Összesen: 748,7 748,7

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgyerdő

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Botfa község, 1945 Botfa v. úrb. telk. - 0,8 166,9 4,1 - 0,4
2. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. - 3,5 3,5 - -

3. Erdődy Lajos gróf, 1945 
Hűvös Salamon

- - 430,0 430,0 148,3 148,3

4.1945 Botfa község v. úrbéresei - - - 161,6
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A községi és közbirtokossági erdők felírását eltévesztették. 1900-ban ezért 
szerepelt a község neve, de már ekkor is tulajdonképpen az 1945-ös adat volt a 
helyes. Az 5,3 kh erdő volt a botfai volt úrbéres, telkes és zsellérek birtokában, s 
vonatkozott rá az erdőtörvény. A 161,6 kh legelőerdő volt, erre nem vonatkozott 
a törvény. Meglepő, hogy az Erdődy, majd Hűvös nagybirtok erdőire sem vonat
kozott az erdőtörvény. Ennek ellenére a mai város területének legnagyobb, egy 
tömbben lévő és legjobb minőségű erdői voltak és ma is azok! Természetesen 
alkalmaztak erdészt és szakszerűen kezelték az erdőket. Ki kell emelni a nagyte
rületű fenyőerdőket, melyek évszázadokon keresztül kielégítették az uradalom 
és Egerszeg város épületfaigényét.

Csácsbozsok, 1900 ás 1945-ben ET. 474. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Összes erdőterület 

kh

Egyéb termékeny 
és terméketlen 

terület
1900 1945 1900 1945

1. Csácsbozsoki v. úrbéresek, 1945 ua. 128,4 123,2 2,8 8,0
2. Zalavári Apátság, 1945 ua. 299,4 275,4 - 18,3
3. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. 19,8 25,5 -

4.1945 Község Csácsbozsok - 1,3 - -

Összesen 447,6 425,4

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgyerdő

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Csácsbozsoki v. úrbéresek, 1945 ua. 6,4 15,1 93,7 92,3 28,3 15,8
2. Zalavári Apátság, 1945 ua. 56,9 28,6 83,8 193,6 158,7 53,2
3. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. 10,0 2,9 5,0 19,6 4,8 3,0
4.1945 Község Csácsbozsok - 0,4 - 0,8 - 0,1

A Zalavári Apátság erdejének csökkenése 1929-ben történt. A botfai erdők 
után a Zalavári Apátság erdei voltak a legjobbak. Erdőmérnököt, erdőőrt alkal
maztak. Figyelemreméltó a nagyterületű fenyőerdő, melyet 1928-29-ben kivágtak 
és helyette természetes úton felújított bükkerdő lett. (Az erdeifenyőnek Csácsbo
zsok körül van a természetes előfordulási határa.) A nagymennyiségű fenyőfát 
az apátság építkezéseihez használták fel. Az egyéb termékeny területek a cseme
tekert, erdészlakás és a hozzá tartozó szántó, legelő, valamint az illetményföldek 
és a fogatok számára szükséges földek voltak. Az utak, vasutak, bányák a termé
ketlen területek. Az 1945 előtti erdőtörvények -  a kis magánerdők kivételével -  
vonatkoztak a csácsbozsoki birtokosokra is. Itt van arányaiban a legtöbb olyan
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erdő, mely az erdőtörvény hatálya alá tartozott, így üzemtervet kellett készíteni, 
szakembereket alkalmazni.

Ebergény, 1900 és 1945 évben ET. 480. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Összes erdőterület 

kh

Egyéb termékeny 
és terméketlen 

terület
1900 1945 1900 1945

1. Ebergényi István utóda, 1945 özv. 
Csák Károly né és 18 társa

73,6 29,2

2. Egyes magánbirtokosok 87 fő, 1945 
ua.

35,2 34,0

3.1945 Ebergényi v. úrbéresek - 51,6 - 0,1
Összesen 108,8 114,8

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgy erdő 

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Ebergényi István utóda, 1945 özv. 

Csák Károlyné és 18 társa
- - 73,6 29,2 - -

2. Egyes magánbirtokosok 87 fő, 1945 
ua.

- - 35,2 34,0 - -

3.1945 Ebergényi v. úrbéresek - 3,1 - 47,0 - 1,5
Az ebergényi volt úrbéres közbirtokosság területét nem írták fel, ebből adódik 

az erdőnövekedés. A kevés erdő a domborzati viszonyok miatt az északi oldalak
ban volt és van ma is. Az úrbéres közbirtokosság tartozott csak az erdőtörvény 
hatálya alá.

Kaszaháza, 1900 és 1945 évben ET. 489.lap

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Összes erdőterület 

kh
1900 1945

1. Kaszaházai volt úrbéresek, 1945 ua. 6,6 6,6
2. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. 72,2 1,2
5.1945 Gébárti gazdaközösség - 5,9
3.1945 Deák Károly - 11,7
4.1945 Thassy Kristóf - 7,3

78,8 32,7
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Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgy erdő 

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh
1900 1945 1900 1945

1. Kaszaházai volt úrbéresek, 1945 ua. 6,6 6,6
2. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. 72,2 1,2
5.1945 Gébárti gazdaközösség - 5,9
3.1945 Deák Károly - 11,7
4.1945 Thassy Kristóf 7,3

A 3-5-ös tétel Gébárt falu. 1933-ban Kaszaháza Zalaegerszeghez került. A volt 
úrbéresekre vonatkozott az erdőtörvény, a többire nem, kevés erdejük volt.

Pózva, 1900 és 1945-ben, ET. 502. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Összes erdőterület 

kh

Egyéb termékeny 
és terméketlen 

terület
1900 1945 1900 1945

1. Pózvai volt úrbéresek, 1945 ua. 67,5 65,2 - 0,4
2.1945 Egyes magánbirtokosok 19 db - 9,8 - -

Összesen 67,5 75,0 - -

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgy erdő 

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Pózvai volt úrbéresek, 1945 ua. 27,5 21,2 40,0 42,1 - 1,9
2.1945 Egyes magánbirtokosok 19 db - 9,8

A növekedés feltehetőleg abból adódik, hogy 1900-ban az egyes magánbir
tokosok nem lettek felvéve. A volt úrbéresekre vonatkozott az erdőtörvény, a 
többire nem.

Szent-Márton puszta, Andráshidához tartozik, 1900 és 1945 ET. 511. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben
összes erdőterület 

kh
1900 1945

1. Zsigrai Fülöp gróf, 1945 ua. 149,6 149,6
2. Egyes magánbirtokosok 71,9 71,9
Összesen 221,5 221,5
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Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgyerdő

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Zsigrai Fülöp gróf, 1945 ua. - - 15,0 15,0 134,6 134,6
2. Egyes magánbirtokosok - - 7,0 7,0 64,9 64,9

Magánerdők, az erdőtörvény nem vonatkozott rájuk.

Andráshida 1900 és 1945-ben  ET. 524. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Összes erdőterület 

kh
1900 1945

1.1945 Posztobányi Márton és társa 26,0 43,8
2.1945 Gállos Erzsébet 36,2 36,2
Összesen 62,2 80,0

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgyerdő

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh
1900 1945 1900 1945

1.1945 Posztobányi Márton és társa 26,0 43,8
2.1945 Gállos Erzsébet 36,2 36,2
Összesen 62,2 80,0

Magánerdők, az erdőtörvény nem vonatkozott rájuk.

Ságod, 1900 és 1945-ben, ET. 506. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Összes erdőterület 

kh
1900 1945

1. Egyes magánbirtokosok 89,1945 ua. 165,4 43,2
2.1900 nincs, 1945 Krasovics László - 20,9
Összesen 165,4 64,1

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgyerdő

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh
1900 1945 1900 1945

1. Egyes magánbirtokosok 89,1945 ua. - 2,1 165,4 41,4
2.1900 nincs, 1945 Krasovics László - - - 20,9
Összesen - 2,1 165,4 62,3
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Látni, hogy az egyes birtokosok nagy számban vannak, egy-egy lakosra kevés 
erdő jut. Döbbenetes, hogy az erdő közel 2/3-a eltűnt az amúgy is legalacsonyabb 
erdősültségű helységben. Már 1900 előtt kiirtották a tölgyeseket. Krasovics László 
azért került 1935 után külön felírásra, mert nagyobb területe volt. Meg kell emlí
teni, hogy az 1945 előtti erdőtörvények nem vonatkoztak a ságodi birtokosokra, 
üzemterv, szakmai irányítás nélkül voltak.

Zalaegerszeg 1900 és 2945-ben ET. 552. lap.

Név 1900-ban, majd 1945-ben Összes erdőterület 
kh

Egyéb termékeny és 
terméketlen terület

1900 1945 1900 1945
1. Zalaegerszeg város, 1945 ua. 353,3 404,6 6,2 49,9
2. Szombathelyi püspökség, 1945 ua. 254,8 201,3 - 8,3
3. Egyes magánbirtokosok, 81 44,0 44,0 - -

Összesen 652,1 649,9

Név 1900-ban, majd 1945-ben
Tölgy erdő 

kh

Bükk- és más 
lombos fafaj 

kh

Fenyőerdő
kh

1900 1945 1900 1945 1900 1945
1. Zalaegerszeg város, 1945 ua. 212,1 191,6 141,4 190,9 - 22,1
2. Szombathelyi püspökség, 1945 ua. 56,1 - 198,7 201,3 - -

3. Egyes magánbirtokosok, 1945 ua. 23,0 23,0 21,0 21,0 - -

Összesen 291,2 214,6
Zalaegerszeg városnak 51 kh területtel növekedett az erdeje a felsőerdei lege

lőerdő idecsatolásával, a szombathelyi püspökségnek ugyanennyivel csökkent, 
így az erdőterület összességében nem változott 45 év alatt. Szembetűnő az egyéb 
területek növekedése, amely nagyrészt az Alsóerdőn lévő gyümölcsöst jelentette; 
ez az erdő kiirtásából keletkezett. Mindkét birtokos erdeje az erdőtörvény alá 
tartozott, üzemterv készítési kötelezettséggel és szakember -  erdőőr, erdőmérnök -  
akalmazásával.

A részletes adatbázis néhány adatát kritikával kell kezelni, ahogy megtettük a 
községeknél is. (Különösen azon erdő tulajdonosoknál, akikre nem vonatkozott 
az erdőtörvény.) Az adatbázis teljes korrekcióját itt nem tudtuk elvégezni, ez egy 
külön tanulmányban lehetséges.

E statisztikából nem tűnik ki, de tény, hogy a bükk aránya csökkent az akác 
javára. Viszont a szombathelyi püspökség 56 hold tölgyese eltűnt. Nagykanizsá
val összehasonlítva azt látjuk, hogy ott jóval több az erdő, 4 322,7 kh -  majdnem
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tízszerese az egerszeginek. Megemlíthetjük, hogy Nagykanizsa több alkalommal 
jelentős területű erdőt vásárolt, ami igen nagy értéket képviselt.506

Összességében jónak értékelhetjük, hogy az erdőterület nem változott lénye
gesen 45 év alatt, a szakszerű kezelés eredménye is látható. Azonban az akác 
területhódítása hosszú távon nem volt kedvező.

3. Közbirtokossági erdők 

A volt úrbéresek közbirtokosságai
A jobbágyfelszabadítás után a földesúritól különválasztott erdőt a legelőhöz ha
sonlóan nem osztották szét a volt jobbágyok és zsellérek között, hanem közös 
kezelésben maradtak, és osztatlanul birtokolták. Az így létrejött közbirtokossági 
erdők használatáról és műveléséről az 1879. évi XXXI. törvénycikk (erdőtörvény) 
és az 1898. évi XIX. törvénycikk intézkedett.

A XIX. század végén sorra megalakultak a közbirtokosságok Zalaegerszeg 
területén is. A volt úrbéresek közbirtokossága az úrbéresekből szerveződött. Elő
fordult, hogy a volt zsellérek is külön közbirtokosságot alakítottak, de itt ilyen 
nem volt, együtt voltak. A közbirtokosságon belül volt külön közös erdő és közös 
legelő ügyeit intéző szervezetet. A csak erdővel foglalkozó volt az erdőbirtokos- 
ság. A községen belül önálló testületet jelentett, vezetősége, elnöke, erdőgazdája, 
pénztárosa, jegyzője volt. Természetesen a birtokosok száma és a terület nagysága 
határozta meg a szervezet létszámát. Az elnök képviselte a közbirtokosságot, kü
lönösen az erdészeti hivataloknál, hatóságoknál és a szakembereknél. Az erdő
gazda irányította a helyszínen a szakmai munkákat, fakitermeléseket, faosztást és 
a csemeteültetést is. Feladata volt még az erdő ellenőrzése, a határjelek felújítása. 
A tagok a közös erdőből az erdőjog, vagy illetőség alapján részesedtek. Ez a 
jobbágyfelszabadítást követő erdő elkülönítéskor egy-egy úrbéresnek a birtoka 
nagysága után járó erdőterület közösből ráeső eszmei értékét jelentette.507 (Ezt a 
helységeknél ismertettük.) Az erdőjogot a birtokkal együtt örökölték, szabadon 
adhatták-vehették, azonban ez utóbbi ritkán fordult elő. Az erdőfelügyelőségek 
engedélyezték az évenként kivágható területet, melyet az erdész jelölt ki. A mun
ka megszervezésének, a fa elosztásának számtalan hagyománya volt, melyre ma 
már csak a legidősebbek emlékeznek.

Juttatott erdő vagy újbirtok az 1945-ös földosztáskor keletkezett. A nagy erdőte
rületekkel rendelkező uradalmak birtokából erdőt juttattak a rászorulóknak. Az

506 ZML IV. 432. Erdők Törzskönyve, 165,168, 551. lap.
507 Petercsák 1988. 26-37.; 1997. 205-217.
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ilyen erdőket sem osztották szét, hanem a birtokossági erdőkhöz hasonlóan közö
sen kezelték. Zala megyében több helyen volt ilyen, Zalaegerszeg területén is 
tervezték, de nem valósult meg.

A közösen vásárolt erdők
Egy-egy község lakosai összefogva közösen vásároltak erdőt a nagyobb birto
kostól, uradalomtól. Az ilyen vásárolt erdőket közösen kezelték, az erdő haszná
ból, zömmel a fa eladásából a vásárlás arányában részesedtek. A vásárolt részek 
örökölhetők voltak, így osztódtak, és egyre kisebb jogok keletkeztek. A közösen 
vásárolt erdők fellelhetők voltak Veszprém és Zemplén megyében, a Dunántúl 
falvaiban508 és Zala megyében is. Zalaegerszeg területén kettő volt. A közbirto
kosságokhoz hasonlóan működtek, az erdőtörvény is vonatkozott rájuk.

Nemesi közbirtokosságok
Kisnemesek és agilisek alakították az erdő és a legelő közös használatára. Az 
úrbéri elkülönítés előtt is működtek. Ságodon működött valamilyen formában a 
nemesi közbirtokosság, azonban nincs adatunk róla. Legtovább az erdők, legelő
erdők és legelők közös birtoklása, használata maradt fenn. A XX. század elején 
azonban a közös legelők nagy részét felosztották.

Az állami kezelés az államerdészet szakmai segítségnyújtását jelentette azok
nak az erdőbirtokosoknak, akiknek erdőbirtokai -  megfelelő jövedelmezőség 
híján -  nem tették lehetővé erdészeti szakszemélyzet alkalmazását. Az erdőterület 
kezelése körül azokat az erdőgazdasági teendőket, melyeknek végzéséhez szak- 
képzettség szükséges, az 1898. évi XIX. törvénycikk határozata szerint a Zalaeger
szegi m. kir. Állami Erdőhivatal, illetőleg az ennek alárendelt Zalaegerszegi m. 
kir. Járási Erdőgondnokság látta el. A közbirtokosok is ide tartoztak. 1924-ben az 
alábbi erdőket -  az erdőőri védkerületeken keresztül -  a Zalaegerszegi m. kir. 
Járási Erdőgondnokság kezelte.

Erdő tulajdonos Tér. kh
Kerület
száma

Kerület
székhelye

Ebergényi közbirtokosság 23,0 I. Milej
Zalabesenyői volt urb. közb. 35,3 I. Milej
Csácsbozsoki volt urb. közb. 131,2 II. Pózva
Kaszaházi volt urb. közb. 16,0 II. Pózva
Pózvai volt úrb. közb. 22,5 II. Pózva
Botfa község 5,3 III. Pölöske

sós Petercsák 1988. 26-37.; 1997. 205-217.
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Erdő tulajdonos Tér. kh
Kerület
száma

Kerület
székhelye

Külön alkalmazott erdőőrök beosztása:
Szombathelyi Püspökség Zalaegerszeg 254,8 IX. Nekeresdpuszta
Zalaegerszeg r. t. város erdeje 359,7 X. Zalaegerszeg509

Közbirtokosságok a mai Zalaegerszeg területén 

Csácsbozsoki volt úrbéres közbirtokosság
Az erdőt az 1842-ben történt birtokrendezés során 13 telkes gazda, 39 házas 
zsellér és Vi telek tanítói illetőség, összesen 18 3/8-ad telek járandósága fejében 
biztosították. Az úrbéri elkülönítéskor az erdő-legelőilletőséget egyben, elkülöní- 
tetlenül adták ki. A közbirtokosságnak 99 szavazásra jogosult tagja volt. 1847-ben 
készült el a tagosítási térkép, melyen az erdők is szerepelnek. Az első üzemterv 
helyszíni felvétele 1886-ban történt meg (az üzemtervet csak 1890-ben hagyták 
jóvá!). A térképen bejelölték az elkövetkező fordaszaki vágásterületeket.

A csácsbozsoki volt úrbéres közbirtokosság 1906. január 17-i ülésén a 131,2 kh 
területű, osztatlan állapotban lévő erdő gazdasági ügyviteléről szabályzatot állí
tottak össze. Ebben részletesen leírták az erdő kezelését, a tagok egymáshoz való 
viszonyát, jogait, a közös munkákat és kötelességeket. Azokat az erdőgazdálko
dási teendőket, melyek elvégzéséhez szakképzettség szükséges, a Zalaegerszegi 
m. kir. Állami Erdőhivatal, illetőleg ennek alárendelt Zalaegerszegi m. kir. Járási 
Erdőgondnokság látta el. Az erdőőrzéssel járó teendőket a mileji járási erdőőr és 
ennek felügyelete alatt a közbirtokosság által alkalmazott erdőszolga teljesítette. 
1920 után a pózvai erdőőr végezte az előbbi tevékenységeket.510 A vadászati jogot 
a községbeli egyéb területekkel együtt árverésen értékesítették, a befolyt bért a 
terület arányában a közbirtokosság megkapta.

1906-ban Goldfinger György volt az elnök, az erdőgazdával együtt szervezték 
a közbirtokosság munkáit és ügyeit. Zala Vármegye Közigazgatási Erdészeti Bi
zottságát Monspart István m. kir. erdészjelölt képviselte. 1909-ben Kovács István 
az elnök. Az 1925. május 4-én, Dala György elnökletével tartott közgyűlésükön 
99 tag volt szavazásra jogosult. 1927. január 20-án már 103-an lettek; az iskola- 
mester is tagja volt a közbirtokosságnak.511 1927-ben a 131,2 kh terület után 111,52 
pengő erdőőrzési járulékot fizettek.512

509 ZML V. 1607. 82. d. 2860/1919.
510 ZML V. 1607. ZP 1919, 82. d. 3713/919. Zala vármegye Közigazdasági beosztása és helységnévtára, 
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511 ZML IX. 530. b. Csácsbozsoki volt úrbéresek.
512 ZML VI. 207. Ef. 1927/2052.; ÜT. Csácsbozsok 66, 797, 727.
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A csácsbozsoki volt úrbéresek erdejének új üzemterve 1927-ben készült el. Ek
kor 131,2 kh az erdő területe. Az 1958. március 2-án tartott közgyűlésen Goldfin- 
ger Lajos az elnök, ekkor fogadták el az új típusú erdőbirtokossági társulat alap
szabályát. A területe 128,2 kát. hold, a hiányzó területet katonai lőtér céljára vették 
igénybe. Az államerdészeti kezelést 1952 és 1958 között az Eszakzalai Állami Er
dőgazdaság végezte.513

Ebergényi volt úrbéres közbirtokosság, vásárolt erdő
Az ebergényi volt úrbéresek közbirtokossága 1921-ben alakult. Az 1958. évi köz
gyűlés jegyzőkönyve szerint Ebergényi Margittól vásárolták meg az erdőterüle
tet. Nagysága 51,7 kát. hold volt. Az erdők törzskönyvében ebergényi volt úrbé
resek néven van bejegyezve. 1924-ben már csak 47,9 kh volt a területe.

Az erdőbirtokosság azon erdőgazdálkodási teendőit, melyek elvégzéséhez 
szakképzettségre volt szükség, a Zalaegerszegi m. kir. Állami Erdőhivatal, illető
leg ennek alárendelt Zalaegerszegi m. kir. Járási Erdőgondnokság látta el. Az 
erdőőrzéssel járó teendőket a mileji járási erdőőr és ennek felügyelete alatt a köz
birtokosság által alkalmazott erdőszolga teljesítette.514 1927-ben 47,9 kh terület 
után 40,72 pengő erdőőrzési járulékot fizettek.515 1958-ban Hóbár Pál az elnök, a 
tulajdonosok száma 95. 1952 és 1958 között az Északzalai Állami Erdőgazdaság 
végezte az államerdészeti kezelést. 1960-ban a közbirtokosságok a termelőszövet
kezetek létrejöttével átalakultak.516

A botfai volt úrbéresek, telkesek és zsellérek közbirtokossága
A botfai úrbéresek úgy a legelőnek, mint az erdőnek legnagyobb részét az 1850- 
es évek végén történt tagosítás illetőleg úrbéri elkülönítés alkalmával törvénye
sen felosztották s azt ki-ki tetszése szerint kezelhette, sőt kiirthatta, és szántó
nak használhatta. 1893. szeptember 30-án azt nyilatkozták, hogy csak a Felsőer
dő dűlőben, két részletben mintegy 5,3 kh erdőterületet hajlandók üzemterv 
szerinti erdőkezelésre átengedni. A döntésüket azzal indokolták, hogy a tanító és 
a pásztor faszükségletét ebből fedezik, valamint ezt a területet az 1879. évi erdő
törvény életbelépésekor is erdőként kezelték. Azokat az erdőgazdálkodási teendő
ket, melyek elvégzéséhez szakképzettség szükséges, a Zalaegerszegi m. kir. Álla
mi Erdőhivatal, illetőleg ennek alárendelt Zalaegerszegi m. kir. Járási Erdőgond

513 ZML IX. 530. c. Csácsbozsoki volt úrbéresek alapszabálya.
514 ZML V. 1607 ZP 1919, 82. d. 3713/919. Zala vármegye Közigazdasági beosztása és helységnévtára, 
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nokság látta el. Az erdőőrzéssel járó teendőket a pölöskei járási erdőőr és ennek 
felügyelete alatt a közbirtokosság által alkalmazott erdőszolga teljesítette.517

1927-ben Botfa községnek 5,3 kh erdője volt. 4,53 pengő erdőőrzési járulékot 
fizettek. A botfai volt telkesek és zsellérek 1959. október 2-án megtartott közgyű
lésén Simon József elnökölt: ekkor 5,7 kát. hold erdővel rendelkeztek. Az államer
dészeti kezelést 1952 és 1958 között az Északzalai Állami Erdőgazdaság végezte.518

A Botfa község volt úrbéres közbirtokosság
A Botfa község volt úrbéres közbirtokosság 161,6 kh-at legelőilletőségként ka
pott, melyen legeltettek, azonban nagy része erdő volt. 1906 és 1907-ben rögzí
tették a legelő erdő állapotot és így nem került az erdőtörvény alá, nem kellett 
üzemtervet készíteni és nem került állami kezelésbe. Az egész terület bükk és 
egyéb lomberdő volt. Nem feltétlen erdőtalajon állt, így elvileg ki is irthatták vol
na, azonban az 1940-es évek végéig megmaradt.519

Zalabesenyői volt úrbéres közbirtokosság
A  zalabesenyői volt úrbéres telkes gazdáknak és házas zselléreknek az 1859. évi 
május 31-én hitelesített birtokkönyv szerint 12 telek járandósága képpen adták ki 
a 35,3 kh erdőt (35,7!). Legelő illetőségként 48,4 kh területet kaptak -  mely rész
ben erdő volt -  így összesen 84,2 kh-al rendelkeztek. Az első üzemtervet az erdő
ről az erdőtörvény rendelkezése szerint 1887-ben készítették el. A 35,24 kh erdő 
fafajai: bükk és gyertyán 49 %, kocsányos tölgy és csertölgy 51 %. A zárlat 06-08 
közt változott. Az erdő 70 éves korú, ritka kigyérült állományú volt. Az 1887 
előtti két évben 8 kh erdőt vágtak le, amel igen jelentős mennyiség volt. A tar
vágást az I/a . és a I/b . osztagokban végezték el, de a terület felújításáról gon
doskodtak.

Az évi vágásterület csak 0,88 kh volt, 59 m3 fatömeggel. Az összes fatömeg 
2 627 m3, holdanként 75 m3, ami igen alacsony volt. (A 100 m3 feletti termelés 
már elfogadhatónak mondható.) Az 1842. évi tagosítási térkép alapján készült el 
az első üzemtervi térkép is. Ezen jól látni az első 40 év vágásainak beosztását. E 
korban, az országban több tízezerre tehető a hasonló erdőgazdálkodási mód, 
melynek a lényege, hogy minden évben azonos területet vágtak le, s természete
sen, vagy mesterségesen felújították a területet. (Meg kell említenünk, hogy az e 
korban elterjedt vágásos módszert nem ismeri Szakái István helytörténész, aki 
2002-ben így ír: „A tarra vágással úgy 25 éve (1977) ismerkedhettünk meg, ame

517ZM. V 1607 ZP 1919, 82. D. 3713/919. Zala vármegye Közigazdasági beosztása és helységnévtára, 
1924.
sí* ZML VI. 207. Ef. 1927/2052.; ÜT. Botfa 537,538.; IX. 530. c. Botfai volt úrbéresek alapszabálya.
519 ZML VI. 207 Ef. 813/1906,66/1907, Erdők Törzskönyve 470.
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lyet nevezhetnénk nyereségvágyból elkövetett természet- és élővilágellenes bűn
tettnek is."520 Bizony a XIX. század végén és a XX. század elején elterjedt módszer 
volt a tarvágás. Besenyőn kívül a többi faluban is így irtották ki az erdőket és ala
kították át szántóvá, rétté, amit eddig is és ezután jelezni fogunk. Természetesen 
a szálalás és a tarvágás nélküli vágás is előfordult korunkban, de nem jellemzően.)

A volt úrbéres közbirtokosság erdeje a falu határának észak-nyugati részén, 
Egerszeg és Bazita határa mellett a Pusztai dűlőben volt. 1896-ban az összes fatö
meg 2 323 m3-re csökkent, a zárlat továbbra is alacsony, 0,6-0,8 közötti, ami azt 
jelentette, hogy a faállomány gyér állapotú volt. A magtermés előmozdítására 
nem kellett megbontani az állományt, mert eleve ritka volt. A vágás előtt 5 évi 
legeltetési tilalmat vezettek be a felcseperedő újulat érdekében.521 Tíz év múlva,
1907-ben már közel felére, 1 351 m3-re csökkent az erdő fatömege és pontosan fele 
területet vágtak ki. A felújítás természetes úton történt, a hézagokat tölgy csemeté
vel pótolták, és a fiatalosokat ápolták. 1923-ben már csak 881 m3az erdő fatömege, 
megfiatalodott az állomány, 0,88 kh volt az idős, 100 éves erdő. Örvendetes, hogy 
17 kh-on 1,0, azaz teljes a zárlat már. Ezek fiatalosok, melyeket tisztítani, gyéríteni 
kellett a sok gyomfától.

Az erdőterület kezelése körül azokat az erdőgazdasági teendőket, melyeknek 
végzéséhez szakképzettség szükséges, az 1898. évi XIX. törvénycikk határozata 
szerint a Zalaegerszegi m. kir. Állami Erdőhivatal, illetőleg az ennek alárendelt 
Zalaegerszegi m. kir. Járási Erdőgondnokság látta el. Az erdőőrzéssel járó teen
dőket a közigazgatási erdészeti bizottság által kinevezett mileji járási erdőőr és 
ennek felügyelete alatt a közbirtokosság által alkalmazott erdőszolga teljesítette. 
1924-ben a közbirtokosság területe 35,3 kh.5221927-ben a fafaj megoszlás az alábbi: 
tölgy 23,7 %, cser 0,6 %, bükk 32 %, gyertyán 43,7 %. A gyertyán túlzott aránya a 
sarjról való felújítás eredménye. Örvendetes a cser csökkenése. Az említett fafajok 
mellett szórtan előfordult az erdeifenyő, szelídgesztenye, vadcseresznye, nyír, 
nyár, juhar és akác. A fatömeg folyamatos csökkenése megállt és először növeke
dett, 1 288 m3-re. Az első üzemterv elkészítésekor levágott erdők már 40 évesek 
lettek és a jó termőhelyi adottságok és az erdei legeltetés csökkenése következté
ben nagy fatermést produkáltak. Az évi vágható fatömeg 65 m3-re emelkedett.

Az erdő jó növekedésű volt. A magtermés is jónak mondható, 4-5 évente volt 
bőséges termés. A felújítás természetes úton, sarjról történt, a hiányokat mester
ségesen pótolták makk vetésével, illetve tölgy, bükk, szelídgesztenye és erdeife
nyő csemete ültetésével. Gondként merült fel hogy a fiatal csemetéken megjelent

520 ZML IV. 432. ÜT. Zalabesenyő, 34.; Szakái 2002.13.
521 ZML IV 432. ÜT. Zalabesenyő, 34.
522 ZML V. 1607. ZP 1919, 82. d. 3713/919. Zala vármegye Közigazdasági beosztása és helységnévtára, 
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a lisztharmat. A 40 éves vágásforduló terv továbbra is fennmaradt, de a gyakor
latban 80-100 éves állományok is voltak. Nagy gond volt az akác megjelenése.

Az erdészeti hatóság megállapította, hogy 1927-ig semmilyen fatömeg és pénz
ügyi számadást nem vezettek. Ez egyébként a többi közbirtokosságra is érvényes 
volt. A zalabesenyői volt úrbéresek 35,3 kh erdejük után 1927-ben, 30,01 pengő 
erdőőrzési járulékot fizettek.523

A volt úrbéresek árkos, szaggatott területen lévő legelője tulajdonképpen erdő 
volt, csak legelőként kapták. 1934-ben 7,7 kh ilyen erdőt üzemterveztek és állami 
kezelésbe vettek, mert feltétlen erdőtalajon állt. A fafaj megoszlás az alábbi: gyer
tyán 41,5 %, tölgy 16,9 %, akác 15,6 %, szil 14,3 %, juhar 11,7 %. Az erdőt 40 éves 
vágásfordulóval, sarjerdő üzemmódban kezelték. A felújítás természetes úton, 
sarjadzás útján történt. Egyik része az Alsómezőn, a Bocföldével határos területen, 
a másik része a Hosszúvölgyben volt. Hivatalos neve: a volt úrbéresek legelő
illetőségű erdeje.

A volt úrbéres közbirtokosság elnöke 1934-ben Horváth István volt. Közgyű
lést évente kétszer tartottak. 1940-ben felmérték a közbirtokosság erdejét és a 
legelőjét, mivel 1877 óta alaposan megváltozott a két terület aránya. Az új állapot 
szerint: az erdő 52 kh 39 nöl, a legelő 32 kh 1551 Dől.524 Az erdők aránya jelentő
sen megnőtt, azonban mint már jeleztük, ez nem erdő ültetéséből adódott, hanem 
abból, hogy a legelők részben erdők voltak. A ritkás legelőerdők egy idő után 
beerdősültek, különösen, ha kedvező volt az időjárás és a magtermés.

A közbirtokosságokat az 1945-ös földreform nem érintette. Az 1957. október 
16-án megtartott közgyűlésük idején a közbirtokosságnak 65,7 kh. erdeje volt, az 
elnök Kerkai János. A növekedés a legelőerdőnek az erdőhöz való csatolásából 
adódott. A terület eredetileg 84,7 kh. volt, a hiányzó 19 kh-t a tulajdonjog válto
zatlan hagyása mellett a zalabesenyői legeltetési bizottság kezelésébe adták. Jóvá
hagyott üzemtervvel rendelkeztek. 1952 és 1958 között az Északzalai Állami Erdő- 
gazdaság végezte az államerdészeti kezelést.525

Zalabesenyői szabadosok
Az erdőbirtokot a zalabesenyői szabadosok 1860-ban kapták úrbéri elkülönítés
kor, legelő illetőségként. A 6,6 kh erdő 8 telekjárandóságnak felelt meg. A terület 
a volt úrbéres közbirtokosság erdőinek déli részén volt. Az 1933-ban készült 
üzemterv szerint, mint „szabad birtok" jutott a volt szabadosok tulajdonába. Az 
erdőről az átvételig nem készült üzemterv, a birtokosság előre meghatározott terv

523 ZML IV 432. ÜT. Zalabesenyő, 34. Üzemátvizsgálat, 1923,1927.; XXIV. 213. Ef. 1927/2052.
524 ZML VI. 207. Ef. 16/1940/2450.
525 ZML IX. 530. c. Zalabesenyői volt úrbéresek alapszabálya.
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nélkül kezelte. Ennek ellenére megállapítható, hogy az okszerű gazdálkodás ha
tárát nem lépték át, az erdő állapota jónak mondható, melyet az idős állományok 
túlsúlya is mutat. Érdekes megállapítást közölnek az éghajlatról, mely a környé
ken lévő többi erdőre is vonatkozik. Az erdőbirtok egész vidéke szőlőtermő s így 
éghajlata szelíd és mérsékelt. A tél rendes körülmények közt csak rövid ideig tart, 
a tavasz esős, míg a nyár és ősz többnyire száraz. A nyári zivatarok gyakoriak, de 
jelentősebb károkat nem igen okoznak. A korai és késői fagyok, valamint a veszé
lyes északnyugati szelek az állományokban eddig jelentékenyebb kárt nem okoz
tak.

A fafajmegoszlás az alábbi: bükk 33,9 %, gyertyán 30,8 %, tölgy 24,6 %, cser
1,5 %, akác 9,2 %. Itt tetten érthetjük az akácosítás dátumát: a kisbirtokon e kor
ban a hivatalos erdészeti hatóság támogatta az akác elterjesztését. Az erdő a sza
badosok tűzifa szükségletét is alig fedezte. A kihasznált fatömeget az arányrészek 
szerint és az igényjogosultak közt felosztották. Csekély pénzbeli térítést azért 
kértek, hogy a közterheket fedezzék. Az erdőbirtokot 16 pengő 65 fillér adó és 
egyéb közteher terhelte. Az erdő kezelését a zalaegerszegi erdőhivatal látta el, a 
pölöskei járási erdőőr segítségével.526 Az erdő 1938-ban 7,9 kh, átlagosan 35-55 
éves volt, 0,7 sűrűségű, a fafajok az alábbiak: gyertyán 50 %, bükk 30 %, tölgy 10 %, 
cser 10 %. Szórtan előfordult szil, vadcseresznye, vadkörte és akác. A birtokosok 
4 kh tuskóirtásos tarvágást kértek és akáccal óhajtották felújítani. Ezt Kiss Lajos 
erdőmérnök a helyszíni szakvéleményében támogatta, mert az erdők jelentős 
része csúcsszáraz, bélkorhadt és a délkeleti részen már 4 éves akácfolt volt.527

Az 1958. február 4-én tartott közgyűlésükön Báli István az elnök, a közbirto
kosság 6,5 kát hold erdővel rendelkezett. 1952 és 1958 között az Északzalai Állami 
Erdőgazdaság végezte az államerdészeti kezelést.528

Kaszaházi volt úrbéres közbirtokosság
Az erdőterületet, 6,6 kh-at az úrbérrendezéskor 8 úrbéri telek járandóságaként, 
erdő és legelő illetőségként kapták a kaszaházi úrbéres telkes gazdák és házatlan 
zsellérek. A kaszaházi volt úrbéresek osztatlan állapotban lévő erdejének gazda
sági ügyviteléről szóló szabályzatot 1905. december 31-én készítették el, Monspart 
István m. kir. erdőgondnok, a Zala vármegyei közigazgatási erdészeti bizottság 
kiküldöttjének közreműködésével. Ez volt az alakuló ülés. A 11 közös birtokos 
tag elnöknek Schneiner Vendelt választotta. Az erdőterület kezelése körül azokat 
az erdőgazdasági teendőket, melyeknek végzéséhez szakképzettség szükséges,

526 ZML IV. 432. ÜT. Zalabesenyő, 40.
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az 1898. évi XIX. törvénycikk határozata szerint a Zalaegerszegi m. kir. Állami 
Erdőhivatal, illetőleg az ennek alárendelt Zalaegerszegi m. kir. Járási Erdőgond
nokság látta el. Az erdőőrzéssel járó teendőket a közigazgatási erdészeti bizottság 
által kinevezett mileji járási erdőőr és ennek felügyelete alatt a közbirtokosság 
által alkalmazott erdőszolga teljesítette. 1920 után a pózvai erdőőr végezte az 
előbbi tevékenységeket.529

Az 1925-ben megtartott közgyűlésen a 9 közös birtokos tag Heiszter Ferencet 
választotta elnöknek. Szecskái Dezső m. kir. erdőtanácsos az erdőhivatalt képvi
selte. Kiderült, hogy számadásokat nem vezettek. A kaszaházi volt úrbéresek er
deje 1927-ben 6,6 kh volt, 5,62 pengő erdőőrzési járulékot fizettek. 1930-ban a 
cigányok károsították az erdőt, kivágták a fákat, sőt az erdőben is éltek. A közbir
tokosság tagjai fel akarták osztani az erdőt, azonban a hatóságok nem engedé
lyezték.530

A pózvai volt úrbéres közbirtokosság
A pózvaiak 1860-ban az úrbérrendezéskor 4 4 /8  jobbágy és 12 zsellér, összesen 
6 telekjárandóságként 22,5 kh erdőt, legelőilletőség címén 43,1 kh-at kaptak. A 
társulat, mint erdőbirtokosság 1892-ben alakult meg. A Zalaszentiván és Zala
egerszeg határ felőli részen volt az erdő.

A pózvai volt úrbéresek 1904. március 22-én tartott alakuló közgyűlésén 27 
jogosult volt jelen. A közbirtokosság elnöke Kaszás Károly. Monspart István m. 
kir. erdészlejölt képviselte Zala vármegye közigazgatási bizottsága erdészeti albi
zottságát. Az erdőgazda és a kiküldött bizottság az esedékes évi vágást megbe
csülte, majd e becsű alapján a birtokosok között a birtokarányban felosztották. 
Az erdő kezelését 1904-ben a zalaegerszegi erdőhivatal alárendeltségében lévő 
zalaegerszegi járási erdőgondnokság látta el. Az erdőőrzéssel járó teendőket a 
közigazgatási erdészeti bizottság által kinevezett zalaegerszegi járási erdőőr és 
ennek felügyelete alatt a közbirtokosság által alkalmazott erdőszolga teljesítette. 
1920 után a pózvai erdőőr végezte az előbbi tevékenységeket.531 Az 1924. decem
ber 16-án tartott közgyűlésén 58 szavazásra jogosult volt jelen, az elnök Puplisi 
István. Az erdőhivatalt Szecskay Dezső m. kir. erdőtanácsos képviselte.

A pózvai volt úrbéresek erdeje 1927-ben 22,5 kh; 19,13 pengő erdőőrzési járu
lékot fizettek.

529 ZML V. 1607. ZP 1919, 82. d. 3713/919. Zala Közigazdasági beosztása és helységnévtára, 1924.
530 ZML VI. 207. Ef. 1927/2052; Ef. 8/1930/751.; Üzemtervek, Kaszaháza 546.
531 ZML V 1607. ZP 1919, 82. d. 3713/919. Helységnévtár, 1924. Ángyán János.
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1947-ben 65,2 kh a területe, évi vágásterület 1,9 kh, az ebből várható fatömeg 
108 m.532 Mint látjuk az erdőgyarapodás nem ültetésből adódott, hanem a legelő 
is erdő lett. (Feltehetőleg már az úrbérrendezés idején is részben erdő volt.) 1958- 
ban Olasz Dezső a közbirtokosság elnöke. Évente kétszer tartottak közgyűlést. 
Az Északzalai Állami Erdőgazdaság végezte az államerdészeti kezelést 1952 és 
1958 között.

Zalaegerszeg város közbirtokossága
A közbirtokosságok közé tartozna, azonban speciális helyzete miatt külön tár
gyaljuk. Annak ellenére, hogy közbirtokosnak nevezték magukat, a közbirtokos
ság alapvető ismérveit, közgyűlést, névsort, részarányt nem találunk és hivatalos 
szervezetet sem alakítottak.

A közbirtokossági erdőket 1945-ben nem érintette a földreformtörvény. Az ál
lami kezelés továbbra is fennmaradt, Zalavári István erdőőr végezte e feladatot a 
zalaegerszegi állami erdőgondnokság képviseletében. Kényszertermeléseket is 
elrendeltek a háborús viszonyok miatt. A különféle közbirtokossági erdők a terme
lőszövetkezetek szervezésekor, főleg 1961-64 között szűntek meg. Erdőik kisebb 
része állami tulajdonba, nagy része a termelőszövetkezetek használatába került, 
csak néhány helyen maradt meg a közös erdő.533 A rendszerváltozáskor kísérlet 
történt a közbirtokosságok visszaállítására, de nem valósult meg.

A közbirtokosság önszerveződése nehezen ment és az államerdészet felülről 
jövő, sokszor erőltetett beavatkozását -  a nem szakmai ügyekbe is -  nem nézték 
jó szemmel. Ez nemcsak helyi, hanem országos probléma is volt.534 A közbirto
kossági erdőszervezet, tulajdon forma egy-egy közösség összetartozását és közös 
munkáját jelentette, erősítette egy-egy helység közösségi tudatát.535 A közösségi 
szellem, az összefogás, egymás segítése mind olyan erkölcsi értékek, melyeket 
fontosabbnak ítélhetünk, mint a felmerült problémákat. A közösségi, erdőhasz
nálati hagyományok már teljesen kihaltak.

A közbirtokosságok, mint autonóm szervezetek, szinte minden helységben 
működtek, volt ahol több is. Közösségi, gazdasági egyesületként is említhetjük. 
Egy-egy helység történetének igen fontos időszakát, fejezetét ismerhetjük meg a 
közbirtokosságok által. Meg kell jegyeznünk, hogy a zalai helységek eddig megírt 
történetében nem szerepelnek a közbirtokosságok.

532 ZML IX. 530 b. Pózvai úrbéresek.; VI. 207 Ef. 1927/2052.; Üzemtervek, Pózva 236.; Ef. 34. d. 
1947/357.
533 ZML VI. 207. Ef. 28. d. 1945. június 3.; Kollwentz 2007, 6-8.
534 Oroszi 2001.127-137.
535 A szerző személyesen ismerte és szakmailag is segítette a besenyői közbirtokosság munkáját.
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4. Erdészeti, kertészeti mag és csemetetermelés Zalaegerszegen 
a XIX. század végén és a XX. század elején.

Az erdőgazdálkodás egyik legfontosabb ága a mag- és csemetetermelés. Az erdő- 
felújítás és az erdőtelepítés elképzelhetetlen szakszerű, államilag hitelesített mag 
és csemetenevelés nélkül. A gyümölcs és dísznövény kertészetnek nagy a gazda
sági jelentősége, és hatással van a környezeti kultúra kialakulására.

Az erdőtörvény, az üzemtervek és az erdőfelügyelői hálózat kiépülésével egy
re erősebb lett az erdők ellenőrzése. Mindezek azt eredményezték, hogy csökkent 
az erdők irtása és az erdőtulajdonosok mind jobban belátták, hogy a kitermelt 
erdők helyét be kell ültetni. Nagy igény jelentkezett tehát az erdei csemetére.

Faragó Béla magpergető gyára és csemetekertje
Zalaegerszeg város jelenkori és múltbéli történetének hosszú folyamatában jog
gal merülhet fel, hogy melyek voltak a legsikeresebb, legismertebb vállalkozások, 
melyeket a hazai és nemzetközi téren is elismertek -  egyben hírnevet szereztek a 
városnak is.

A XIX. század végén és a XX. század elején Zalaegerszeg legnagyobb üzeme 
Faragó (1898-ig Fischer) Béla magkereskedő és szakíró vállalkozása volt.536 Életé
ről keveset tudunk. 1867. augusztus 13-án született Zalaegerszegen, anyja neve 
Mayer Betti. 1898-ban változtatta meg nevét Faragóra. Feltehető, hogy az első 
iskolái után külföldön tanult, anyanyelvi szinten beszélte a német nyelvet. Hosz- 
szabb ideig volt tanulmányúton Németországban a Rajna és a Majna vidékén, 
majd hazánk nagyobb magpergetőit, a zsarnócait és a bogdánit is meglátogatta. 
Mindenütt a legjobb megoldásokat, terveket kereste. Először kereskedéssel fog
lalkozott, főleg fenyőtobozt szállított külföldre. Vállalkozásának nagyságát jelzi, 
hogy 1894-1895 telén 90 vasúti kocsi tobozt exportált Zalából. 1896-ban váltott 
iparigazolványt mező- és erdőgazdasági termények kereskedésére, egy másikat 
pedig magpergető és tisztító intézet működésére. A „Magyar Magpergető Inté- 
zet-Fischer Béla" nevű egyéni céget 1896. október 24-én alapította, melynek a 
hivatalos tevékenysége a magpergetés mellett a mező és erdőgazdasági termény
kereskedelem volt. Németül is bejegyezték.537

A hazai és külföldi tapasztalatok alapján 1896-ban Magyarország legkorsze
rűbb és legnagyobb fenyő magpergető gyárát építette meg Zalaegerszegen. Ő 
alkalmazta először -  az osztrákokat megelőzve -  az épületen belüli villamos hő
mérsékletszabályozást. (NB. Ekkor még Zalaegerszegen nem volt villany!) A za

536 EL 1909.1031.; Hangay 1897.15-19.; Gulyás 1992. VIII. köt. 171.; MZC 1904., 1909., 1913.
537 ZML VII.2/d. 260. Cb. 61. 4. B.-C. 2.18. d.; 1876-1948. Z. E. I. 284.142.
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laegerszegi vasútállomás melletti területeken működő gyár a Monarchián belül is 
az egyik legnagyobbnak számított. A magpergetés a fenyőtoboz magjának eltá
volítását és tisztítását jelentette. Bonyolult volt a technológia, és az eljárás hosszú 
ideig tartott. 1902-ben „Magyar Magpergető Gyárra" változtatta cégének nevét. 
A magpergető mellett 120 holdon faiskolát létesített, ahol több millió példányban 
nevelték a különböző erdei fák csemetéit. Szinte hihetetlen, hogy 100 féle díszfe
nyőt neveltek, a nemesített fajtákat is beleértve.538 A faiskolát a XX. század elejére 
Magyarország legnagyobb erdészeti csemetekertjévé fejlesztették. Hazánkban a 
legnagyobb uradalmakkal és a császári főherceg erdőgazdaságaival állt üzleti 
összeköttetésben. Európa több országába exportált, legtöbbet Német- és Francia- 
országba. A nagy távolságra vasúti kocsikban fuvarozta a csemetéket és magokat.

Az erdei fák terméseit, tobozait dolgozta fel akként, hogy mesterségesen fej
lesztett magas hőfok mellett kipergette a fa tobozaiból a magvakat és ezeket erdők 
felújítására és telepítésére (úgy hazánkban, mint külföldi államokban) hozta for
galomba. Ezen erdei termékek értékét eddig Göcsejben nem ismerték, ott veszett 
az erdőben felhasználatlanul. Faragó felismerte a lehetőséget és a Göcsejben több 
száz családnak nyújtott keresetforrást a gyűjtéssel. Ezért mintegy 200 000 koronát 
fizetett ki évente a szegény népnek. 1906-ban csak a magpergetőben 70 fő dolgo
zott. Meg kell jegyeznünk, hogy a hazai erdőgazdaságok addig főleg külföldi 
magpergető gyáraktól szerezték be erdei magvakat. Faragó a magyar gazdaság
nak ily módon jelentékeny szolgálatot tett, a gyárában előállított erdei termékek
kel nemcsak a hazai, hanem a külföldi piacot is ellátta. Kitartó munkássága és 
szorgalma által vagyona egyre gyarapodott, a folyamatos bővítés folytán 1902-re 
140 000 korona értéket képviselt. Üzleti tőkéje 60-80 000 koronára tehető s ugyan
ennyire becsülhetők egyéb ingóságai, takarékpénztári részvényei és betétei.

Faragó Béla ezek után császári és királyi udvari szállítói cím elnyeréséhez fo
lyamodott, hiszen szállított az uralkodó népes családja erdőgazdaságainak is, és 
egész Európában ismertté vált. Mivel az osztrák magpergetők az osztrák birodal
mi címert használhatták s ezen kitüntetésben is biztosítékot láttak a kifogástalan 
kiszolgálásra, éppen ezért Faragó kérelmének a legfőbb indoka az volt, hogy ő 
magyar s külföldiekkel e téren is sikeresen vehesse fel a versenyt.

A minisztérium 1902-ben, a főispánon keresztül bizalmas információt kért a 
polgármestertől Faragó működéséről és politikai tevékenységéről. Támogató vé
leményéből idézünk: „udvarias, előzékeny, higgadt modora, műveltsége és szak
ismeretei folytán polgártársai között köztiszteletben és becsülésben áll. Úgy poli
tikai téren, mint a közügyek intézésében a szabadelvű felfogás híve s egyenes,

5:wSárközy 2006. 6. évf. 113k-115.
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mérsékelt és alapos felszólalásai mindig elismerésre találnak."539 Ezután Faragó 
Béla a császári és királyi udvari szállító címet megkapta az uralkodótól, Ferenc 
Józseftől, amelyet felhasznált hirdetéseiben is. Cége neve is megváltozott: „Faragó 
Béla csász. és kir. udvari szállító, Magyar Magpergető Gyára, Zalaegerszegen".540

Az 1903-ban az Országos Erdészeti Egyesületnél, nagy áldozatkészséggel lét
rehozott 6 000 koronás alapítványából évente három erdőtiszti vagy erdőőri árva 
részesült segélyben. Faragó Béla a végrendeletében 2 000 koronával növelte az 
alapítványt. Faragó hosszú időn keresztül segítette az Erdészeti zsebnaptár kiadá
sát is. Ez nagy népszerűségnek örvendett, és Faragó-féle naptárként emlegették.541 
1900-ben Párizsban a világkiállításon ezüstéremmel -  erről Zala megyében is 
megemlékeztek -  1897-ben Arcachonban aranyérmes díszoklevéllel, Pozsonyban 
1902-ben aranyéremmel és elismerő oklevéllel jutalmazták tevékenységét. 1907- 
ben a pécsi országos kiállításon díszfenyőkért és fajburgonyáért díszoklevéllel 
(Grand Prix) tüntették ki. A kolozsvári és bukaresti kiállításon is díjat kapott; ő 
végezte az utóbbi helyen a magyar pavilon környékének parkosítását, ahová 70 
féle fenyőt ültetett. Összesen 25 arany, ezüst és elismerő oklevéllel tüntették ki. 
Ilyen európai hírnévre rajta kívül senki nem jutott Zalaegerszegen. Szülővárosára is 
gondolt -  1894-ben 200 koronát adományozott az egerszegi zsinagóga felépíté
sére.542

A mintaüzem híre gyorsan terjedt, sokan tekintették meg. Például 1906-ban a 
keszthelyi gazdasági tanintézet diákjai Lovassy Sándor tanár vezetésével láto
gatták meg a gyárat. Zalaegerszeg környéken Faragó Béla terjesztette el a külön
leges fafajokat: vörösfenyő, duglászfenyő, jegenyefenyő, nordmannfenyő, havas- 
szépe-azálea. A zalaegerszegi Alsóerdőn, valamint Besenyő, Botfa és Csácsbozsok 
erdeiben még ma is látni e példányokat. Sokat tett az egerszegi kertészeti kultúra 
kialakításáért. Rendszeresen írt a szakmai lapokba, ahol ismertette a legfejlettebb 
német, svájci mag- és csemetetermelési módszereket, beszámolt a várható mag
termésről és saját tapasztalatairól.543 13 jelentősebb cikkéről tudunk. Felmerül 
kérdésként, hogyan tudta megszervezni nagy export orientált vállalatát és ho
gyan tájékozódott naprakészen Európa és Ázsia nagy részének magterméséről 
egy kisvárosból. Rendszeres utazásait már említettük. Tudjuk, hogy olvasta Euró
pa szakmai újságjait. Feltehetőleg kiterjedt kapcsolatrendszere volt a mag- és 
csemeteszállítás körében. Részt vett számtalan erdészeti és kertészeti kiállításon,

539 ZML V. 1601. No. 875. 80. D. 1607a. ZP 1902.
540 ZML VII. 2/d . 260. Cb. 61. 4. B.-C. 2.18. d.
541 Erdészeti zsebnaptár 1883-1919 évre.
* 2  Az Erdő 1908. II. évf. 1. sz. 22.; EL 1906. 575.; Megyeri 2004. 236.
543 Erdészeti magtermési jelentés. EL. 1898-1905.; A szárazság és a rovarok okozta károk a csemete

kertekben. Magyar Erdész, 1904. 220.; A bukaresti kiállítás. EL. 1906. 574-576. ZÉL 2005. 86.
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s valószínű, hogy szoros kapcsolata volt a nemzetközi bank és pénzügyi világgal, 
amely nélkül nem tudott volna beruházni és külföldön működni.

Faragó Béla, mint a város képviselője aktívan részt vett a közéletben, feltehe
tőleg 1892-től, minthogy a legtöbb adót fizetők -  virilisek -  jogán lett képviselő. 
1902-ben például márciusban, áprilisban és májusban vett részt az üléseken.544 A 
villanyvilágítás bevezetése ügyében tartott emlékezetes ülésen az egyik fő szónok 
volt. 1908-ban is a legtöbb adót fizetők (virilisek) közt találjuk, a 12. helyen, 1 008 
korona 61 fillér adóval -  így ismét választás nélkül lett képviselő. 1909-ben a 20. a 
sorban 805 korona 74 fillér adóval.

1909. január 7-én Faragó Béla bejelentette, 
hogy a választás útján nyert képviselői jogát kí
vánja gyakorolni. így a legtöbb adót fizetők közül 
egy póttagot hívtak be helyette.545 1909. okt. 13- 
án hunyt el (az utolsó évben már sokat beteges
kedett). Az erdészek országosan is elismerően 

emlékeztek meg róla. Halála után 1917-ig az özvegye vitte tovább a céget, fivére, 
Szunyogh Béla gépészmérnök segítségével.546 Örökösei Faragó Béláné született 
Strasser Katalin, illetve Faragó Lili és Faragó Klára kiskorúak lettek, fele-fele 
részben. Érdemes a hagyatéki leltárból idézni, mert így képet kapunk a cég nagy
ságáról.

1910. január 5-én az egyéni cég társas céggé alakult „Faragó Béla csász. és kir. 
udvari szállító magyar magpergető gyára erdészeti csemetetelepek Zalaegerszeg" 
névvel, melyet tulajdonképpen már régóta használtak. Fő tevékenységnek a cse
metetelep üzemeltetését jelölték meg.547 A Faragó Béla cégnevet még aláíráskor is 
megtartotta Faragó Béláné és Szunyogh Béla.

1911-ben özvegy Faragó Béláné bővítette a céget, a Baross liget mellett egy új 
raktárépületet építtetett. Az üzem nagyságát jelzi, hogy 1911-ben 200 fővel dol
gozott a magpergető és a csemetekert. A létszámba beletartoztak az idénymun
kások és a beszállítók is. A városi faiskola részére 1911-ben 45 korona 50 fillér 
értékű magvakat és csemetéket szereztek be Faragó Béla magpergető gyárától.548

1910-ben már özv. Faragó Béláné szerepel a legtöbb adót fizetők közt, 24-ik 
806 korona 74 fillér adóval. 1911-ben Faragó Béla magpergető gyáros (!) 31-ik 735

544 ZML V. 1606, ZVK iratai. IV. kötet 1902. március 6-i, 27-i, április 10, május 28-i közgyűlés, 176, 
179, 209.
545 ZML V. 1606. ZVK 1907. XII. 14-én kgy.; 1908. XII. 17-én kgy. 201.; 1909.1. 7-én kgy. 212.
^  ZML V. 1606. ZVK 1909. X. 30-án kgy. 68.; EL. 1909.1031,1036.
547 ZML VII.2/d. Cb. 61. 4. B.-C. 2.18. d.; 1876-1948. Z. T. II. 52.113.
548 ZML V. 1607. ZP 1911. 8. d. 5580/1911.; Káli 1997. 324.; 1606. ZVK 1911. VII. 10-én kgy. 228-9.

korona fillér
Ingóságok 99 064 64
Ingatlanok 84 942 -

Összesen 184 006 64
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korona 34 fillér adóval.549 (Halála után is fennmaradt a neve, mint cégnév, ezért 
úgy tűnik, mintha élne.) Az 1912-ben legtöbb adót fizetők közt özvegy Faragó 
Béláné gyáros 529,58 koronával a póttagok közt az első volt. 1913-ban a rendes 
tagok közt az 52-ik, képviselője Szunyogh Béla. A Faragó Béla cégnek az 1914. évi 
városi legtöbb adót fizető képviselői jogát az özvegy Szunyogh Béla zalaegersze
gi lakosra ruházta át. 1914-ben és 1915-ben a 44-ik volt a cég, 489 korona 56 fillér 
adóval.550

Az 1914. június 18-án tartott közgyűlésen engedélyezték az özvegy Faragó 
Béláné valamint a kiskorú Faragó Lili és Klára közös tulajdonát képező, Páter
dombon lévő ingatlanok házhelyekre való felosztását és utcák nyitását. Ennek az 
volt a feltétele, hogy a bemutatott felosztási terv szerint kijelölt utca területeket 
tehermentesen, ingyen a város tulajdonába adják át. (A terület 16 ingatlant tartal
mazott -  a Bíró Márton utcából nyíló vasutas telepről van szó.)

A gyár 1914. augusztus 18-án leégett. A háborús viszonyok miatt az eredeti 
helyén már nem lehetett felépíteni. A leégett gyártelepet 1917-ben a város köz
kórház fejlesztésére, tüdőbeteg pavilon céljára kívánta megszerezni. A tulajdono
sok, Faragó Béláné született Strasser Katalin, Faragó Lili és Faragó Klára kiskorúak 
(gyámjuk Honig Albertné) 50 000 koronát kértek, amit a város nem fogadott el, 
helyette kisajátítást kezdeményezett.551

1917. szeptember 6-án, Bécsújhelyen illetve 14-én, Zalaegerszegen történt meg 
a tulajdonos váltás. A „Julius Stainer" wienerneustadti cég megvette a Faragó Bé
la céget az özvegytől. Tulajdonosai Julius Stainer (ifj.Stainer Gyula) és Hermann 
Neugebauer, bécsújhelyi lakosok lettek. A Faragó cég eladásakor az özvegy és 
Szunyogh Béla szerepelt, a földtulajdonnál az eredeti állapot maradt. Szunyogh 
Béla képviselte és vezette a céget, az özvegy, Strasser Katalin ekkor már bonyhádi 
lakos, elköltöztek Zalaegerszegről. A gyár új tulajdonosai, „igen nagy áldozatok 
árán, méregdrágán" vették meg a Faragó céget, a földeket csak bérelték. A cégne
vet megtartották, csak a tulajdonos rovatot változtatták meg. A cégvezető Natla- 
cen Marius Zalaegerszegen telepedett le, megkapta az üzem vezetéséhez szüksé
ges iparigazolványt a várostól.

1917. december 10-én az új tulajdonosok saját, „a Stainer Gyula első magyar 
magpergető gyára, erdészeti magnagykereskedő és erdei csemete kiviteli telepe" 
névre iparigazolványt kértek a várostól. Ennek is Natlacen Marius lett volna a 
cégvezetője. A város elutasította a kérést, mivel a Faragó cégre már kiadta az iga
zolványt és még egyet ugyanezen ipar gyakorlására nem kívánt. A fellebbezésből

549 ZML V. 1606. ZVK. 1909. XII. 30-án kgy. 130.; 1910. XI. 27-én kgy. 400.
550 ZML V 1607 ZP 1912. XI. 25-én kgy. 60.; 1913. V 2-án kgy. 190.; 1919. 88. d. 10468/1919.
551 ZML V. 1606. ZVK 1914. VI. 18-án kgy. 134-5.; 1917. V. 7-én kgy. 310-2.
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kiderült, hogy a tulajdonosok már majdnem fél évszázada építettek és működ
tettek magpergető gyárat Bécsújhelyen. Ez a cég állította fel Magyarországon az 
első magpergető gyárat Körmenden, azonban az már elavult, nem felelt meg a 
kor kívánalmainak, ezért Zalaegerszegen akarták felépíteni az újat. Az új tulajdo
nos nagyon szerette volna tovább használni a „császári és királyi udvari szállítói" 
címet, de nem engedélyezték neki. Érdekességként megemlítjük, hogy a Stainer 
Gyula féle Faragó céget az Egerszegen közismert Boschán Gyula ügyvéd képvi
selte.552 A háború utolsó évei miatt csak két év múlva, 1920. március 19-én zárult 
le az ügy azzal, hogy helyt adtak a fellebbezésnek, de akkorra már feltehetőleg 
nem volt aktuális.553 (A háttérben valószínűleg az állt, hogy a Faragó cég túlságo
san nagyra nőtt a konkurrensek szemében. A gyár leégése is elég gyanús. Figye
lemre méltó az is, hogy megtartották a cég nevét, tehát valószínűleg az üzleti 
körükre volt szükségük.)

1919-ben a Tanácsköztársaság földmívelésügyi népbiztosának felügyelete alá 
helyezték a céget, vezetőjét továbbra is meghagyták és termelő szövetkezet alakí
tásával bízták meg. Az 53 000 darab eperfacsemetét (Morus) lefoglalták selyem- 
hernyó tenyésztés céljára. E kis ügyből nemzetközi bonyodalom támadt. A bécs
újhelyi cég a francia külügyminiszterhez és Kun Bélához fordult -  ennek eredmé
nyeként (Kun Béla Balfour francia külügyminiszterhez küldött távirata szerint a 
cég „nem szocializálható") nem vették állami tulajdonba.

A csemetekert 20 000 □ területéből 1919-re már csak 2-300 n-ön volt csemete. 
A nagy üres területet a háború alatt 150 városi tisztviselőnek adták bérbe. Burgo
nyát, kukoricát és zöldséget termeltek rajta.554 A világháború minimálisra csök
kentette az erdei csemete termelését. Az erdőgazdálkodók nagy része semmilyen 
erdősítést nem végzett, részben munkaerőhiány, részben pénzhiány miatt. A Fa
ragó cég számára ezen időszak a mélypontot jelentette.

A háború és a trianoni trauma után felhívást tettek közzé, bíztatva az embere
ket, „FOGJUNK HOZZÁ A MUNKÁHOZ!" címmel. Az elveszett erdőterületek 
pótlása céljából a fásítást országos érdeknek tekintették. Néhány év alatt újra a 
háború előtti színvonalra fejlesztették a céget. Nagyrészt erdészeti magnagykeres
kedéssel és erdészeti csemetetermeléssel foglalkoztak. Szállítottak, forgalmaztak 
fenyő magvakat: erdeifenyő, feketefenyő, lucfenyő, vörösfenyő, bankszfenyő, 
jegenyefenyő, simafenyő és lomblevelű magokat is (kocsánytalan tölgy, cser, akác, 
gleditsia, juhar, éger, szil, magas kőris, amerikai kőris). Hazai és külföldi gyü
mölcs magvakkal is foglalkoztak. Csemetekertjeikben a legkisebbtől a legnagyobb

552 ZML VII. 2 /d . 260. Cb. 1876-1948. Z. T. II. 52.113.
553 ZML V 1607. ZP 1920. 92. d. 2838/1920.
554 ZML V. 1607 ZP 1919. 85. d. 6128/1919.
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sorfáig, minden méretben termeltek növényeket. Üvegházi és szabadföldi rózsá
kat is nagy választékban neveltek.

A már említett új tulajdonosok az 1920-1938 közti időben a Faragó céget ma
gyar vállalatnak nevezik és állandóan említik, hogy változatlanul fennállnak. 
Megjelenik a reklámokban az is, hogy 1917 óta keresztény tulajdonú a cég. (Ne 
feledjük, a tulajdonosok egyike nem volt magyar...) Érdekes, hogy végig megtar
tották az eredeti nevet, így márkanévvé vált Faragó Béla. Ez azért egyértelmű, 
mert a Faragó cég minden hirdetésében, levelezésében, közleményében azt írja
-  egyes szám első személyben -, hogy „Faragó Béla magpergető gyár és csemete
telep, cégem változatlan fennáll" Natlacen Marius vezetői megbízatását 1921. 
február 21-én visszavonták, az új cégvezető Sárközy Viktor igazgató lett, aki nagy 
szaktudású és elismert szakíró volt, számos cikket írt a helyi és gazdasági lapokba. 
Sikeresen vitte a vállalatot is. Életéről röviden elmondhatjuk, hogy 1873-ban szü
letett Székesfehérvárott, itt végezte a gimnáziumot, majd kétévi gyakorlati gazdál
kodás után 1895-ben Keszthelyen, a Georgikonban gazdasági oklevelet szerzett. 
Ezután különböző magánuradalmakban dolgozott. 1906 óta a Zala vármegyei 
gazdasági egyesület titkára, vármegyei közgazdasági előadó Zalaegerszegen. 
Első díjat nyert egy 300 kh kiterjedéssel bíró gazdaság üzemtervének elkészítésé
vel.555 1932-ben már azt írták, hogy Magyarország legrégibb és legnagyobb erdé
szeti mag- és csemete nagykereskedése a Faragó cég. A hazai igényeken felül 
zömmel nyugati exportra szállítottak 556

Az 1943-1944-es évekre -  közel 50 éves fennállása után -  megszűnt a cég tevé
kenysége, csak ingatlanai maradtak. Az újabb háborús évek nem kedveztek a 
csemetenevelésnek. Közben az eredeti tulajdonosok meghaltak, de a cég 1947-ben 
is fennállt. Örököseik még megpróbálták érvényesíteni jogaikat557

A Faragó cégből fejlődtek, váltak ki a későbbi híres -  országosan is jegyzett -  
egerszegi kertészetek; Neumayer János, Kocsondy János és Horváth Endre vállal
kozásai. Külön ki kell emelni Szűcs László kertész faiskoláját, amely a mai Város
gazdálkodási Vállalat központi helyén működött. Magyar Dezső zalaegerszegi 
kertész, a szakma kiváló ismerője így emlékezett a Faragó cégre: „A faiskolák 
alapját a század elején a Faragó és társa cég rakta le. Német származású kertész 
szakembereket alkalmaztak. [...] termelése európai hírű volt."558

555 Erdészeti Lapok, 1931. 289.; Sárközy 1906. 6. évf. 113-115.; Famagvak előcsíráztatása, EL. 1931. 
186-189.; Megjegyzések „Deliblát és az Alföldfásítás" cikkhez. EL. 1932. 85-87.; Petrik Könyvészete 
1886-1900. 737.; A keszthelyi m. kir. Georgicon gazdasági kör kiadványa 6. sz.
556 EL 1932. IV füzet II.
557 ZML VII. 2 /d . 260. Cb. 1876-1948. Z. T. II. 52.113. P. Sárközy Viktor és Dr. Thiringer János levele. 
55»Jezsenszky 1995.106. Annyiban helyesbítjük Magyar Dezsőt, hogy Faragó -  amint az adatokból

látszik -  már a XIX. század végén dolgozott Zalaegerszegen.
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Magyar Erdészeti és Kertészeti Vállalat Neumayr és Társa Zalaegerszeg 
Neumayr Pál zalaegerszegi és Bohlen Focko halsteinbecki (Németország) lakosok 
1912. augusztus 28-án új céget alapítottak. Neve: „Magyar erdészeti és kertészeti 
vállalat, mag és csemetekereskedés, Neumayr és Társa" Németül is bejegyez
ték.559 Neumayr a Faragó cégnél dolgozott, ott szerezte gyakorlatát. 1878-ban 
született, Szombathelyen járta ki az alsóbb iskoláit. A kertészeti szakiskolát Né
metországban, Stuttgartban végezte.

A társas vállalkozás 1918. október 17-én egyéni céggé alakult át, a név megtar
tása mellett. Bohlen Focko kilépett a cégből, így egyedül Neumayr lett a tulajdo
nos.560 Magnagykereskedéssel foglalkoztak, erdészeti faiskoláik és kertészeti 
telepeik voltak. Hazai és külföldi tűlevelű fák magvak, lomb- és gyümölcsfák, 
valamint konyhakerti és virágmagvak gyűjtésével, forgalmazásával foglalkoztak. 
A magvak jelentős részét elültették saját kertjeikben, s a felnevelt csemetéket, 
fácskákat eladták. Hazai és külföldi tűlevelű fák csemetéit, lomblevelű, élő sö
vény, díszfacsemetéket, gyümölcsfákat, gyümölcsvadoncokat, bogyósgyümölcs- 
bokrokat, díszfenyőket, dísz- és sorfákat, rózsákat, puszpángokat, dísznövényeket 
neveltek igen nagy számban.

A Neumayr cég kizárólag a zalai erdeifenyő tobozából nyert magból nevelt 
csemetét értékesített, mert tapasztalataik alapján az egész országban ez növeke
dett legjobban. (Az éghajlati és talajviszonyoknak leginkább ez felelt meg.) Neu
mayr Pál és társa mag- és csemetekereskedők rendszeresen hirdettek az Erdészeti 
és kertészeti lapokban is.561

1919. december 13-án Neumayer Pál cég több páterdombi földtulajdonossal 
együtt kérte a várostól, hogy utat nyithassanak. Ugyanis a vasútállomástól és a 
Baross ligettől alig 200 lépésre feküdtek földjeik, de nagy kerülővel lehetett őket 
megközelíteni -  a hozzájárulást nem kapták meg. (A Neumayer cég, mint emlí
tettük, főképpen erdei csemetéket nevelt és értékesített nagy tételben.562)

1927 és 1929 év tavaszán szép kivitelű csemete és mag árjegyzéket adtak ki. A 
címlapon egy tölgylevelekből készült koszorúban egy szarvasbika fej látható. A 
mai árveréseken rendszeresen szerepel és keresett füzet a vadászok számára is.563 
1933-ban 100 katasztrális hold volt a faiskola területe, mely már nagyüzemnek 
számított.

559 ZML V. 1607. ZP 1912. 25. d. 9158/1912.
560 ZML VII. 2 /d . 260. Cb. 1876-1948. Z. T. II. 77.158. p.; Z. E. I. 414. 207.
561 EL 1927
562 ZML V. 1607. ZP 1919. 88. d. 12446/1919. p. Lásd a cégárjegyzéket.
563 Vatera.hu. Kft. árverése.; Neumayr és Társa Zalaegerszeg, 1927 és 1929 év csemete és mag árjegy

zéke.
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Neumayr Pál 1937-ben egy 30 oldalas kis könyvet adott ki „A csemetenevelés 
és erdősítés kézikönyve" címmel. A magvak éréséről, gyűjtéséről és a csemetene
velés, erdősítés módjáról olvashatunk benne, fafajonként külön ismertetve. Az 
igen alapos, népszerű munka kedvelt volt a kor erdészei és kertészei közt. Ma 
értékes könyvritkaság - a címlapon egy szarvasbika látható, a végén fácánok. Az 
utolsó fejezetben csenderesek, remizek, fácánosok létesítésével is foglalkozott.564

1940-ben a Magyar Erdészeti és Kertészeti Vállalat Neumayr és Társa zala
egerszegi cég a várostól a Páter dombon vett bérbe 1687 □ öl földet, évi 183 pen
gőért. Ezt 1940-től 1946-ig használták.565 A háború alatt 4-5 kh területen gazdál
kodtak.

1944. november 15-én elhunyt Neumayr Pál, a céget leányai örökölték: Tenke 
Lajosné Neumayr Ilona, Ambrus Gyuláné Neumayr Mária, Balog Istvánné 
Neumayr Irén. Az özvegy Neumayr Pálné Szedmák Emilia haszonélvezeti joga 
és vezetése érvényesült a cégben. Úgy döntöttek, hogy a vállalatot továbbra is 
egyben tarják. A vagyoni helyzetük ekkor az alábbi volt: ingatlan 56 100 P, kész
pénz 24 313 P, összesen 80 413 P.566 A háborús viszonyok között ez jelentősnek 
számított. A békés időszak beköszönte után azonnal nekiláttak dolgozni és folya
matosan bővítették csemetenevelésüket. 1947-ben már megpróbáltak a cég ellen 
tevékenykedni -  új vállalatnak akarták feltüntetni -  az ügy az ítélő táblát is meg
járta.

1950-ben egy kormányrendelet miatt törölni kellett a cég nevéből a kezdő 
„Magyar" szót. Az új bejegyzést német nyelven is megismételték, ami e korban 
ritkaság volt. A nehéz ötvenes években tovább dolgoztak, a mag és csemeteke
reskedést megszüntették és 1953-tól kizárólag saját nevelésű facsemeték értékesí
tésével foglalkoztak. Hihetetlen, hogy megmaradtak e korban egyéni cégként, sőt 
bővítették termelésüket. 1953-54-ben a következő csemetéket, fácskákat értékesí
tették: erdeifenyő, jegenyefenyő, ezüstfenyő, lucfenyű, tiszafa, kislevelű-nagy- 
levelű hárs, mezei-, ezüst-, zöld-, fürtös juhar, magas kőris, platán, nyírfa, bükk, 
cser, bálványfa, gyertyán, vadgesztenye, vadcseresznye, diófa, vadalma, vadkörte, 
olajfa, szivarfa, ezüstnyár, kanadai nyár, szomorúfűz, amerikai fűz, fehérnyír, 
akácfa, gömbakác, lilaakác, rózsaszín akác, sajmeggy, vadmeggy, vad kajszi, 
keserű mandula, mirabolán, gleditsia, mályva, fagyai, orgona és egyéb cserjék, 
rózsák -  a virágok közül kiemelnénk a cikláment.

Legnagyobb vevőjük a Facsemeteforgalmi Vállalat volt, de az ország minden 
részébe szállítottak. Példaként megemlítünk néhányat: Mohács, Pusztacsalád,

564 Neumayr 1937.
565 ZML V. 1606. ZVK. 1940. VIII. 8-án kgy. 232-235.
566 ZML VII. 2/d . Cb. 61. 4. C.-3. 2. d. Ce. 414. Hagyatéki iratok.
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Kisújszállás, Székesfehérvár, Budapest, Kiskunhalas, Törökszentmiklós, Zagyva
róna, Csenger, Jánoshalma, Dömsöd, Paks, Apagy, Felsőgöd községi és városi 
tanácsainak, kertészeti vállalatainak. Külön kiemeljük a csengeri pártbizottságot, 
mely szintén rendelt csemetéket.

A támadások a cég ellen folytatódtak. 1956 év elején az ügyészség és a bíróság 
is felszólította őket, hogy változtassák meg nevüket, mert a Kertészeti Vállalattal 
összetéveszthető. Átlátszó trükk volt, mert közben megszűnt a kertészet, beolvadt 
a Városgazdálkodási Vállalatba. A helyszíni szemlén viszont megállapították, 
hogy a cég jogosan használja (már 44 éve) a nevét. Neumayrék azért ragaszkod
tak nevükhöz, mert így ismerték őket az országban. A bíróság határozatára, kény
szerből mégis változtattak nevükön, megjegyezve, hogy ragaszkodnak az eredeti 
névhez („Erdészeti és díszfaiskolák Neumayr és Társa" lett az új elnevezés) de 
megfellebbezték a Legfelsőbb Bíróságnál a kötelező névváltozásukat. Meglepetés
re 1956. november 29-én igazat adtak a cégnek, sőt még az eljárási költséget is 
kifizették. Feltételezhetjük, hogy még az '56-os forradalom hatása érződött az 
ítéletben.

Neumayr Pálné 1958-ban átadta tulajdonjogát és a cég vezetését Balog István 
okleveles vegyésznek, aki egyik lányának a férje volt. Az új tulajdonos vezette to
vább a céget.567 Neumayrék sikeresen vitték tovább a Faragónál szerzett szakmai 
tudást és vállalatuk még a Rákosi diktatúrában is helytállt, fennmaradt, bármilyen 
hihetetlennek hangzik.

Wiener-Neustadter Samen-Werke Natlacen
1927-ben újabb nagy erdészeti mag és csemetetermelő vállalat jelent meg Zala
egerszegen. A Wiener-Neustadter Samen-Werke Natlacen cég jegenye-vörös- 
erdei-fekete-bankszfenyők, tuják, borókák, juharfák, gyertyán, tölgyek, gledicsiák, 
valamint gyümölcsfák magvait és csemetéit kínálta vevőiknek. Kimondottan er
dészeti fákkal és ezen belül is a fenyőkkel foglalkoztak. Magyarországi képvise
lőjük Biloveszky Béla, nyug. m. kir. főerdőtanácsos volt, aki Zalaegerszegről szer
vezte az eladásokat. Feltehetőleg a Faragó cégből vált ki az 1917. október 23-án 
alapított „Erdészeti Mag és Csemetenevelő Társaság, Zalaegerszeg-Salamon és 
Braun" nevű cég. A következő évben már meg is szűnt. Faiskolai tevékenység és 
kereskedelem volt a tevékenységük fő célja.568

Az említett nagy vállalatok mellett Szűcs László kertész faiskolája 14-15 kh, 
Kocsondy Jánosé, Horváth Endréé 8-10 kh területen dolgozott.

567ZML VII. 2 /d . Cb. 61. 4. C.-3. 2. doboz, Ce. 414. Cégátadási irat.
568 EL 1927.1./II.; ZML VII. 2 /d . Cb. 1876-1948. Z. T. III. 104.13.
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Állami erdészeti csemetekertek
Az erdészeti hivatal azért működtetett csemetekertet, hogy a kisebb birtoko
sokat ellássa jó minőségű, szakszerűen nevelt csemetével. Elsősorban a kivágott 
erők felújítására kellett, de új erdők telepítését és kopár területek befásítását is 
szorgalmazták. A csemetéket kedvezményesen adták és kiírtak pályázatokat is 
ingyen adományozott csemetére. A rendszer jól működött, hiszen a jó minőségű 
és fafajú csemetével az állam befolyásolni tudta a magán erő tulajdonosokat, akik 
viszont így olcsóbban és biztonságosabban erdősíthettek.

Szaniszló István királyi erdőmester 1888-ban 10-12 hold területet kért a város
tól 10-15 évre bérbe csemetekert létesítésére. Ez a Felsőerdőn volt. A város meg
engedte a területhasználatot.569 1896. január 1-től a vasútállomással szembeni 
területen, a Bakra vezető út jobb oldalán, 12 holdon kezdte meg működését az 
erdőhivatal által működtetett második állami csemetekert. (A szombathelyi püs
pökségtől vették bérbe.570) A Zalaegerszegi m. kir. Állami Erdőhivatal 1922-ben 
8-10 hold területet kért csemetekert céljára. A fogolytábor céljára igénybevett volt 
amerikai szőlő telepet akarták, de csak akkor, ha azt a katonaság visszaadja.571
1923. április 27-én újra kérték 8 holdnak a bérbevételét a fogolytábor területéből, 
csemetekert céljára, mert a Pózván lévő eddigi csemetekert bérlete a közeljövőben 
lejárt volna. A város a Zalabér felé vezető út mentén, az internáló táborba vezető 
út és a püspöki erdő közti területet ajánlotta, 1923. október 1-től, 10 évre. Évi bére 
holdanként 1,6 mázsa búza értéke -  félévente előre kellett fizetni. A város több
letszolgáltatást is akart kapni a bérletből; telepítsen gyümölcsfákat a bérlő az út 
két oldalára, illetve a bérleti terület mellett a város gyümölcs és szőlőoltvány 
telepet akart létesíteni, a bérlő gondozásával és irányításával. Természetesen eh
hez a Földmívelési Minisztérium -  az Erdőhivatal felettese -  nem járult hozzá, 
így csak a bérleti díjat emelhették holdanként 2 mázsa búza értékére.572 Az Erdő
hivatal vezetője Biloveszky Béla főerdőtanácsos volt. 1916 tavaszán az erdőhiva
talnál az alábbi -  Zalaegerszegen nevelt -  csemetéket kínálták eladásra (lehetett 
kérni adományként és kedvező áron is): 13 000 db erdei fenyő, 607 000 db fekete 
fenyő, 374 000 db kocsányos tölgy, 174 000 db amerikai kőris, összesen 1 168 000 
db.573

Ezt az igen nagy mennyiségű csemetét a háborús viszonyok miatt nem vitték 
el, de ez is rávilágít arra, hogy Zalaegerszeg e korban erdei csemete nagyhatalom 
volt. Itt az állami csemetekertről szóltunk, azonban a magántermelők még ennél

569 ZML V 1601. No. 768.1888. 03. 20. kgy. (78)
570 ZML VI. 213. Erdőhivatal, 1896/197
™ ZML V. 1606. ZVK 1922. XI. 27-én kgy. 361-362.
572 ZML V. 1606. ZVK 1923. IV. 27-én kgy. 185-189.; 1923. VIII. 18-án kgy. 342-343.
573 ZML VI. 213. Erdőhivatal, 1916/293.
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is nagyobb mennyiséget termeltek -  utalhatunk csak a Faragó és Neumayer cé
gekre.

A város 1933-ban a Pózva előtti területéből 8 kh 397 □ öl területet adott bérbe 
a Zalaegerszegi m. kir. Erdőhivatalnak, csemetekert céljára. Tíz és fél évre, 1944- 
ig, holdanként 2 q búza haszonbérért. Az erdőhivatalt Neumann István m. kir. 
főerdőmérnök képviselte.574

1938 óta bérelt 10 kh területet az államerdészet a Zalavári Apátságtól Csácson, 
melyen csemetekertet létesítettek. A kertet drótkerítéssel vették körbe és téglából 
építettek őrházat, mely kezelő helységként is funkcionált. A kert a Válicka hídtól 
balra terült el. Az 1938-as bérleti szerződés szerint a kerítést és a házat az állam 
építette, így rendelkezhetett vele. Az államerdészet itt facsemetéket nevelt, igen 
nagy mennyiségben, melyek öntözése a Válickából történt. 1945-ben az erdőigaz
gatóság szerint a terület fele volt csemetékkel beültetve. Kovács Károly erdész a 
csemetekerti épületben lakott, mint a terület kezelője.

Az erdők mellett 1946. február 13-án a zalaegerszegi erdőigazgatóság állami 
tulajdonba vette a csácsi csemetekert földterületeit, melyet a Zalavári Apátságtól 
bérelt. Az állami tulajdonba vétel miatt a csácsiak tiltakoztak, mivel házhelyek 
kialakítására akarták igénybe venni. Ez sikerült is, ezért 1948-ban a kerítést le
bontották, és a csemetéket kiszedték.575 Ezzel megszűnt az államerdészet jól bejá
ratott, több millió csemetét nevelő kertje.

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a XIX. század végén és a XX. 
század elején Zalaegerszeg erdészeti és kertészeti mag és csemetenevelő nagy
hatalom volt Magyarországon és -  1915 előtt -  Európában is. A foglalkoztatás 
tekintetében pedig e korban a magpergető, és csemetekertek a legnagyobb üze
mek, nagy foglalkoztatók voltak.

Zalaegerszeg kis- és nagyiparának történetében, az évszázadok alatt -  bele
értve a mai kort is -  talán senki nem ért el olyan magyar és európai hírnevet, 
dicsőséget és elismerést, mint Faragó Béla cége. A két jelentős csemetenevelő cég 
közel ötven évig működött, ez is rekord a város történetében. Zalaegerszegen a 
több száz dolgozó mellett nagyszámban alkalmaztak idénymunkásokat és Zala 
megyében legalább ugyanilyen létszámban maggyűjtőket. Az erdészeti és kerté
szeti kultúra alapjait is ők rakták le. Városunkban és környékén a díszfák elterje
dését is nekik köszönhetjük. Kár, hogy a XXI. századra ebből igen kevés maradt.

574 ZML V. 1606. ZVK 1933. IX. 14-én kgy. 251-255.
575 ZML XXIV. 213. Ef. 1939/7.; 222. Er. 1945/139.; XXIX. 521. MEig. 1946/2020.
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5. Millenniumi és Erzsébet királyné emlékfák

Az 1896 májusában megrendezett millenniumi ünnepségek alkalmával ország
szerte emlékfákat, emlék ligeteket ültettek. Zala vármegyében is számos helyen, 
több száz fát telepítettek.576

Zalaegerszegen minden ünnepség nélkül 1896 áprilisában, a Baross ligetben 
egy maróni gesztenyefát, a Deák-sétatéren hárs- és tölgyfákat ültettek. A maróni 
szelídgesztenye lehetett, de nem maradt fenn egy sem.577 1896. november 26-án a 
főgimnázium telkén 9 gesztenyefát és 3 tölgyfát ültettek el. A főépülettől jobbra 
Vaszary Kolos, Kisfaludy Sándor, balra Wlasics Gyula és Deák Ferenc névvel 
kezdett el nőni négy fa. Az épület mögötti sorban Kossuth Lajos, Arany János, 
Mátyás király, Árpád fejedelem, Szent István király, Szent László király, Zrínyi 
Miklós és Széchenyi István emlékfát ültettek a lelkes diákok.578 Sajnos egy sem 
maradt belőlük.

1898-ban, Erzsébet királyné halála után emlékének megörökítésére az egész 
ország területén fákat, fasorokat, ligeteket ültettek. Darányi Ignác felhívására 
1898. november 19-én, Erzsébet napon indult az ültetés. A Magyarországon igen 
népszerű királyné nagyon szerette a természetet.579 Az emlékhelyek kedvelt ki
rándulóhelyek is egyben. Zalaegerszeg és a ma hozzá tartozó községek is kivették 
részüket az országos mozgalomból. Az akkoriban ültetett fákból néhány még 
megtalálható, melyet megjelölhetnénk, és jobban megbecsülhetnénk.

Andráshida község elöljárósága 2 db hársfát ültetett. Nem találhatók.
Apátfa község elöljárósága 2 db hársfát ültetett. Nem találhatók.
Bazita község elöljárósága a temetőben 4 db hársfát ültetett. Egy maradt, de 

kivágták (2010-ben).
Besenyő község elöljárósága 2 db hársfát ültetett. Nem találhatók.
Botfa község elöljárósága a templomtéren 3 db hársfát ültetett. Két hársfa 

megvan.
Csács-Bozsok község elöljárósága a templomtéren 3 db hársfát ültetett. Nem 

találhatók.
Ebergény község elöljárósága 2 db dió és 2 db szilfát ültetett. Nem találhatók.
Gébárt község elöljárósága 6 db hársfát ültetett. Nem találhatók.
Kaszaháza község elöljárósága 6 hársfát ültetett. Nem találhatók.
Pózva község elöljárósága a haranglábtéren 2 db hársfát ültetett. Kettő van, de 

feltehetőleg csak az egyik eredeti.

576Oroszi 1995a. 97-104.; Oroszi. 1995b. 325-340.
577 Zalamegye 1896.15. szám. IV 12. 3.; A helyszínen a szerző ellenőrizte a fákat.
578 Zalamegye 1896. 48. szám. XI. 29. 4.
™  Erzsébet 1899. 260-269.; Oroszi 1998. 5-44.
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Ságod község elöljárósága 3 db hársfát ültetett. Nem találhatók.
Szent-Erzsébethegy elöljárósága 4 db fenyőfát és 4 db tölgyfát ültetett. Nem 

találhatók.
Vorhota község elöljárósága 2 db tölgyfát és 2 db hársfát ültetett. Nem talál

hatók.
Neszele község elöljárósága 2 db hársfát, 2 db tölgy és 1 db bükkfát ültetett. 

Egy hársfa van a központban, biztos 100 év feletti, tehát feltehetőleg Erzsébet 
királyné fa, a többi nincs meg.

Zalaegerszegen a Baross-ligetben 4 db hársfát, a honvédhuszár laktanya ud
varában 6 db és a régi sörház épületénél 5 db tölgyfát ültettek. Nem találhatók.

Összességében elmondhatjuk, hogy Botfán, Pózván és Neszeién maradt meg 
emlékfa, melyeket a továbbiakban mindenképpen meg kell őrizni, emlékezve 
elődeinkre.

6. Két világháború közti erdők, 1920-1945.

Trianon után az erdős Magyarország egyszerre Európa erdőben negyedik legsze
gényebb országává vált, erdősültsége 11,8 % lett. Zala megye területi vesztesége 
is jelentős volt, ezen belül az erdők is arányosan csökkentek, így az erdősültség 
26 % maradt. Zalaegerszeg életét a háborút követő évek nyomorúsága, az inflá
ció, majd kisebb fellendülés, végül pedig az 1929-1933. évi nagy gazdasági világ
válság hatása határozta meg -  azután pedig következett a II. világháború minden 
keserűségével, szenvedéseivel. Az erdőgazdálkodás is ennek megfelelően alakult. 
A válságok és a háború idején megnőttek az engedélyes és engedély nélküli rend
kívüli fakitermelések, a szakszerű erdőművelés háttérbe szorult, az erdészeti ha
tóság nehezen tudta érvényesíteni az erdőtörvényt.

Az I. világháború alatt és utána egy kis ideig megtiltották az erdőirtásokat és 
a fakitermeléseket engedélyhez kötötték. Ennek azonban nem volt meg a törvé
nyi szabályozása.

A háború utáni új erdészeti politika kidolgozása az, egyik legnagyobb magyar 
erdész, a zalai születésű Kaán Károly erdőmérnök nevéhez fűződik. Legfontosabb 
törekvése volt, hogy új erdőket kell telepíteni, és az erdőket meg kell újítani. Az 
1935. évi IV. te., a második erdőtörvényünk -  és egyben az első magyar természet- 
védelmi törvény is -  az üzemterv szerinti kezelést az 500 kát. holdnál nagyobb 
magánerdőbirtokokra is kiterjesztette. A 3 000 kh-nál nagyobb erdőbirtok esetén 
erdőmérnököt kellett alkalmazni.

188



Zalaegerszeg erdei vasutat üzemeltet. Bak-Jóvölgy-Lickói Erdei Vasút
1920. október 5-én az Erdő és Faügyek Kormánybiztosa -  Kaán Károly -  300 
vagon tűzifát utalt ki a városnak, gr. Károlyi Lajosné (gr. Széchenyi Hanna) bükk- 
botosi erdejéből. Az uradalommal létrejött egyezség alapján a fa 1000 kg-os va
gontételként szerepelt, a termelés helyén 4 000 korona értékben. Gróf Károlyi 
Lajosné Bakon lévő erdészeti hivatalát értesítették erről, és az uradalmi erdésszel 
felvették a kapcsolatot. (Érdemes megjegyeznünk, hogy gr. Károlyi Lajosné gr. 
Széchenyi Hanna gr. Széchenyi Bélának -  a legnagyobb magyar, gr. Széchenyi 
István fiának -  a leánya volt. A Bak melletti Hanna major őrzi emlékét. Gr. Káro
lyi Lajos pedig európai hírnevet szerzett a természetes vadállomány gondozása 
és gyarapítása terén, egyik legnagyobb magyar vadászként tiszteljük.)

A Zalaegerszegi Állami Erdőhivatalban megalakult 3 tagú becslőbizottság
1921. március 4-én a város részére igénybe vett fa árát űrméterenként az eredeti 
árnál magasabban, 300 koronában állapította meg, ami jóval magasabb volt (50 %- 
kai!) az eredeti egyezségnél. Az ár megállapításánál a budapesti egyesített vasút 
részére kiutalt fa árát vették figyelembe. A város szerint sem ők, sem az uradalom 
nem kérte ezt, és perrel fenyegetőztek. Arra is hivatkozott a város, hogy az elsze
gényedett lakosság nem tud megfizetni ilyen magas árat. Augusztus 6-án már 
arról értesülünk, hogy a város elállt a pertől és elfogadta a zalaegerszegi törvény
szék vegyes bizottsága által megállapított, űrméterenkénti 300 koronás árat, sőt 
fuvarosokkal való szállításról tárgyaltak.580 Kiderült az is, hogy a fa nem a vasúti 
rakodón, hanem az erdőn van, és ha a város hozzá akar jutni, akkor magának 
kell az erdei szállításról is gondoskodnia.

A bükkbotosi erdőből ekkor már más is szállított. Budapest város részére 6000 
m3 fát utalt ki a kormánybiztos. A Sebestyén Jenő és társa cég megbízásából Bánik 
Ferencz mérnök erdei vasutat épített Bak vasútállomásról a lickói erdőig; ezen 
szállították le a faanyagot. Jakab Ferenc útmester jelentéséből tudjuk, hogy 1921. 
március 8-án már kész volt a pálya, de minden engedély nélkül! Ló üzemű volt, 
nyomtávja 0,60 mm, hossza 6000 m, 7 kg-os sínekkel.581

A város a Kaán Károly által kiutalt fa elszállításában nem tudott megegyezni; 
ezért Egerszeg úgy döntött, hogy megveszi, illetve kisebb részben bérli az erdei 
vasutat. A vasút nagyobb részében közben tulajdonos váltás történt. Az Anyag
értékesítő Intézet tulajdonában lévő 4370 fm vágányt a város megvette 674 203 
koronáért, amit kukorica eladásából fedezett. Az Egyesített Városi Vasutaktól 
(Budapest) béreltek 1630 fm vágányt, 2 db kitérőt, 6 db ikertruckos kocsit és 2 db 
kerékpárt, 6 havi időre 226 000 koronáért. Az Orenstein és Koppéi budapesti cég

580 ZML V 1606. ZVK. 1921. VII. 6-án kgy. 168-174.; 1921. VIII. 6-án kgy. 229-232.
581 ZML IV. 409c, ZE V. 715/1921.
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tői szintén béreltek 6 db piateán kocsit és 2 db kitérőt, 6 havi időre 32 000 koro
náért. Az erdőről a baki vasútra való szállítást, azaz az erdei vasút üzemeltetését 
Bogyai Elemér és Sebestyén Jenő zalaegerszegi, Boross László pakodi lakosok 
végezték, mint vállalkozók. Egy vagon fának az erdőről való lefuvarozásért és 
vagonba rakásért 2 500 koronát fizetett a város. Az egyezség szerint a vállalkozók 
naponta 5 vagon fát szállítottak, és a vasútpályát kötelesek voltak jó karban tar
tani. Arra is kötelezték magukat, hogy a saját fájuk leszállításáért és a pálya hasz
nálatáért 460 000 koronát fizetnek, mégpedig a felét azonnal.582 A szállítást gőz
mozdonnyal végezték (feltehetőleg kisebb teljesítményű volt).

Az erdei vasút építője tehát eladta a városnak a vasutat. Ezután is ő üzemel
tette, most már vállalkozóként; a város fizetett az elvégzett munkáért. A vállal
kozók saját fájának a szállításáért viszont a város kapott egy jelentős összeget. Az 
is érdekes, hogy egy 6 km hosszúságú erdei vasútnak egymás után három tulaj
donosa volt. E bonyolult, szövevényes rendszerben nehéz megfejteni, hogy végül 
is kinek volt hasznos az üzlet.

A faanyag leszállítása után 1922. szeptember 20-án a város a tulajdonát képező 
iparvágányt eladta, mert gazdaságosan már nem volt üzemeltethető. A szeptem
ber 21-én tartott árverésen Pauk Vilmos nagykanizsai lakos vásárolta meg a 4000 
folyóméter iparvágányt -  méterenként 1 600 koronáért -  összesen 6 400 000 koro
na értékben. A gőzlokomobilt, gőzmozdonyt Ekhard Ferenc zalaegerszegi lakos 
320 000 koronáért szerezte meg. A vasút eladásából befolyt bevételt a szeszgyár 
építéséhez használta fel a város 583

A zalaegerszegi erdőkről általánosságban, új üzemterv
Igen példaértékű és tanulságos egy erdőtulajdonos és az erdészeti szakhatóság 
17 évig tartó viszálya, ezért részletesen foglalkozunk vele.

1920-ban az Földmívelésügyi Miniszter (FM) megtagadta Zalaegerszeg azon 
kérését, hogy az Alsóerdőn kiirtott 18,56 kh erdőt mezőgazdasági célra használja, 
annak ellenére, hogy a Felsőerdőn 18,56 kh legelőerdőt ajánlott fel csereként.584 E 
területek az 1916/17. és 1920/21. évi fahasználati évben lettek kitermelve. 1921. 
március 23-i közgyűlésen a város megújította az FM-hez küldött fellebbezését, 
melyben kérték, hogy támogassák az Alsóerdőből kiirtott 18,56 kh erdőterületnek 
állandó mezőgazdasági célra való használatát. Cserébe felajánlották, hogy a Fel
sőerdőn lévő közlegelőből ugyanannyit beerdősítenek. (Alsóerdőn a mai hétvégi 
házaknál és az utána lévő üres területről van szó.) Kérésüket azzal indokolták,

582 ZML V. 1606. ZVK 1921. VIII. 16-án kgy. 242-247.; X. 17-én kgy. 273-276.
583 ZML V. 1606. ZVK 1922. IX. 20-án kgy. 235-238.; 1922. X. 25-én kgy. 256-260.
584 ZML VI. 207. Ef. 19/1943/924.
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hogy a világháború nehéz viszonyai miatt szükséges a város közélelmezésén javí
tani. Az állattenyésztés fejlesztésével, intenzív gazdálkodással több tejet és zsírt 
lehet előállítani. Az Alsóerdőből kivont terület közelebb helyezkedett el, mint 
Felsőerdő és a talaja is jobb. A Felsőerdő szerintük közlegelőnek sem alkalmas, 
azonban ha beerdősítik, főleg akáccal, akkor nagyon jó erdő válna belőle. A szom
szédos püspöki erdő ezt igazolta. Meg kell említenünk, hogy a csereként felaján
lott Felsőerdő legelőerdő ekkor a kataszteri kimutatásokban már erdőként volt 
nyilvántartva. Ugyanis a levágott és üres területet 8 m távolságra akáccal beül
tették.585

1931. szeptember 5-én az FM-től a város már tenyészállat és köztisztasági fogat 
részére kéri a kiirtott 15,1 kh beerdősítetlen erdőterületet és cserébe a Felsőerdőn 
30 kh akácos legelőerdőt ajánlott. Az FM és a helyi erdőfelügyelő újból elutasí
totta a kérést, mert megbontaná, az egész Alsóerdő komplexumot és erdőrendé
szeti eljárást helyezett kilátásba a város ellen, ha nem erdősítik be a kérdéses 
területet. Előírták, hogy makkvetéssel végezzék el. A város látszólag belenyugo
dott és három évre elosztva kérte az erdősítést, amit engedélyeztek. Ezek után 
nem csodálkozunk az erdőhivatal vezetőjének meglepetésén, amikor 1932 októ
berében a helyszínen azt tapasztalta, hogy a városnak szándékában sem állott a 
makkvetés elvégzése, ugyanis a területet búzával és rozzsal vetették be. Ezen kívül 
megállapította, hogy a határoszlopok sehol sincsenek, sertések legelnek az erdő
ben és egy fiatalost 5 éve köztesként használnak, holott az FM csak 2 évig enge
délyezte. Ezért az erdőfelügyelő elindította az erdőrendészeti eljárást a város ellen. 
Közben váratlanul két lépésre szánta el magát a város. Gyorsan, még november
ben 1350 db gyümölcsfával ültette be a területet és ezután újból kérte a terület 
cserét az FM-től, amelyet így kész helyzet elé állított586

1933. február 10-én, 17 évi huzavona után végképp elkeseredett az erdőhivatal 
vezetője a város magatartásán: „...semmibe vette az FM eddigi intézkedéseit. És 
ezt egy testület teszi, tehát komolytalanná veszi az erdőrendészeti intézkedése
ket!" Hivatkozott az ország faellátására, az Alföld fásítására és javasolta, hogy a 
gyümölcsfákat a naposabb Felsőerdőre ültessék, ahol van megfelelő terület. Az 
erdőfelügyelő és az FM újból elutasította a város kérését és folytatták az erdőren
dészeti eljárást.

Ha azt hisszük, hogy ezzel vége lett, akkor csalódunk: 1933. július 1-jén újból 
kérvényezett a város az FM-hez. Most már 34 kh 108 □ öl terület erdősítését aján
lotta fel cserébe a gyümölcsösért és vállalta, hogy ezt a még Felsőerdőn lévő 51 kh 
130 □ öl erdővel együtt, összesen 85,9 kh erdőt, állami kezelésbe adja. Feltehető

585 ZML V. 1606. ZVK 1921. III. 23-án kgy. 26-28.; VI. 207. Ef. 19/1943/924.
586 ZML IV. 409c, ZE V. 1933/522.; VI. 207. Ef. 19/1943/924.
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hogy előzőleg már egyeztettek a legfelsőbb szinteken. Ugyanis a főispán (!) és az 
FM küldötte a helyszínen végül megegyezett, pontosan a kérésnek megfelelően. 
1933-ban a város tudomásul vette a Földmívelésügyi Miniszter azon rendeletét, 
melyben megengedi, hogy Alsóerdőn 15,1 kh területet az erdők állományából 
kivonjon, azt gyümölcsösként kezelje. Helyette a Felsőerdőn 34 kh 104 □ öl legelő, 
szántó és rétként művelt területet az erdők állományához kellett csatolni és azt 
az erdőhivatal által előírt fanemekkel kellett beerdősíteni, állami kezelésbe adva. 
A területeket üzemterv szerint kellett kezeltetni. A többi itt lévő, összesen 85,9 kh 
területet szintén állami kezelésbe adták, de a város érdekében erdőlegelő célt 
szolgált.587 Az FM rendelete azt is előírta, hogy ha a gyümölcsös és a téglagyári 
gödrök megszűnnének, akkor azonnal be kell erdősíteni. A későbbiekben ezt 
nem hajtották végre, ma is így láthatók.

Ezzel zárult a 17 évi küzdelem a város és az erdészeti hatóság közt, mely azzal 
az elgondolkoztató tanulsággal szolgált, hogy a szakmai kérdéseket milyen nehe
zen lehetett az erdőtörvény szellemében és a közérdeknek megfelelően érvényre juttatni.

Új üzemterv
1926 májusában Fridrik István képviselő kifogásolta, hogy a városi erőgazdaság 
jövedelme csökkent az előző évekhez viszonyítva. Ennek oka az volt, hogy ki
használták a nagy szálas (öreg) erdőket és lényegesen alacsonyabb lett a fa ára, 
valamint az új erdők gyérítéséből kevesebb jövedelem képződött. Fridrik bátor
talanul, de felvetette: szükséges volt-e Alsóerdőn az erdőterület kiirtása. A képvi
selők közt az erdők kezelésének kérdése sem volt tiszta. Fel kellett világosítani 
őket, hogy a város erdőkezelése az állami erdőfelügyelet által jóváhagyott üzem
terv szerint történik, attól a város nem térhet el. (1928-ban a város összes területe 
5112 kh 90 möl, ebből az összes erdő 613 kh, az erdősültség 12 %.588)

1933-ban Alsóerdőre új üzemterv készült. Az Alsóerdőn az „A" gazdasági 
osztály maradt a tölgyes tömb, a „B" gazdasági osztály ugyanitt az akácos és a 
Felsőerdő lett a „C" gazdasági osztály. A terület így alakult:

„A" %. o. kh „B" %. o.kh „C" %■ o. kh Összesen kh
Erdőterület 255,1 69,4 80,1 404,6
Erdőhöz tartozó 
egyéb terület

25,3 1,4 5,1 31,8

Terméketlen 9,7 5,0 3,4 18,1
Összesen 290,1 75,8 88,6 454,5

587 ZML V. 1606. ZVK 1933. X. 20-án kgy. 366-368. k; 16 868/932. FM sz. rendelet.; 72 806/1926. VI. FM 
rendelet (erdőlegelő).
588 ZML V. 1606. ZVK 1926. V. 20-án kgy. 145.; Pesthy 1931. 3,167
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Az erdőhöz tartozó terület nyiladék, ház, kert, legelő, liget, gyümölcsös, szán
kópálya, a terméketlen terület pedig a téglagyár, utak, útpászta és kavicsbánya. 

Az összes erdő fafaj megoszlás az alábbi:

Fafaj kh %
Lucfenyő 10,44 2,6
Erdei fenyő 3,35 0,8
Vörösfenyő 3,09 0,8
Feketefenyő 0,94 0,2
Éger 0,49 0,1
Tisztás 16,82 4,2

Fafaj kh %
Tölgy 191,63 47,4
Cser 29,59 7,3
Bükk 2,95 0,7
Gyertyán 7,32 1,8
Kőris 1,63 0,4
Hárs 0,40 0,1
Akác 136,11 33,6

Látni, hogy a tölgy 1887-ben még 60 %-os aránya lecsökkent, azonban külön 
az „A" g. o. tömbjében 76 % a tölgy aránya. A cser állománya aggasztóan növe
kedett, a régebben 20 %-nyi bükk viszont minimumra csökkent. A lucfenyő terü
lete később fokozatosan csökkent a kiszálalás miatt. Kisebb foltokban és szórtan 
még szelídgesztenye, mezei juhar is előfordult. A természetesen őshonos lombfa
jok mellől kirí az akác agresszív terjeszkedése, amit a korabeli erdészek nem vettek 
észre. Az erdei fenyő a természetes előfordulásának határán van. A vörösfenyő 
felkarolása -  értékes fája miatt -  dicsérendő. A fekete fenyő sajnos elnyomta kör
nyezetében a tölgyet, de zöldje télen üdítően hatott. A lucfenyő hamar adott érté
kes fát a városnak, de mára (1993) bebizonyosodott, hogy a szárazságot nem bírja. 
Mindemellett Alsóerdő parkerdő elképzelhetetlen az erdészház előtti öreg luc
fenyő liget s fasor nélkül.

Az „A" tölgyes gazdasági osztályt 80 éves szálerdő-, a „B" akácos gazdasági 
osztályt 30 éves sarjerdő- és a Felsőerdei „C" akácos gazdasági osztályt 30 éves 
sarjerdő üzemmódban kezelték. A megengedett évi főhasználatot tarvágásos 
rendszerrel, tuskóirtással termelték ki. 1933 és 1942 közt 29,9 kh területen 1924 m3 
fatömeget termelhettek ki, nagyrészt az akácosokból, ami bizony nagyon kevés. 
Ugyanis az erdő fiatal. Előhasználatként a gyérítés és tisztítás alkalmával ezen 
időszak alatt 940 m3 fatömeget nyerhettek, azonban ez nagyrészt vékony faanyag 
volt.

A fő fafaj a tölgyes tömbben a kocsányos tölgy és a cser, de jól fejlődik a vörös
fenyő és a feketefenyő is. Érdekes, hogy a hársat nem támogatták, feltehetőleg 
azért, mert fiatal korában gyorsan nőtt és elnyomta a tölgyeket. Az akácosok fel
újítása gyökérsarjról történt. A többi fafajnál továbbra is makkvetést alkalmaznak, 
köztes használattal. A munkanélküliség miatt olcsón lehetett elvégeztetni minden 
munkát. Már kisebb mennyiségben megjelent a csemetével történő ültetés is. A 
pótlást cser, szelídgesztenye, lucfenyő és vörösfenyő csemetével végezték. Évente
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átlag 5 mázsa tölgymakkot és 20 000 db csemetét használtak fel. A mellékhaszná
lat már az egyre kisebb legeltetésből, a közteshasználatból és a vadászatból állt. 
A fiatal állományokban sok „gyomfa" -  akác, gyertyán, fűz -  nőtt, melyek kivá
gását 1934-1939 közt, több alkalommal sürgette az erdőfelügyelőség. A túlzott 
gyérítés ellen is fellépett; pl. amikor villanypóznának termeltek ki lucfenyőt, 
szakszerűtlenül. Nem erdősítették be a vágásterületet, a határoszlopokat nem 
állították le. Mindezekért erdőrendészeti büntetéssel is fenyegetőzött.589

Az 1935-ös Gazdacímtár szerint Deák Károlynak 12 kh, Háry Dezsőnének 1 kh, 
a Szombathelyi Püspökségnek 214 hold, Zalaegerszeg városnak 381 kh590 erdeje 
volt.

Fahasználat, fakereskedelem
1924. március 6-án Gráner Adolf nyugalmazott városi tisztiorvos kérésére, aki 
már egy éve díjtalanul végezte a feladatát, 5 méter tűzifát utaltak ki a városi er
dőből.591 1916 és 1933 közt évente 5,3 kh területen vágták le az erdőt, összesen 
107 kh területen. Ebből 15 120 m3 fatömeg jött össze. Ehhez járult még 190 kh te
rületen az elő használat, melyből 600 m3 fát termeltek le.

1928/29-ben Alsóerdőn tévesen 2,2 kh területen 231 m3 túl használatot vég
zett a város, amit mint rendkívüli fahasználatot vezettek le. Az FM a gazdasági 
világválság miatt volt engedékeny.592 Az 1940/41. évi főhasználati vágásterületen 
kitermeltek 21 halom tuskót és 64 csomó ágfát, ezt szóbeli nyilvános árverésen 
728 pengőért értékesítették Nagy József bazitai lakosnak.593 Ez igen magas ár volt
1942. januárban, ami azt is jelzi, hogy a bazitaiaknak kevés volt a tűzifájuk.

1942 júliusában Alsóerdőn 280 űrméter vegyes hasáb-dorong és 90 űrméter 
akác hasáb tűzifa felesleg volt. A városi tisztviselőknek és alkalmazottaknak adták 
el, 16 illetve 18 pengőért, 6 havi részletre. A fuvardíj űrméterenként 4 pengő 
volt.594 Decemberben már rendkívüli fahiány volt, ennek enyhítésére a város erdő- 
gazdaságából 181 űrméter fát adtak el Háry Dezső és társai részére. A minőség 
szerinti hivatalos ár az alábbi volt:

589 ZML VI. 207. Ef. 19/1943/924.
590 Gazdacímtár 1935.
591 ZML V 1606 ZVK. 1924. III. 6-én kgy. 42.
s92 ZML IV. 432. Üzemtervek, 585.
593 ZML V. 1606. XXXIX. kötet. ZVK iratai. 1942.1. 30-án kgy. 46-47.
594 ZML V. 1606. ZVK 1942.1. 30-án kgy. 46-47.1942. VII. 16-án kgy. 219-220.
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Fanem
Mennyiség,

űrméter
Ár, pengő

Akác hasáb 26 20
Akác hasáb 52 18
Vegyes hasáb 46 18
Vegyes hasáb 12 16
Dorongfa 45 16
Összesen 181

Az összes fából 122 űrmétert a városi fogatokkal szállítottak be, űrméterenként 
4 pengőért.595

Erdőművelés, mag, csemete
Mint már említettük, a Zalaegerszegi Állami Erdőhivatal 1922-ben 8-10 hold 
területet kért a várostól csemetekert céljára. A fogolytábor céljára igénybevett volt 
amerikai szőlőtelepet akarták, de csak akkor, ha azt a katonaság visszaadja a vá
rosnak.596 1923. április 27-én az Erdőhivatal vezetője, Biloveszky Béla főerdőtaná- 
csos újra kérte csemetekert céljára 8 holdnak a bérbevételét a fogolytábor terüle
téből. Erre azért lett volna szüksége, mert a Pózván lévő csemetekertjének bérlete 
a közeljövőben lejárt. A város a Zalabér felé vezető út mentén az internáló táborba 
vezető út és a püspöki erdő közti területet ajánlotta fel. A szerződést 1923. októ
ber 1-től, 10 éves időtartamra kötötték meg. Évi bére holdanként 1,6 mázsa búza 
értéke és félévente előre kellett fizetni. A város többletszolgáltatást is akart kapni 
a bérletből; telepítsen gyümölcsfákat a bérlő az út két oldalára. A bérleti terület 
mellett a város gyümölcs és szőlő oltvány telepet akart létesíteni, a bérlő gondo
zásával és irányításával. Természetesen a Földmívelési Minisztérium -  az Erdő
hivatal felettese -  ehhez nem járult hozzá. A város ezért a bérleti díjat emelte meg 
holdanként 2 mázsa búza értékére.597

1929-ben a város költségvetésének hiánya miatt csökkentették az erdészeti 
csemeteültetés és a kapálás költségét. 1933-ban a város a Pózva előtti területéből 
8 kh 397 □ öl területet bérbe adott a Zalaegerszegi m. kir. Erdőhivatalnak, cseme
tekert céljára, tíz és fél évre (1944-ig), holdanként 2 q búza haszonbérért.598

595 ZML V. 1606. ZVK 1942. X. 19-én kgy. 370-371.
596 ZML V. 1606. ZVK 1922.1922. XI. 27-én kgy. 361-362.
597 ZML V. 1606. ZVK 1923. IV. 27-én kgy. 185-189.; 1923. VIII. 18-án kgy. 342-343.
598 ZML V. 1606. ZVK 1929. XII. 20-án kgy. 470-474.; 1933. IX. 14-én kgy. 251-255.

195



Erdészeti szervezet, városgazda, erdőőr, kertész, erdővédelem
1921-ben a városi alkalmazottak közt a szolgák közti kimutatásban Prenner Pong
rác 600 korona, felesége 100 korona pótlékot kapott. 1922-ben Prenner Pongrác 
7800 korona drágasági pótlékot kapott.

1923. április 27-én a város a tisztviselők és nyugdíjasok részére rendkívüli se
gélyt állapított meg. Ez havonta 4 400-48 000 korona közt mozgott, beosztástól 
függően. Prenner Pongrác városi erdőőr nem kapott segélyt, mert természetben 
nyújtott járandóságainak értéke, átszámítva pénzértékre, jóval túlhaladta a ha
sonló állásban lévő alkalmazottak járandóságát. 1923. április 30-ával az addig 
kapott segélyeket megszüntették. Július 1-től új illetményeket állapítottak meg, 
mindenkinek jelentősen emeltek, csak az erdőőrnek nem. Neki maradt 760 korona 
a járandósága.599 Az 1924 év elején osztott segélyekből szinte mindenki kapott, 
csak az erdőőrnek nem adtak. Ugyanezen év április 24-én megint kérte fizetésé
nek emelését: eredménnyel, mert 120 000 koronát állapítottak meg számára, de a 
családi pótlékát eltörölték. Novemberben újabb kérelmére eltörölték a készpénz- 
fizetését és helyette havi 15 aranykoronát állapítottak meg.600

Az erdővel kapcsolatos jelentős személyiségeket az anyagi javak megteremté
se kapcsán is vizsgálhatjuk. Biloveszky Béla főerdőtanácsos az 1924. évi legtöbb 
adót fizetők névjegyzékében a 19-ik, 462 720 koronával (kétszeresen). 1925-ben 
a legtöbb adót fizetők közt a 31-ik Fischl Ede fakereskedő 411 korona 70 fillér, 
49-ik Varga Ferenc fakereskedő 287 korona 9 fillér, a póttagok közt Breiner Benő 
fakereskedő 257 korona 80 fillér adóval. (Aranykorona lehetett.)601

Az 1926. évi legtöbb adót fizetők közt 33-ik volt Stainer Gyula magkereskedő 
cége (Bécsújhely), 560 Korona 53 fillérrel. 1927-ben Stainer Gyula magkereskedő 
a 13-ik, 1 887,13 pengővel. Az egyetemet és főiskolát végzettek adóját kétszeresen 
vették ki a lista összeállításakor, tehát ők előbbre kerültek. 1937-ben a legtöbb 
adót fizetők közt a 12-ik Varga Ferenc fakereskedő 3 550 P 11 fillérrel.602

Az 1943. évre megállapított virilis képviselők közt a 13-ik Szűcs Lászlóné ker
tész 3 508,02 pengő jövedelemmel. A póttagok közt a 3. Halász Kálmán fakeres
kedő 2 068,88 pengővel.603

1932-ben Kazay Gyula városi főkertészt egy évi próbaidőre vették fel; mivel 
munkájával meg voltak elégedve, a próbaidő leteltével véglegesítették. Havi 150 
P készpénzt, természetbeni juttatásként két szoba- konyhás lakást, évi 3 öl tűzifát 
kapott. Kötelessége volt a parkok létesítésével és fenntartásával, az utcák fásítá

599 ZML V. 1606. ZVK 1921. XII. 23-án kgy. 400-413. 417-418.; 1923. IV. 27-én kgy. 159-171, 319.
600 ZML V. 1606. ZVK 1924. IV 24-én kgy. 121-122.; 1924. XI. 21-én kgy. 458-459.
^  ZML V. 1606. ZVK 1923. XII. 22-én kgy. 534.; 1924. XII. 22-én kgy. 621-622.
602 ZML V. 1606. ZVK 1925. XII. 21-én kgy. 316.; 1927. X. 7-én kgy. 585.; 1937. XI. 27-én kgy. 488-489.
603 ZML V. 1606. ZVK 1942. XII. 16-án kgy. 428-429.
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sával és parkosításával, a városi gyümölcstelep létesítésével, gondozásával járó 
összes munkálatok vezetése, irányítása. A főkertész mindezeket a teendőket kö
teles volt maga ellátni, egy állandó és esetenként rendelkezésére bocsátott más 
napszámosokkal.604

1937-ben Prenner Pongrác városi erdős már 69. évében volt, 23 évig becsület
tel szolgálta a várost, amikor nyugdíjazását kérte. Ekkor már képtelen volt az 
erdőőri állással járó nehéz fizikai munkát elvégezni. „Tekintve 23 évi buzgó szol
gálatát, nem akarjuk nevezettet a téli időben természetbeli lakása elhagyására 
kötelezni s ezért nyugdíjazását 1938. év május hó elsejétől rendeltük el." A város 
méltányolta azt, hogy Prenner lakást épít, ezért 1937 ősz helyett 1938. év tavaszán 
küldte nyugdíjba. Azonban a nyugdíja elég alacsony volt (419 P 80 fillér) amin a 
képviselők is megütköztek. „Az erdőgondozás legnehezebb ideje a tél, amikor 
reggeltől estig, sőt éjszaka is a legnagyobb odaadással kell az erdőt őrizni, hogy 
lehetőség szerint a falopások megakadályoztassanak." Meg kell említeni, hogy 
Prenner a hosszú szolgálati ideje alatt (1915. április 24-én nevezték ki városi erdő
őrré) földeket szerzett, amiből a megélhetése a csekély nyugdíj mellett nehezen, 
de biztosítva volt.605

Lóránt Istvánt, mint ideiglenes minőségű városi kisegítő erdészt alkalmazták, 
majd véglegesítették, de két év múlva felmondott (1937. december 1-től 1939. de
cember 1-ig dolgozott). Váratlan ment el, ezért Prenner Pongrác nyugdíjas városi 
erdőőrt alkalmazták a következő év áprilisáig.606

A városi erdőőr javadalmazása 1938-ban: évi 300 pengő készpénz, állami al
tiszteket illető családi pótlék, szoba-konyha -  kamra-istállóból álló természetbeni 
lakás, 4 öl tűzifa, 2,5 kh föld, 1 kh rét használati joga, legeltetés 2 tehén szaporu
latával, az erdei nyiladékok fűtermésének használata, ha a város nem használ
ja.607 Ez jóval alacsonyabb volt a többi erdőőrnél és más városi alkalmazottnál.

1939-ben Prenner Pongrác nyugalmazott erdőőr fellebbezett a nyugdíja meg
állapítása ügyében. A közigazgatósági bíróság ítélete alapján be kellett számítani 
nyugdíjába -  a 221 pengő fizetése mellett -  a természetbeni járandóságait, amely 
4 öl fa, 2 Vi kh föld és 1 kh rét használata, 2 szarvasmarha legeltetés és természet
beni lakás használata volt. A természetbeni tűzifát 160 pengőben, a földjárandó
ságait és a marha legeltetést 54 pengő 40 fillérben állapították meg. így a nyug
díját 23 pengő 90 fillérrel és a lakpénz nyugdíját 18 pengővel emelték.

Az újabb városi erdőőr Sipos Kálmán lett, azonban a 2 évi próbaidejének le
teltével elbocsátották. Nem tudta megvédeni a város erdejét, nehézkes, kényelmes

604 ZML V 1606. ZVK 1933. X. 20-án kgy. 306-309.
605 ZML V. 1606. ZVK 1937. XI. 8-án kgy. 478-481.
606 ZML IV. 1607./D. 39. d. 39/936. Erdőőrök ügye.; Z. Kiemelt, 1939.
607 EL 1938. 4. Füzet, V.
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volt. 1940. április 1-től 1942. március 31-ig dolgozott, április 14-én adta át Dancs 
Imrének a szolgálatot.608

Az 1935. évi erdőtörvény szerint a városnak szakképzett erdőőrt kellett alkal
mazni és az állami rendszerű II. osztályú altisztnek járó illetményt kellett adni. 
Az eddigi napibéres szolgák közti besorolást meg kellett szüntetni. A városi erdő
őr már szakképzett volt, azonban az új besorolást csak 1941-ben hajtották végre. 
Anyagilag rendkívül jelentős volt ez, ugyanis eddig 300 pengőt kapott évente, 
ezután 1224 pengőt. Ezzel lezárult az erdőőrök 80 éves negatív megkülönböz
tetése.609

Prenner Pongrác 1941. február 16-án elhunyt, özvegye nyugdíjának 50 %-át 
kapta a várostól. A város ingyen sírhelyet utalt ki számára. Leánya, Prenner Ró
zsi a város alkalmazottja lett. 1942-ben az özvegy nyugdíját, kérelmére felemelték 
az említett természetbeni járandóságok miatt. így 62 pengő 40 fillért kapott, a 
kegydíj kérelmét elutasították.610

Dancs Imre 1942. IV. 14-től VII. 31-ig, mint ideiglenes napibéres erdész, majd 
kinevezett, rendszeresített állásban lévő városi erdőőr lett. (Korábban az Esterhá
zy Lendvaújfalú Erdőgondnokságánál dolgozott; később Homokkomáromban 
lakott.)611 A szakirányítást -  államerdészeti kezelésben -  az erdőigazgatóság helyi 
erdőfelügyelősége látta el. Az erdő őrzését és az erdőben történő munkák irányí
tását szakvizsgázott városi erdőőr végezte. Az erdőfelügyelőség képviselője 
gyakran ellenőrizte a város erdejét. 1935-1940 közt minden évben hiányosságokat 
tárt fel; erdősítések, pótlások maradtak el, az ápolások, gyérítések nem szaksze
rűek, határjeleket nem állítottak fel, nagy mennyiségben termeltek ki engedély 
nélkül fát. Évente figyelmeztettek az elmaradt munkák pótlására, kevés ered
ménnyel.

A városnak hosszabb ideig nem sikerült jó képességű erdőőrt alkalmaznia. Sok 
erdőőr megfordult Alsóerdőn. A háború vége felé került oda az említett Dancs 
Imre, aki először ismerte fel az akácosítás káros voltát. O már szorította vissza e 
fajtát. Visszaemlékezésében elmondta, hogy a háború alatt a tölgyesekben elha
talmasodó akácokat vágatta ki a katonákkal. Elmagyarázta az oroszoknak -  értet
te a nyelvüket -  hogy az akác nyersen is ég, Szerinte így menekült meg a kiirtás
tól a műút menti szép tölgyes. A háborút követő zavaros időszakban is meg tudta 
védeni Alsóerdőt a nagyobb fakivágásoktól. Személyében egy lelkes szakember 
dolgozhatott itt hosszabb ideig. A város vezetése 1945-ben így köszönt el tőle (az

608ZML V 1606. ZVK 1939. IX. 22. 279-281.; VI. 207. Ef. 19/1940/924.; IV 1607./D. 39. d. Z. Kiemelt, 
1942.
609 ZML V 1601. ZVRL 857.1941.
610 ZML V. 1606. ZVK 1941. március 20-án kgy. 199-201.; 1942. október 19-én kgy. 370-371.
611 ZML IV. 409c. ZE 1930/6536.
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állami tulajdonba vétel miatt távozott): „Nevezett ezen idő alatt szakértelmével, 
becsületességével, szorgalmával és a mindenkor kellő módon, a szükséghez képest 
alkalmazott erejével a város közönségének elismerését vívta ki magának/'612

Erdei mellékhasználat
1923. november 27-én módosították a legeltetési szabályrendeletet. E szerint:

hold □ öl
Felsőerdő 185 800
Szabadcsács 95 399
Alsóerdő 413 510
(a városi kataszter szerint) 364

Utóbbi helyen csak a sertések legelhettek, közösen kihajtva.613 A város polgár- 
mestere 1924-ben kecskelegeltetésre is kért engedélyt. Az erdőfelügyelőség ezt 
igen határozottan elutasította, sőt kérte, hogy az addigi marha és sertés legeltetést 
minél előbb szüntessék meg, mert az erdő állapota leromlik. Alsóerdő mindig a 
legszorosabb kapcsolatban volt a téglagyárral is -  ugyanis területileg az erdőgaz
dasághoz tartozott, mint egyéb terület. A Földmívelési Minisztérium külön kikö
tötte, hogy be kell erdősíteni azokat a területeket, melyeket agyagbányászásra 
vettek igénybe az erdőből. A téglagyár gazdasági, üzemi működése külön történt. 
1923-tól a város tulajdonát képező téglagyárat 15 évre bérbe adta az „Erzsébet 
téglagyár Elek Nándor és Löwenstein Jakab és Ignác" bejegyzett cégnek.614

A város 1928-ban 0,6 kh erdőt kért agyagbányászáshoz a téglagyár részére. A 
hatóság engedélyezte, de újból kikötötte, hogy be kell erdősíteni, ha felhagynak 
az agyag kitermelésével. Ekkor így alakult az erdőterület:615

Művelési ág kh
Erdőterület 353,5
Ut 0,6
Téglagyár és a hozzá kihasított terület 5,6
Összesen 359,7

1943. május 1-től május 30-ig az Alsóerdőn lévő akácosokat a takarmányhiány 
enyhítése érdekében a város kiadta legeltetésre. Az 57 szarvasmarháért egyenként

612ZML IV. 1607./D. 39-es d. 39/936, erdőőrök ügye, 39/1941.16242/1945.
613 ZML V. 1606. ZVK 1923. november 27-én kgy. 458-466.
614 ZML IV. 409c. ZE 1928/919.1922-ben alakult és 1943-ig működött.
615 ZML VI. 207. Ef. 1924/1276.; IV. 409c. ZE 1928/919.; VI. 207. Ef. 1 9 2 8 /6 /a, 2200.
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6 pengőt kellett fizetni. (Az erdőben ekkor már nem lehetett volna legeltetni!) 
1940-től kezdve az alsóerdei erdőslakban lévő vadászszoba fűtésére 1 űrméter 
akác hasáb tűzifát szavaztak meg. A lakást a vadászat mellett a hivatalos kiszállá
sok, árverések alkalmával is használták.616

Az egerszegi erdők, ligetek közjóléti szerepe
A Hanty Károly Baross-ligeti padok alapítvány zárszámadása 1918-ban 1151 ko
rona 57 fillér, kiadás nem volt, 1919-ben 1234 korona 18 fillér, kiadás nincs,
1920-ban 1258 korona 86 fillér, kiadás nincs, 1921-ben 1050 korona 32 fillér és kia
dásként szerepel 258 korona 86 fillér. 1924-ben már csak 881 korona vagyonnal 
rendelkeztek. 1926-ban 3125 korona. 1927-ben az évet 0 pengő 25 fillérrel zárták 
le.617 Az infláció elvitte a pénzt.

A város költségvetésének hiánya miatt 1929-ben csökkentették a sétányok és 
faültetvények rovatban szereplő összeget. A városi műkertész alkalmazását nem 
tartották szükségesnek. 1931-ben Pesthy Pál szépen emlékezik meg Alsóerdőről 
és a „Magyarok Védőasszonya" nevezetű képes fáról.618

A mai TV torony mellett 1935-ben fából készült -  a göcseji haranglábakat idé
ző -  kilátót építettek. Bődy kilátónak nevezték el. A háború alatt megfigyelő hely
ként működött, talán ezért is ment tönkre.619

1935. április 15-én Zalaegerszeg rt. város 50. évfordulóján „Göcseji Hetek" 
címmel kiállítást rendeztek. Ezen az erdészet és a vadászat is szerepelt, bemutat
kozva az érdeklődőknek.

Alsóerdőn 1936-ban szánkópályát építettek, a mai TV torony és az alsóerdei 
erdészház közt, 1500 m hosszan. A megnyitó 1937 januárjában volt. A város pol
gárai kezdetben nagy lelkesedéssel használták, nosztalgiával emlékeznek rá.620

Erdészeti kiadások a város költségvetésében
1921-ben a városi erdő nyeresége 352 775 korona 85 fillér, a mezőgazdaság nye
resége 366 916 korona 90 fillér. 1923-ra a városi erdőgazdaság költségelőirányza
tát 2 510 000 korona fedezettel, 141 423 korona szükséglettel és 2 368 577 korona 
felesleggel irányozták elő.621

616 ZML V. 1606. ZVK 1943. április 30-án kgy. 133-134.; 1942. december 16-án kgy. 449-450.
617 ZML V. 1606. ZVK 1922. november 27-én kgy. 292, 303, 313, 319.; 1925. december 21-én kgy. 278.; 

1927. május 13-án kgy. 202.; 1928. július 7-én kgy. 301.
618 ZML V. 1606. ZVK 1929. XII. 20-án kgy. 470-474.; Pesthy 1931. 89-91.
619 ZML VI. 401. Államépítészet, 1935. 92. d. 25/1935.
620 ZML VI. 207. Ef. 11/1935/683.; Ef. 19/1943/924
621 ZML V. 1606. ZVK 1922. XI. 27-én kgy. 337. 352.
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Mező- és 
Erdőgazdasági üzem 
1922 évi számadása

Mező- és 
Erdőgazdasági üzem 

1923

Erdőgazdasági üzem 
1925

Bevétel 2 630 926 k 60 f 33 312168 k 67 f 313 524 230 k 00 f
Kiadás 2 307 658 k 00 f 32 570 389 k 87 f 308 622 195 k 95 f
Maradvány 323 268 k 60 f 741 778 k 80 f 4 902 034 k 05 f

Mezőgazdasági üzem 
1926

Erdőgazdasági üzem 
1926

Mezőgazdasági üzem 
1927622

Bevétel 444 884 864 k 78 f 45 842 859 k 05 f 46 056 P 48 f
Kiadás 419 271 475 k 00 f 69154 263 k 00 f 44 991 P 53 f
Maradvány 25 613 389 k 78 f -23 311 403 k 95 f 1 064 P 95 f

Előirányzat!
Mezőgazdasági üzem 

1928-ra
Erdőgazdasági üzem 

1928-ra
Erdőgazdasági üzem 

1927-re623

Bevétel 28 681 P 64 f 11153 P 20 f 25 933 P 86 f
Kiadás 25 681 P 64 f 5 013 P 04 f 25 856 P 90 f
Maradvány 3 000 P 00 f 6140 P 16 f 76 P 96 f

Zalaegerszeg Város háztartás 1927

Bevétel 848 808 P 26 f
Kiadás 905 972 P 91 f
Maradvány, hiányl -57 164 P 65 f

Előirányzat!
Város háztartás 

1929-re
Mezőgazdaság

1929-re
Erdőgazdaság 

1929-re624

Bevétel,
fedezet

698 822 P 40 434 P 80 f 11 256 P

Kiadás 810 203 P 28 026 P 82 f 3 561 P 80 f
Maradvány 111381 P 12 407 P 98 f 7 694 P 20 f

622 ZML V. 1606. ZVK 1927. V 13-án kgy. 212-213.
623 ZML V. 1606. ZVK 1927. XI. 19-én kgy. 768-770.; 1928. július 7-én kgy. 310-311.
624 ZML V. 1606. ZVK 1928. IX. 6-án kgy. 509-516.
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Zárszámadás
Mezőgazdaság

1929-re
Erdőgazdaság 

1929-re625
Korona fillér Korona fillér

Bevétel, fedezet 35 713 71 18 164 30
Kiadás 35 940 45 17 956 32
Maradvány, hiány -226 74 207 98

Zárlat
Város háztartás 

1928
Mezőgazdaság

1928
Erdőgazdaság

1928626

Bevétel, fedezet 2 044 581 P 31 f 53 299 P 10 f 12 463 P 94 f
Kiadás 2 080 578 P 09 f 52 364 P 87 f 11 771 P 31 f
Maradvány, hiány -35 996 P 78 f 934 P 23 f 692 P 63 f

Láthatjuk, hogy az erdőgazdaság jelentősége egyre csökkent, pénzügyi vonat
kozásban is: ennek oka, hogy letermelték az idős állományok nagy részét és a 
fiatal állományokból nem jött jelentősebb eredmény. 1929-ig az erdőgazdaság 
eredménye folyamatosan csökkent Az 1926. évi rendkívüli kiadások okát és az 
óriási hiány eredetét nem ismerjük, azonban ez csak egy évben fordult elő. A pen
gő bevezetése nyomán, összehasonlításképpen elkészítettük a számadások elő
irányzatát és a teljesítést is. Bizony igen nagy különbség van a kettő közt, ami 
tervezési hiba is lehet. Feltételezhetjük, hogy 1929-re már elérte városunkat a gaz
dasági világválság. Figyelmet érdemel a városi háztartás 1928. évi nagy hiánya. 
A mezőgazdaság megszűnése után 1929-ben erdőgazdasági számadást sem ké
szítettek, a háztartási számadásban számolták el a költségeket.627 A város erdeinek 
adóterhei 1933-tól:

pengő fillér
Földadó 454 54
Városi és megyei pótadó 47 57
Rokkantellátási adó 22 76
Útadó 71 64
Országos betegszállítási adó 71 64
Erdőkezelési járulék 219 63
Összesen: 897 57

625 ZML V. 1606. ZVK 1930. IX. 16-án kgy. 631-644.
626 ZML V. 1606. ZVK 1929. IX. 6-án kgy. 200-215.
627 ZML V. 1606. ZVK 1929. XII. 20-án kgy. 470-474.
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A községek erdei
Andráshida: az 1928-ban készült térképen Szentmárton Andráshidával együtt sze
repel. A jelentős erdővel rendelkező Szentmárton növelte Andráshida erdősült
ségét. Nagyobb erdőbirtokosok: Lőwenstein Ignác és Lőwenstein Jakab (Zala
egerszeg), Kiss József örökösei, Szecsődi-Soffics Jenő és a Deák család. A Köve
cses és Hosszilaki dűlőben voltak még kisebb erdőparcellák. A Zala réten és a 
falu déli részén semmilyen erdő nem volt.

Az északnyugati kiszögellésben, Apátfa szomszédságában van a Rosszliki, 
régebben Ravasz Luk nevű hely, mely 1770-ben erdős, gyertyános, mogyorós 
volt. 1928-ban már nincs itt erdő.628 (Az eredeti földrajzi név a rókalukra utal.) 
Szentmárton puszta mellett is van egy Rókás-árok nevű hely. A „Deják-erdő" őrzi 
a nagyhírű család birtokát -  a Bekeháza felé vezető út végén volt. Ennek az útnak 
a községből való kiindulása mellett van Tizenkilences-erdő. Hajdan volt erdők 
emlékét őrzik a Ritás, Vágási, Sűrű és a Berkes dűlők.629

1940-ben Apátfával bővült a község, de erdővel nem, mert Apátfának gyakor
latilag nem volt erdeje. A mai erdők a Kiskutasra vezető út mellett, a Szentmár
toni patak jobb oldalán vannak. Ezek minősége a legrosszabb a mai város terü
letén -  kigyérült, ritka, gyenge akácosok és fenyvesek. A többi terület fátlan, az 
Alföld pusztáihoz hasonlít. Ez a városnak egyik legkevésbé erdősült része. A Zala 
folyó mentén lévő hajdan volt ártéri erdőkből mutatóba sincs, pedig az ivóvíz- 
készlet megőrzése és az ökológiai folyosó miatt jó volna, ha lenne.

Év
Terület 

összes kh
Erdő kh %

18 57 1461 -

1895 1343 -

1900 ET 1343 62 4,7
1914 1313 16 1,2
1935 1313 127 9,7
1945 1313 80 6,1
1963 2122 178 8,4

Andráshidához tartozó Szent-Márton puszta

Ev Összes terület kh Erdő kát. hold %
1900 221,5
1945 221,5

628 ZML CSG 1770.; ZML XV 4a. K. 614, d. 1928. Andráshida
629 ZMF 1964.133. 93.

203



Az erdőket külön vették fel, bár közigazgatásilag együtt voltak.

Apátfa: 1928-ban 4 kisebb erdőfolt van a Csármellék dűlőben 9 kh nagyság
ban.630 A Zala folyó mentén lévő hajdan volt ártéri erdőkből mutatóba sincs.

Ev Összes terület kát. hold Erdő kát. hold %
1844 426 -

1881 426 -

1895 367 - 0
1914 368 - 0
1930631 376 9 2,4

Bazita: Zelefa, Toposháza és Csentericfa egy részének Bazitához csatolásával 
területe háromszorosára növekedett.632 Az 1937-ben készült térképen már mind a
4 helység együtt szerepel. Az északkeleti részen van a Gesztenyés dűlő, ahol még 
ma is sok szelídgesztenye van az árokban, azonban erdő már alig. Az alatta lévő 
Kútparti dűlőben van a Szekeres erdő, mely a legnagyobb erdőtömb Bazitán. E 
területeken volt néhány parcellában szép bükk-tölgy állomány. A falu középső 
részén, a Kútpart dűlő mellet van az Apátfaji erdő. Toposfának a Csallánosi dűlő 
részén öt kisebb erdőfolt látható. Az Ebergény-Babosdöbréte-Bazita-Zalaeger- 
szeg határtalálkozás alatti árokban van a híres Daróc erdő, melyből nagyon kevés 
maradt. A lakosság már nem erdőnek, hanem Daróc alla néven említi. Ez a Köké
nyes patak völgye, mely valaha Szelefa része volt. A középső részén van a Tuskós: 
Kis-tölles erdőmaradvány, melyben még ma is van néhány tölgyfa. A Diós dűlő
ben már nincs erdő, viszont a tetőn azért mutatóba van néhány diófa. A Cseres, 
Irtás, Rítás helynév a régi erdőkre utal. A kis erdőfoltokat egyénileg felosztották, 
legtöbb nem szélesebb egy fahossznál. Közös erdő és legelő nem volt. Az erdők 
zömmel akácfából állnak.633

Ev Terület összesen kh Erdő kh %
1895 242 75 31
1914 243 44 18
1930 771 66 9
1945 771 75 10

630 ZML XV 4a. K. 614, b. 1928. Apátfa.
631 ZML XV. 61. H. Lex. Apátfa.
632 ZML XV. 61. H. Lex.
633 ZML. XV. 4a. K. 616. Bazita.; ZMF 1964.133.145.
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Botfa: Hűvös József utóda a két világháború közt Hűvös József Salamon volt, 
aki mintaszerűen építette ki az uradalmat. Az erdőkkel is igen komolyan foglal
kozott. Dél István volt az erdésze, aki hosszú ideig, még az államosítás után is 
kezelte a botfai erdőket. Hűvös József Salamon szenvedélyes vadász is volt, aki 
nemcsak az elejtést szerette, hanem rendszeresen figyelte a vadat az erdeiben. 
Dél István erdésznek kellett gondoskodni arról, hogy rendben, jól szervezetten 
történjenek meg a vadászatok.

Hűvös József Salamon tagja volt a Zalavármegyei Gazdasági Egyesületnek és 
a vármegyei törvényhatósági bizottságnak is. Birtoka 1935-ben összesen 975 kh, 
ebből erdő 517 kh.634

Az 1944-es számbavételkor Hűvös József Salamon, Botfa, 393,7 kh erdőbirtok 
zsidóbirtok, előtte gr. Erdődy.635

Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 1777 633 35,3
1895 1752 600 34,2
1914 1822 524 28,8
1935 1814 373 20,6
1945 1814 344 19,0

Ebergény: A XIX. és a XX. században földrajzi névként használt erdő és fanevek 
a hajdan volt erdőkre utalnak. A Hársas kút és a Hársas dűlő a gesztenyével 
gyakran előforduló hársfára utal. A Vízlendvaji sűrű bozótos helyet jelöl, régen a 
fiatal erdőt is sűrűnek nevezték. A Három-házi erdővel kezdődik a falu déli ré
szén lévő, északi kitettségű oldal, mely régen összefüggő erdő volt. A Kemencés- 
kuti és Közös erdő a Közbirtokosság emlékét őrzi. (Ma akácos.) Szálasbükk, Ma- 
gasbükk, Kisbükk a hajdani, eredeti természetes bükkösökre emlékeztet.636 Az 
északi, párás, kimagasló hegyoldalban lévő erdőben, az ideális éghajlatnak kö
szönhetően igen nagy, méretes, gyönyörű bükkfák nőttek. A helyi tapasztalatok 
szerint e magas dombtetőkbe akadt be először a nyugatról érkező zivatar felhő. 
1933-1939-ben Szabó Vendel és más ebergényi lakosok kiirtották az erdőket. Az 
erdőfelügyelő vizsgálatot végzett e helyszínen.6371945-ben az összterület 622 kh.

Z Nagy 2008, 34-35, 38, 51.; Gazdacimtár, 1935.
635 Hűvös József Salamon nevét hivatalosan így írták, amikor a haláltáborba szállítása után a botfai 

kastélyát a főszolgabíró igénybe vette. Előtte Hűvös Salamonként írták legtöbbször. Németh-Paksy 
2004. 20-21,306, 506.
636 ZMFö 1964.133.
637 ZML. VI. 207. Ef. 1939/ 419.
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Ev Terület összes kh Erdő kh %
1857 609 132 21,7
1895 628 76 12,1
1914 625 109 17,4
1930 625 120 19,2
1935 616 103 16,7
1945 622 115 18,5
1963 623 100 16,1

Pózva:
Ev Terület összes kh Erdő kh %

1855 701 276 39
1895 496 160 32
1914 503 67 13
1930 505 71 14
1945 505 75 15

Ev Terület összes kh Erdő %
1895 1401 154 11
1914 1425 38 3
1930 1383 66 5
1945 1383 80 6

Vorhota:
Ev Terület összes kh Erdő %

1857 133 13 9,8
1895 116 - -

1914
1935 114 3 2,6

Összefoglalás: Zalaegerszegen az erdőterület csökkenése a két világháború közt 
megállt. Történelmünk során a legalacsonyabb erdősültségi szintet mégis ekkor 
érte el. 1945-re néhány helyen apró növekedés tapasztalható, ezek azonban még 
erdőként fel nem vett legelőerdőkből és beerdősült területekből adódtak. Új, 
nagyarányú erdősítés nem történt. Erdőirtás már csak néhány magánerdőnél 
fordult elő.

A fafajok tekintetében tovább csökkent a tölgy és a bükk aránya, megfigyelhető 
az akác nagyarányú térhódítása. A fenyők területének kisebb-nagyobb változása
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nem volt jelentős, a város kiránduló helyeinek színesítése szempontjából azonban 
jótékony hatású volt.

A 64 %-ot kitevő magánerdőket csak az 1935. évi erdőtörvény kötelezte az üzem
terv szerinti gazdálkodásra és erdőmérnök alkalmazására, azonban a háború 
miatt ez teljesen nem valósult meg. Ezért a magánerdőkről ezen időszakban na
gyon keveset tudunk.

Továbbra is igen nagy volt a különbség a magánerdők és az erdőtörvény ha
tálya alá tartozó erdők közt. A magánerdők egyre jobban elakácosodtak. Csökkent 
a kivágható fa mennyisége, mivel a lecsökkent területű, fiatal erdők jóval keve
sebb fatömeget adtak, mint az előző korszakokban. Az erdőtörvény alá tartozó 
erdőkben javult az erdőművelési munka, kisebb- nagyobb zökkenőkkel beültet
ték a letermelt erdők helyét és ápolták a fiatalosokat.

Az előző korszakhoz viszonyítva az erdőknek, fáknak közjóléti, kulturális 
szerepe a háború és a gazdasági válság miatt nem fejlődött jelentősebben. Alsó
erdőn ellenben több jelentős fejlesztés történt. Az erdei mellékhasználat mini
mumra csökkent, mert a legeltetést és a makkoltatást már egyre jobban tiltották.

Az erdészeti hatóság egyre határozottabban képviselte a szakmai szemponto
kat, azonban néhány esetben nehezen tudta az erdőtörvény szellemét és a közérdeket 
megfelelően érvényre juttatni. Jótékonyan hatott a város területén lévő erdőkre, 
hogy 1919-től önálló erdőfelügyelő tevékenykedett Zalaegerszegen. Segítette még 
a munkát a területen dolgozó 3-5 erdőmérnök, akik a közelség miatt és szabad
idejükben is rendszeresen látogatták az erdőket. Ok készítették az első szakértői 
véleményeket a magánerdőkről.

Az erdőtörvény hatálya alá tartozó erdőkben már a második üzemtervet ké
szítették, folyamatos lett a szakszerű erdőgazdálkodás, a szakember alkalmazása; 
a kitermelések utáni felújítás már természetes lett.

7. Fafeldolgozás

Öt fűrészipari céget ismertetünk a dokumentumok alapján. Az utolsónál meg
kíséreljük a valós helyzetet tisztázni.

Varga Ferenc és fia gőzfűrész szövetkezet Zalaegerszeg.
1933-ban alapították 8000 P álló és 59 000 P forgó tőkével. Termelési értéke 

1942-ben 565 881 P volt, 70 lóerős gőzgéppel működött, 4 szakmunkást alkalmaz
tak. A legnagyobb évi munkáslétszám 58 fő volt, évente átlag 46 munkást foglal
koztattak.638

638 Mérey 1981.16./142.
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Varga Ferenc és Fia cég Zalaegerszeg
A vasúttól 200 méterre működött. A faanyagot és a készárut vasúton és szeké

ren szállították. 1942 augusztusától az Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt. bérelte az 
üzemet. Egy 86 HP, 12 légkörös, alacsony nyomású, fél gyorsjáratú, a Magyar kir. 
Állami Gépgyárból származó gőzgép szolgáltatta az energiát. A fél stabil gőzka
zánt fűrészporral tüzelték. A fűrészüzem gépei: 2 db függőleges keretfűrész, 1 db 
vízszintes horizontálfűrész, 4 db körfűrész, 1 db szalagfűrész, 1 db fűrészlapélesítő 
gép, 1 db fémfúrógép. Az anyagmozgatást a telepen 350 fm hosszú, emberi erő
vel mozgatott keskenyvágányú kisvasút szolgálta.

Deszka, palló, gerenda, fríez, bútorléc, esernyő és seprűnyél fűrészárut ter
meltek. A készáru gőzölésével is foglalkoztak. 1945-ben 2000 m3 különböző fafajú 
fűrészrönk várt feldolgozásra. A készáru 120 m3 deszka és palló, 10 m3 tölgy 
gerenda, és 15 m3 fríez, bútorléc, gőzölt seprűnyél és esernyő volt. 1945-ben lét
száma 5 hivatalnok, 2 technikai (szak)munkás és 30 kiszolgáló munkás. Fizetésük
1944-ben 0,80 pengő, 1945-ben 0,29 pengő volt óránként.

A Vörös Hadsereg 1945-ben katonai megbízottat, egy kapitányt állított az 
üzem élére. A megindulás után állandóan a Vörös Hadseregnek végeztek bér
vágást.639 Meg kell említenünk, hogy e cég fűrészüzeme külön is szerepel a kimu
tatásokban, de tulajdonképpen egyről van szó.

Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt. Zalaegerszegi Fűrészkezelősége.
1945-ben az újjáépítésben fontos szerepe volt, 35 főt foglalkoztatott, nagyobb 

üzemnek számított. Képviselője Halász Kálmán volt. A Vörös Hadsereg 1945-ben 
katonai megbízottat állított az üzem élére.640

A Varga Ferenc és Fia gőzfűrészt bérelték 1942-től. Tehát csak a cég volt önálló, 
a fűrészüzem Varga Ferencé.

Weinberger Hermann és Fia zalaegerszegi gőzfűrészüzeme.
1937-től a Weinberger Hermann és Fia zalaegerszegi cégtől bérelt gőzfűrész

üzemben dolgozott a Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfűrész Szövetkezet. 
Feltehetően 1939 körül már nincs ilyen cégnév, mert a Gőzfűrész Szövetkezet a 
Varga Ferenc és Fia cégtől bérelte a fűrészüzemet. Weinberger Hermann 1904-ben 
a zalaegerszegi zsinagóga építéséhez 50 koronát adományozott. A takarékpénztár 
részvényesei közt találjuk.641

639 Bencze 1980,117
640 Káli 1997b. 342.; Mikó Zsuzsa, 1995. 28.; Z 1985. 378.
641 Megyeri 2004. 236.; Megyeri 2001. 224.
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Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfurész Szövetkezet Zalaegerszeg
1936. december 30-án alapították. Az alapító tagok és az üzletrészük:642

So
rs

zá
m

Név Foglalkozás Lakhely
Jegyzet

üzletrészek
száma

1 Ekhard Ferenc építési vállalkozó Zalaegerszeg 5
2 Ferencz József munkafelügyelő Zalaegerszeg 5
3 Horváth István gépész Zalaegerszeg 5
4 Lendvay Pál asztalos Zalaegerszeg 5
5 Molnár Lajos magántisztviselő Zalaegerszeg 15
6 Negyedes János munkafelügyelő Zalaegerszeg 5
7 Pintér József birtokos Zalaegerszeg 65
8 Rigler Mihály kereskedő Zalaegerszeg 5
9 Schreiner Jenő építő mester Zalaegerszeg 5
10 Szablits Rezső géplakatos Zalaegerszeg 5
11 Szabó József birtokos Csonkahegyhát 50
12 Széli György ügyvéd Zalaegerszeg 5
13 Tuboly Aladár földbirtokos Csonkahegyhát 5
14 Varga Ferenc kereskedő Zalaegerszeg 5
15 Varga Sándor birtokos Pankasz 65
16 Winkler Ferenc ügyvédjelölt Zalaegerszeg 1

Összesen 251

Egy üzletrész 20 pengő névértékű. A későbbiekben változott az üzletrészek 
száma és a belépett személyek is. 1938-ban Varga Ferencnek már 180 részjegye 
volt. A szövetkezet célja, hogy belföldről és a szomszédos államokból legelőnyö
sebb áron gömbfát (rönköt) szerezzen be, ezt saját, vagy bérfűrészüzemben fel
dolgozza és az így nyert terméket a legelőnyösebb áron értékesítse.

Az alapítástól, 1937-től a Weinberger Hermann és Fia zalaegerszegi cégtől bé
relt gőzfűrészüzemben dolgozott a Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfűrész 
Szövetkezet. 1939-ben Halász Kálmán baki fakereskedőt az igazgatóság elnökévé 
választották, és megbízták a szövetkezet vezetésével, amiért évi 400 pengő tiszte
letdíjat kapott. 1942. december 31-vel, közös elhatározással megszüntette a szö
vetkezet a gőzfűrész bérletére vonatkozó szerződést a Varga Ferenc és Fia céggel. 
Ettől kezdve az Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt. budapesti cég bérelte a gőzfűrészt

642 ZML VII. 2/d . 260. Cb. 11. d. Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfűrész Szövetkezet.
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a Varga Ferenc és Fia cégtől. A szövetkezet csendes társként szállt be az üzletbe, 
45 %-ban, az Erdőbirtokos... cég pedig 55 %-ban.

A legtöbb rönkfát 1942-ben gr. Teleki Tiborné, gr. Batthyány Miklós és gr. Es
terházy Pálné uradalmaiból szerezték be. 1938-1940 közt a MÁV-tól kaptak na
gyobb megrendelést. A cég teljesítménye:

Év
Fűrészelt fa 

m3
Üzleti 

forgalom P
Munkadíj P

Tiszta 
nyereség P

Munkás
létszám

1937 7073,417 267,40
1938 8295,100 65 012,22 417,09 52
1939 6282,000 59 597,90 440,56 44
1940 5509,000 330 525 1 236,83 39
1941 7832,000 672 000 14 257,57 68
1942 7000,000 852 000 16 086,20 55
1943 22 476,16

Öt gőzfűrészüzemet ismertettünk az eddig elérhető adatok alapján. Nézzük 
sorban őket. Az első kettő, a Varga Ferenc és Fia Gőzfűrész Szövetkezet Zala
egerszeg és a Varga Ferenc és Fia cég Zalaegerszeg, feltehetőleg ugyanaz. A szö
vetkezet szó utal a Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfűrész Szövetkezetre, 
melynél kiderül, hogy Varga Ferenctől bérelték a fűrészüzemet.

Az Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt. Zalaegerszegi Fűrészkezelőségének nem 
volt gőzfűrésze, ők is Varga Ferenctől bérelték a fűrészüzemet. Tehát az eddigiek 
alapján egyértelműen kimondhatjuk, hogy egy gőzfűrészüzem létezett, csak kü
lönböző vállalkozási formában működtették. Hogyan jön a képbe Weinberger 
Hermann és Fia zalaegerszegi gőzfűrészüzeme, hiszen egyértelmű az is, hogy 
1937-től ezt az üzemet bérelte a Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfűrész 
Szövetkezet? Hova tűnt 1939-ben? Tulajdonosa feltehetőleg zsidó származású 
volt és a már faji alapra helyezkedett II. zsidótörvény (1939. évi IV te.) szerint 
korlátozás alá esett cége. Elképzelhető, hogy valamilyen módon Varga Ferenchez 
került üzemeltetésre. Tehát az öt gőzfurészüzem feltehetőleg ugyanaz volt.

Megállapíthatjuk, hogy a város igényét nem tudta kielégíteni a közepes üzem, 
már csak azért sem, mert nagyrészt a bérlők megrendelésére dolgoztak, ezért 
kellett más helységekből, Lentiből, Zalalövőről és Csömödérből ide szállítani a 
fűrészárut.

Ebben az időszakban a városhoz tartozó falvakban még zömmel kézi erővel 
fűrészelték ki a gerendákat és a padlókat. Az állványon lévő gömbfát a gerenda
fűrésszel úgy vágták, hogy ketten alul húzták, egy pedig felülről húzta. A fűrész 
éle lefelé vágott. A gerendafaragók többnyire két rönkre tették a megmunkálandó
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szálfát, és plankáccsal faragták szögletesre. Bárdot, szekercét, ácsfejszét használ
tak. A faragott gerenda jobb minőségű volt a fűrészeknél.643

A város környékén mindig jelentős volt a szőlő művelése. Ehhez, pedig jelen
tős mennyiségű szőlőkaró és hordó kellett. A szőlőkarót kezdetben szelídgeszte
nyéből és tölgyből, majd az akác XIX. század végén történő bejövetele után annak 
jól hasadó fájából készítették. A város vezetése kimondottan a szőlőtermeléshez 
szükséges akác karók miatt indokolta a tölgyerdők átalakítását akácossá. A leg
jobb hordók tölgyből készültek, de ritkábban szederfából és akácból is készítettek. 
A városban és környékén időszakunkban még zömmel kézi faragású hordók 
készültek.

8. Zsidó erdőbirtokok Zala megyében

Az első korlátozások 1937. február 17-től kezdődtek, amikor állami kezelésbe 
vették a zsidó erdőingatlanokat (még nem tulajdonba), de ettől az időponttól a 
zsidó tulajdonosok már nem rendelkeztek szabadon vele.644 A zsidó tulajdonban 
lévő erdőket 1941. június 21-én összeírták, eszerint:

A szombathelyi erdőigazgatóság (az alárendelt
ségébe tartozó zalaegerszegi erdőfelügyelőség közre
működésével) az 1942:XV te. alapján 1944. augusz
tus 19-én összeírta, majd állami tulajdonba vette a 
zsidó erdőbirtokokat, tartozékaival együtt. Erről saj
nos nincs jegyzőkönyv. Viszont 1944. május 2-án azt 
írják, hogy „lefoglalták" az államkincstár részére 
báró Neumann Károly né erdőbirtokát. Valamennyi 
zsidó erdő tulajdonost a német és magyar hatóságok 

megsemmisítő táborba hurcolták. Hűvös Salamon botfai birtokost feltehetőleg 
még itt Zalaegerszegen agyonverték, az értékeit keresték.646 Csak néhányan me
nekültek meg közülük.

1944. augusztus 19-től -  1945. október 4-ig a szombathelyi erdőigazgatóság 
kezelte ezen erdőket a tulajdonos, az Államkincstár megbízásából, utána az újon
nan alakult zalaegerszegi erdőigazgatóság. Az átvétel előtt azonban már felhívta 
az erdőgondnokságok figyelmét az erdőigazgatóság, hogy haladéktalanul jegy

643 Szerző visszaemlékezése, aki még az 1950-1960-as években látta és dolgozott is e szerszámokkal.
644 ZML XXIX. 521. MEig. 1945/563.
645 ZML VI. 207. Ef. 1941/2079.
646 Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal hirdetményén.

Járás kh
zalaegerszegi 1064,1
zalaszentgróti 580,0
sümegi 119,0
alsólendvai 383,1
letenyei 28,8
novai 157,1
Összesen645 2322,1
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zőkönyvileg vegyék át, tovább ne várjanak, mert az „erdők gazdátlanul hever
nek"

1945-ben a zsidótörvények érvényessége megszűnt, elméletileg visszaállt az 
államosítás előtti állapot. (1945:IV. te.) Vissza kellett volna kapnia minden zsidó 
földtulajdonosnak a birtokát. Sajnos kevesen tértek haza, gazdátlanok voltak ezek 
az erdők. Komoly vita alakult ki arról, hogy mi legyen a jövőjük? A sors kegyet
len fintora, hogy a szélsőjobboldal bukása és a háború után, a földreformtörvény 
(600/1945. ME. törvény, illetve az 5600/1945. FM. rendelet) alapján ismét állami 
tulajdonba kellett venni a 100 kh-nál nagyobb zsidó tulajdonú erdőket. A 10-100 
kh közti erdők községi tulajdonba kerültek. Érdekes, hogy a törvény értelmében
1945. június 6-án összeírt 100 kh-nál nagyobb erdők közt nem szerepeltek a zsidó 
birtokok.647 Vajon azt gondolták, hogy még az Államkincstár tulajdonában van
nak? Tulajdonképpen úgy államosították a nagyobb zsidó tulajdonú erdőket, 
hogy az első elvétel után nem adták vissza.

Volt már szó a botfai Hűvös birtokról, benne a példásan kezelt erdőről. 1944 
őszéig Galambos Lajos erdőtanácsos felügyelete mellett Dél István állami erdőőr 
irányította a birtokon folyó munkákat. Ő ekkor bevonult katonának, az erdőt 
nem adta át senkinek sem. Ezután Macsek Dezső állami erdőőr lett kirendelve, 
aki Kárpátaljáról jött s a háború után el is távozott átadás nélkül. 1945. VI. 7-én 
Illés István erdőőr jegyzőkönyv alapján átvette az erdő kezelését. Az erdőfelü
gyelőség az elszámolást csak a júniusi felvett fakészlet alapján vezette, mert a 
német, magyar és orosz katonaság szállította állandóan a tűzifát. Június 30-án 
sem lehetett még szabadon közlekedni az erdőben az oroszok miatt, ezért a pon
tos fakészletet nem tudták felvenni. A háború után, 1945. április 29-én a birtok 
örököse, Hűvös Rezső panaszt nyújtott be a földosztók ellen, július 13-án újra, de 
a Megyei Tanács elutasította. (Az Amerikai Egyesült Államokban élő Hűvös Kor
nél szerint Hűvös Rezső testvére volt Hűvös Salamonnak, de ezt akkor nem fo
gadták el.) Hosszas huzavona után 1946. január 21-én vette állami tulajdonba az 
erdőigazgatóság az erdőbirtokot. (Itt meg kell jegyezni, hogy a legnagyobb erdő
birtokokat már 1945 őszén átvették.) Az átadó birtokos részéről nem jelent meg 
senki, az átvevő zalaegerszegi erdőigazgatóság képviseletében Hegyi Antal állami 
erdész, a Botfai Községi Földigénylő Bizottságtól Kovács Ferenc elnök, Csiszár 
József és Mester István bizottsági tagok voltak jelen. A 393,5 kh erdőingatlan 
mellett átvettek 1 kh 80 □ ház, udvar, kert területet (erdészház), és célszerűnek 
tartották kikerekíteni 37 kh 260 □ legelő és szántó művelési ágú területtel.

A földigénylő bizottság azt kérte, hogy az állam erről mondjon le, mert már 
kiosztották a lakosságnak. Emellett még erdőt és a téglaszíni oldal legelő erdejét

647 ZML XXIX. 521.1945/563,1945/446.

212



is kérték.648 Az állami tulajdonba vétel után a zalaegerszegi erdőgondnokság ke
zelte ezen erdőket. Az iratok alapján egyértelműen az látszik, hogy jogilag hiába 
szűnt meg a kifosztó 1942-es törvény, a gyakorlatban nem alkalmazták, sőt kedve
zőtlenebb helyzetbe kerültek a többi birtokossal szemben.

648ZML XXIX. 521. MEig. 1945/563; 213. Ef. 1945/136; 201. Fh. Botfa csomó, 1946-50, Béli 1977 70.
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IX. ERDŐK ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS 1945-TŐL NAPJAINKIG

1. Az erdők állami tulajdonba vétele 1945-ben

A földreformtörvény az erdők tulajdonviszonyában Zalaegerszegen is jelentős 
változást hozott. A 100 holdnál nagyobb erdők állami tulajdonba kerültek, a 

10-100 hold köztiek a községeké lettek, vagy maradtak a tulajdonosnál. A közbir
tokossági erdők nem változtak, nem érintette őket a földreformtörvény.649 Érde
kes, hogy a földreformtörvényt, a nincstelen, kevés földel rendelkezők földhöz 
juttatását a mai történészek közül többen „jogi szempontból vitatható" eljárásnak 
tartják.650

A 100 kh alatti erdőt akkor lehetett állami tulajdonba venni, ha mellette 100 kh 
területnél nagyobb kiterjedésű erdő volt és több oldalon érintkezett vele.651 Az 
ilyen erdők átvételét nagyrészt mellőzték, és ha át is vették, nagy részét visszaad
ták. Az állami tulajdonba vételt, mint hatósági közegek az állami erdőigazgatóság 
erdőmérnökei hajtották végre. Az átvétel napjára a volt tulajdonos pontos leltárt 
készített az erdőkről és a hozzá tartozó földekről, épületekről. Az átvételre meg 
kellett hívni az adott helység Községi Földosztó Bizottságának képviselőit is, A 
volt tulajdonos és a KFB képviselője elmondhatta véleményét. Az egyetértést, 
tiltakozást és az észrevételeket jegyzőkönyvbe vették. Az átvett erdők adatait, 
értékeit részletesen felvették, ugyanis kárpótlást is kilátásba helyezett a törvény, 
azonban ebből később nem lett semmi. Számunkra azért fontos, mert egy korszak 
lezárultával értékelhetjük az erdőket és az erdőgazdálkodást. A mai állami erdők 
területe ekkor keletkezett, így jogilag 1945-től számíthatjuk az állami erdőgazda
ságok működését.

Állami tulajdonba vett erdőtulajdonok 1945-ben:

Tulajdonos k. hold Megjegyzés
1. Deák Károly 11,7 Mégsem került állami 

tulajdonba
2. Ferenczi Béláné Zalabesenyő 56,7
3. Hűvös József Salamon, Botfa652 393,7 Zsidóbirtok, előtte Gr. 

Erdődy

649 E fejezetet két írásból állítottuk össze. Szakács 1986. 273-294.; Szakács 1985b. 5-6. sz. 7-11.
650 Szakái 2002.171.
651 FM 2632/1945. V ./2. sz. rendelet.
652 Hűvös József Salamon nevét, hivatalosan így írták, lásd 635. jegyzetet.
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Tulajdonos k. hold Megjegyzés
4. Mihály Gyula örökösei Zalabesenyő 128,9 Skublics család utóda, 220 

kh volt*
5. Nagy Mihály és László, Andráshida 10,0
6. Szombathelyi Püspökség Felsőerdő 209,6 450 kh volt még 1914-ben!
7. Tőkési Ernő (Hackstock) 129,0
8. Zalaegerszeg város 454,5
9. Zalavári Apátság Csácsbozsok 293,7
10. Zalavári Apátság csemetekert 10,0 Államerdészet bérelte 

1938-tól
*Értékes kiváló magánerdő.

Deák Károly neszelei lakosnak elkobozták 221 kh birtokát, azonban ebből csak
11,7 kh volt az erdő, ami végül nem került állami tulajdonba. Őseire, Deák Ferenc- 
re is hivatkozott, amikor fellebbezését, tiltakozását benyújtotta.653 (NB. nem Deák 
Ferenc leszármazottja volt!)

A Ferenczy Béláné, Tőkési Ernő és Svastics Andorné tulajdonát képező 56,7 kh er
dőt 1945. szeptember 26-án vette állami tulajdonba Dreisziger Gyula erdőmérnök. 
Az átadó az erdőbirtokos részéről Sülé János volt uradalmi gazda és erdőkerülő 
volt. A Községi Földigénylő Bizottságot Toplak József elnök képviselte. A 100 kh 
alatti erdő több oldalon érintkezett Mihályi Gyula erdejével, mely viszont 100 kh 
területnél nagyobb.

A kataszterben legelőként volt nyilvántartva, az erdőfelügyelőség nyilvántar
tásában erdőként szerepelt és a volt tulajdonos is erdőként kezelte, ezért is vették 
állami tulajdonba. Feltehetőleg a tulajdonos elfelejtette a művelési ág változását 
bejelenteni a kataszteri hivatalban. Meg kell említeni, hogy a tulajdonosok eltá
voztak és a gazdátlan erdő kezelésével már július 12-én az erdőfelügyelőség Sülé 
Jánost bízta meg. Gondoskodott a termelés folytatásáról és a munkák díjazásáról 
is. Már ekkor az erdőfelügyelőség rendelkezett az erdőbirtok gazdálkodásáról. 
Érdekes, hogy ekkor még községi tulajdonba adásról beszéltek.

Az „A" gazdasági osztály 25,2 kh nagyságú, szálerdő, vágásforduló 60 év, 
faállománya: tölgy 21 %, cser 63 %, erdeifenyő 8 %, egyéb fafaj 8 %. Rendes évi 
vágásterület 0,4 kh, fatömege 35 m3. Felújítandó terület 3 kh. A „B" gazdasági 
osztály 31,5 kh nagyságú, sarjerdő, vágásforduló 20 év, faállománya 100 %-ban 
akác. Rendes évi vágásterület 1,5 kh, fatömege 60 m3. Felújítandó terület nincs. A

653 Béli 1977. 67.
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háborús viszonyok miatt rendkívüli vágást engedélyeztek 1943/44 és 1944/45 
évre, összesen 3 kh területen, 120 m3 fa tömeget.654

A Ferenczy-féle erdőkhöz az erdőigazgatóság igényelt 5 hold földet erdész
házhelynek és illetményföldnek.

Hűvös József Salamon Botfán lévő erdőbirtoka korábban gr. Erdődy birtok volt. 
Mint zsidóbirtoknak bonyolultan alakult a sorsa, ezért korábban részletesebben 
foglalkoztunk vele. Az első korlátozások 1937. február 17-től kezdődtek, amikor 
állami kezelésbe vették a zsidó erdőingatlanokat (még nem tulajdonba), de ettől 
az időponttól a zsidó tulajdonosok már nem rendelkeztek szabadon erdejükkel. 
A földkönyvekben Hirschler Ármin fiaként jegyezték be.655 A szombathelyi erdő
igazgatóság 1944. augusztus 19-én (az alárendeltségébe tartozó zalaegerszegi 
erdőfelügyelőség közreműködésével) az 1942:XV. te. alapján összeírta, majd álla
mi tulajdonba vette a zsidó erdőbirtokokat, tartozékaival. Hűvös József Salamont 
feltehetőleg még itt Zalaegerszegen agyonverték.656

1944. augusztus 19-től 1945. október 4-ig a tulajdonos, az Államkincstár meg
bízásából a szombathelyi erdőigazgatóság kezelte ezen erdőket, majd az újonnan 
alakult zalaegerszegi erdőigazgatóság. 1945-ben a zsidótörvények érvényessége 
megszűnt, elméletileg visszaállt az államosítás előtti állapot. (1945:IV. te.) Vissza 
kellett volna kapnia minden zsidó földtulajdonosnak a birtokát. Hűvös József 
Salamon birtoka meghaladta az 1000 kh-at. A botfai 977 kh 1141 döI mellett Boc- 
földén és Csopakon is volt birtoka. (A csopaki birtokot a Ranolder pincével 1916- 
ban vásárolta meg, és híres borkereskedőként említik. Vincellérje a kor egyik leg
kitűnőbb szakembere, Bakonyi István volt, aki a vincellérházban lakott. Itt szüle
tett 7. gyermekként Károly, a későbbi neves szőlőnemesítő, a nemzetközi hírű 
„Cserszegi Fűszeres" atyja. A zsidótörvény következtében elvették Hűvöstől a 
pincét, Bartha Károly honvédelmi miniszteré lett. Ma Jásdi pince néven híres bo
rászat működik benne.)

A botfai erdőingatlan -  mint említettük -  393,5 kh volt. Erdő 358,1 kh, egyéb 
terület 35,4 kh. Az erdőből 1945. március 27-én adtak ki utoljára fát és június 28- 
tól kezdték el újra a termelést és a kiadást is. Az idegen csapatok mellett a kör
nyék lakói is többször loptak el nagyobb mennyiségű tűzifát. Az erdésznek nem 
volt fegyvere -  bevonták -  ezért a tolvajok bátrabban tevékenykedtek.

A háborús károk felszámolására sok épületfa kellett. A botfai erdőből azért is 
utaltak ki, mert bőven volt fenyőfa. Különösen a szomszéd falu, Besenyő szenve
dett sokat, hiszen 74 háza égett le. 1945 júliusában már némileg szervezettebben

654 ZML XXIV. 222. Er. 1945. 2 /9 .; 213. Ef. 29. d. 1945. VII.12-Í levél.
655 ZML XXIX. 521. MEig. 1945/563.
656 Ld. 648.sz.jegyzet.
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folyt az orosz csapatok fa szállítása. Július 3-án 70 m3 tűzifát és 100 m3 deszkának 
alkalmas szerfát kértek, amit ők vágtak ki és szállítottak el. Az erdőfelügyelő kü
lön megkérte az erdőőrt, hogy a megadott vágásterületből jelölje ki a fákat és a 
mennyiséget pontosan kísérje figyelemmel, mert a fát megfizetik. Az ehhez hason
ló számtalan esetet összesítették, és ha nem fizettek, a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottsághoz fordultak a főispán segítségével. Például decemberben 20 űrméter 
kemény hasáb tűzifát vittek el Botfáról, amit nem fizettek ki. 1944. november és
1946. július 31. közt a magyar- német, majd az orosz katonaság és a civil lakosság 
a volt Hűvös, Zalavári Apátság és Szombathelyi Püspökség erdeiből 3094 m3 túl 
használatot követett el.657 (Ilyen finoman fogalmaztak az összeírok.) Az állam- 
kincstár kezelésében lévő zsidóbirtokból az átlagosnál is több fát termeltek ki és a 
lakosság is mint gazdátlan birtokot kezelte. Az erdők jelentős része azért meg
maradt, viszont a mezőgazdasági épületeket mind kifosztották.

A Zalavármegyei Földbirtokrendező Tanács 1945. augusztus 8-án úgy határo
zott, hogy igénybe veszi a Hűvös birtokot. A felosztási terv szerint 40 kh-at a he- 
tési földigénylőknek engedtek át, 107 kh-at a legelő közbirtokosságnak osztottak, 
379 kh-at pedig állami tulajdonba adtak át. 1946. január 21-én vette állami tulaj
donba az erdőigazgatóság az erdőbirtokot. Kegyúri járandóság címén a római 
katolikus plébánia részére 32 űrméter tűzifát szolgáltatott ki a volt tulajdonos. 
(Erről nem volt dokumentum).658

Az erdők törzskönyve szerint 1945-ben 578,3 kh az erdő terület. Vajon hová 
tűnt 200 kh?

Az erdőről itt találunk megbízható adatokat. A faállományviszonyok: tölgy 
45 %, bükk 45 %, erdeifenyő 5 %, feketefenyő 5 %. Korosztályviszonyok: 1-20 éves 
90 kh, 21-40 éves 18 kh, 41-60 éves 115 kh, 61-80 éves 135 kh. Felújítandó terület 
12 kh. A rendes évi vágásterület 4,3 kh, fatömege 620 m3. Az 1943/44. és az 
1944/45. évre 8 kh területen 1200 m3 rendkívüli vágást engedélyeztek.659 Mint 
láthatjuk, a mai Zalaegerszeg területén lévő legértékesebb és legjobb minőségű 
erdő volt Botfán. A tölgy és az idősebb korosztály magas aránya azt jelzi, hogy a 
tulajdonos nem élte fel erdejét, hanem jelentős tartalékot halmozott fel.

657 ZML. XXIV. 213. Ef. 1945/136, ;521. MEig. 1947/16784.;521. Eig. 1946/5870. Károk összeírása.
658 ZML. XXIV 521. MEig. 1945/563, Ef. 1945/136,; XXIV. 201. Botfa csomó, 1946-50.; Béli 1977. 70.
659 ZML XXIV 201. Fh Földreform, Botfa csomó, 1946-50.
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Az állami tulajdonba vétel után a zalaegerszegi erdőgondnokság kezelte az 
erdőt. Az 1947. január 6-ai kiosztási földkönyv szerint Botfán:660

kh nöl
MÁLLERD tulajdonába adott 391 590
A volt tulajdonosnak 11 406
Juttatottaknak, földigénylőknek 575 145
Összesen: 977 1141

4814/48. számú kiosztási földkönyv szerint
Kiosztott erdőingatlan: kh □öl
Botfa községnek 42 1004
MÁLLERD javára 359 20
Magyar Állami Földalap 33 516
Összes erdő: 434 1540

Az uradalom erdésze, Dél István 1946. április 9-én tért vissza nyugati fogság
ból. Igazolás után újból munkába állították és közel 30 évig gondozta még a botfai 
erdőket.661

Mihály Gyula 1935-ben meghalt -  örököseinek Zalabesenyőben lévő erdejét
1945. szeptember 14-én vette állami tulajdonba Dreisziger Gyula erdőmérnök. Az 
átadó a tulajdonos fia, Mihály Antal volt. A Községi Földigénylő Bizottságot Top
lak József elnök képviselte. Az erdőterület 123,9 kh, egyéb 5 kh, összesen 128,9 
kh. Faállományviszonyok: tölgy 24,9 %, bükk 56 %, gyertyán 10 %, akác 8 %, er
deifenyő 8 %, feketefenyő 4 %, egyéb 13 %. Szálerdő üzemmódban kezelték, 60 
éves vágásfordulóval. Évi vágásterület 3,1 kh, fatömege 245 m3. 1943-1945-ben 
rendkívüli fahasználat címén dupla fatömeget, 490 m3 használtak ki, melynek 
befejezése folyamatban volt. Az 1945/46 évi fahasználatot már az erdőigazgató
ság végezte -  10 kh felújítandó vágásterülete volt.

Mihály Antal volt erdőtulajdonos 30 hold erdőt kért vissza. Toplak József a 
földművelésügyi miniszterhez beadott kérvényében ésszerű területcserét ajánlott, 
melyet az erdőigazgatóság támogatott. Melles István erdőőr kezelése alá tartozott 
az erdő. 1947. szeptember 18-án a zalaegerszegi erdőgondnok, Neuwirt János a 
Mihály erdőből 59 kh 490 döI erdőt átadott a zalabesenyői községnek. Az erdő 
továbbra is állami kezelésben maradt. Azért adták vissza, mert kiderült, hogy

660ZML XXIV. 201. Fh. Földreform iratai 1945-50. 2/Botfa csomó.
661 ZML XXIX. 521. MEig. 607/1946.
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Mihály Gyula örökösei elosztották a birtokot -  így 100 kh alatt maradt -  azonban 
nem vezették át ezt a hivatalokban.662 Nagy Mihály és László, Andráshida 10,0 
hold.663 Sajnos többet nem tudunk róla.

A szombathelyi püspökség erdőbirtokát 1945. augusztus 31-én vette állami tulaj
donba Kassay F. László. Az átadó Galambos Miklós püspöki biztos, plébános. 
A Zalaegerszeg m. város Községi Földigénylő Bizottságot Kálmán Lajos elnök és 
Horváth Kálmán alelnök képviselte. Az erdőterület 201,4 kh, egyéb terület 4,4 kh, 
összesen 205,8 kh. Meg kell említenünk, hogy a kataszteri helyrajzi szám szerint
-  az utak és a csereterületek nélkül -  220 kh volt az erdő területe, mely részben 
legelőként volt nyilvántartva, azonban az átvevők az erdészeti üzemtervet, azaz 
205 kh erdőt vettek figyelembe. Az erdőről üzemterv készült és a zalaegerszegi 
járási erdőgondnokság kezelése alatt állt. A fafaj 100 %-ban akác volt, 40 éves 
vágásfordulóval és sarjerdő üzemmódban gazdálkodtak. Rendes évi vágásterület
5 kh, melyen 340 m3 fatömeg volt. Rendkívüli fahasználat 1940/41-ben és 1944/45- 
benvolt, 3 alkalommal 15 kh területen 1020 m3 fatömeget használtak ki.

Az erdőgazdaságot érintő kegyúri teher: az 1830. június 20-án kelt Canonica 
Visitatio szerint a plébánosnak 12 szekér (24 űrméter) tűzifa járt, melyet neki 
kellett behordatni és felvágatni. Galambos Miklós plébános közölte, hogy a zala
egerszegi plébánia Keménfán lévő 42 kh erdejét átadta, így faszükségletét csak a 
kegyúri járandóságból tudta fedezni. Egyúttal állami tulajdonba vették Neke- 
resden a gazdasági épületeket: 1 tiszti lak, 1 nyári konyha, 2 sertésól, 1 tyúkól, 
1 istálló. Ezeket 1946-ban a Zalavármegyei Földbirtokrendező Tanács nem hagyta 
jóvá, mert ott mezőgazdasági szakiskolát akart létesíteni.

A Földigénylő Bizottság Nekeresden a patak és az Egervárra menő út közti 
15-17 kh erdő parcellákat kiosztotta a helyi földigénylőknek házhely céljára. 
Zalaegerszegen házhelynek kiosztottak 44 kh területet, 354 jogos igénylőnek, 
egyenként 220 döI kiterjedéssel. A nekeresdi határban 52 zalaegerszegi kapott 
földet, ezek közül 28 volt a püspöki uradalom cselédje és a majorban kaptak ház
helyet. 24 földhözjuttatottnak viszont már nem jutott, ezek számára kérték az 
erdőt. A kapott földjeikre nem tudtak építkezni, mert az alsó részét a nagy esőzé
sek alkalmával a megduzzadt patak áradása veszélyeztette, a felső részét pedig 
meredek, szakadékos területen lehetett megközelíteni. Az erdőigazgatóság meg
értette a súlyos problémát és támogatta, hogy az erdőből szakítsanak ki házhelye
ket. Ezen kívül a legelőtársulat részére 51 kh területet, a földhözjuttatottak részére 
pedig 36,8 kh erdőt kértek közbirtokossági erdő létesítésére. A földművelésügyi

662 ZML XXIV 222. Er. 1945. 3 /6 . 4/12.
663 ZML XXIV. 222. Er. 1945. kézirat.
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miniszter elutasította a kérelmet. A Szombathelyi Püspökség birtokából az Erdő
igazgatóság is igényelt 40 hold szántót illetményföldnek, de nem kapták meg. 
A földreform során a város határában 183 jogos földigénylő közt 974 kh, átlagosan
5,6 kh mezőgazdasági ingatlant osztottak ki.664

A 129 hold területű Tőkési erdőt szeptember 26-án vették állami tulajdonba. A 
bazitaiak községi legelőnek kértek belőle 15 holdat még augusztusban és szerin
tük a földbirtokrendező tanács ezt jóvá is hagyta. Jellemző esettel állunk szemben. 
A kérdéses terület a kataszterben legelőként volt nyilvántartva -  ezért kérhették 
a bazitaiak -  azonban az erdőfelügyelőség nyilvántartásában erdőként szerepelt 
és a volt tulajdonos is erdőként kezelte, ezért is vették állami tulajdonba. Feltehe
tőleg a tulajdonos elfelejtette a művelési ág változását bejelenteni a kataszteri 
hivatalban. Már az átvétel előtt az erdőfelügyelőség intézkedett az erdőbirtok 
gazdálkodásáról. Külön felhívta a Nemzeti Hitelintézet figyelmét arra, hogy a 
faeladásokból befolyt pénzzel az erdőfelügyelőség rendelkezik. A bazitaiak ki
fogásolták, hogy 7 holdat már előzőleg a tulajdonos letermelt és most újabban 2 
hold kivágását rendelte el az erdőfelügyelőség. A közérdeket látták sértve, azért 
mert a legelőterület pár év múlva kopárrá változik. A földigénylő bizottság elnö
ke meglepő kéréssel zárta levelét: „Kérem, hogy a kitermelésre adott rendeletet 
visszavonni és a jövőben ilyen rendelkezés kiadását mellőzni szíveskedjék." Ki
derült, hogy a volt tulajdonos szabályosan, a kérdéses területen végezte az évi 
főhasználatát. Az erdőfelügyelő érthetően elmagyarázta a szakszerű erdőgazdál
kodás feladatát az ilyen területek tekintetében. A végén azonban igen határozot
tan kikelt, hogy a „szakhivatal semmiféle kioktatásra nincs rászorulva" és idézte 
azt a BM rendeletet, „mely kifejezetten illetéktelennek minősíti a földigénylő 
bizottságok részéről az erdőgazdasági ügyekbe való beavatkozást." A bazitaiak 
nem kapták meg a kérdéses területet, azonban ez is rávilágít arra, hogy a falunak 
kevés, rossz minőségű erdeje és legelője volt.665

1945. VIII. 31-én állami tulajdonba vették Zalaegerszeg város erdeit. Az átadó 
Baráth Ferenc polgármester, az átvevő a zalaegerszegi erdőigazgatóság képvise
letében Kassay F. László erdőmérnök. Az összes erdőterület 454,5 kh (261, 55) ha.

664 MÓL FME 87724/1945.; ZML XXIV. 222. Er. 1945. 4/41.
665 ZML XXIV. 213. Ef. 29. d. IX. 4-i levél, 30. d. 1945/827 Egyed Sándor elnök levele.
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Erdőbirtok kh Gazdasági osztály kh
Erdőterület 404,6 „A" 290,1 Alsóerdő,

tölgyes
Egyéb, termékeny, 
terméketlen

49,9 „B" 75,8 Alsóerdő,
akácos

Összesen 454,5 „C" 88,5 Felsőerdő,
akácos

Összesen 454,5

Az egyéb termékeny területek közt a csemetekert, illetményföld, kert, nyiladék 
és a 15,1 kh nagyságú gyümölcsös szerepelt. A gyümölcsös az Alsóerdőn az er
dőbe volt beékelve. A terméketlen területek az utak és az erdőből agyagbányá- 
szásra igénybe vett erdő volt. A Földmívelésügyi Minisztérium külön kikötötte, 
hogy az erdőből agyagbányászásra és gyümölcsösnek igénybe vett területek az 
erdőgazdaság tartozékai, az üzemtervben szerepelniük kell, és be kell erdősíteni, 
ha már nem használják. E területeket azért részleteztük, mivel a földigénylő bi
zottságok ki akarták osztani, különösen ott, ahol kevés föld volt.

Kegyúri teherként jegyezték fel, hogy a II. plébániának 8 űrméter (200 pengő 
értékben) és a Szent Ferenc rendnek 32 űrméter (800 pengő értékben) tűzifa járt. 
Az erdőbirtoknak „Általános biztosítása" volt. Az erdőőri lak Alsóerdőn volt, 
mint az erdő tartozéka, (12 x 9 m). Tartozott hozzá istálló (5,5 x 5,5 m) és 1127 
négyszögöl kert. Az átvett erdőőr Dancs Imre. Illetménye: 102 pengő készpénz, 
25 pengő családi pótlék, havi 3 pengő földváltság, természetben lakás + 20 űrmé
ter fa. E jövedelem jóval alacsonyabb az állami és az átlagos magánbirtok erdő
őreinél.

A Zalaegerszegi Községi Földosztó Bizottságot képviselő Kálmán Lajos és 
Horváth Kálmán egyetértett az állami tulajdonba vétellel. A polgármester már 
előzetesen hat pontból álló kérvényt adott be, melyben kérte a megváltási ár fel
emelését, a gyümölcsös és a téglagyári gödör kihagyását az átvételből. Az átvett 
Felsőerdőből 85,9 kh városi legelőt kért, melyből közbirtokossági erdőt szeretett 
volna alakítani. A Zalavármegyei Földbirtokrendező Tanács támogatta, a Föld- 
mívelési Miniszter nem.666

A városi erdőőr állami alkalmazott lett, erdészkerülete néhány erdőbirtokkal 
bővült, a Felsőerdőt viszont leadta. Dancs Imre 1942. IV 14-től 1945. XII. 31-ig 
volt a város erdésze. A régi erdő tulajdonosoknak megengedték, hogy a folyamat
ban lévő és elkezdett fakitermeléseket az állami tulajdonba vétel után is végezzék, 
egészen 1945. év végéig. Közben az új állami erdészeti szervezet is elkezdett dol

666 MÓL FME. 87784/1945.
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gozni, fát termelni. Dancs Imre így 1945. második felében mindkét tulajdonosnak 
dolgozott. Ezért tartották sokan furcsának, hogy a VIII. 31-től állami tulajdonba 
vett városi erdőt kezelő erdésznek az év végéig nem az állam, hanem még a város 
utalta a fizetését. így az is előfordult, hogy decemberben Dancs Imre mindkét 
helyről kapott illetményt.667

A  Zalavári apátság Csácsbozsokon lévő erdejét 1945. szeptember 24-án vették 
állami tulajdonba. Az átadó Gróf József pagonyerdész, átvevő Kassay F. László 
erdőmérnök. A Csácsbozsok község Földigénylő Bizottság részéről Krizmanics 
Gyula elnök és Major János tag vett részt. A Zalavári Apátság Bárándon lévő 
központját és a többi erdőket már szeptember 13-én átvették. A Csácsbozsokon 
lévő átvett erdőbirtok a „D" gazdasági osztály 293,7 kh területű. Az üzemtervi 
adatot vették alapul, mert a kataszteri számok elavultak.

Az erdő faállományviszonyai:

Fafaj kh
Tölgy 24
Bükk 130
Akác 3
Egyéb kemény lomb 68
Egyéb lágy lomb 8
Erdei és feketefenyő 42
Összesen hozamterület 275
Termékeny terület 18
Összes terület 293

Átvételre került az 1852-ben épült csácsi 2 szoba, konyha, kamra és istállóból 
álló erdészlakás, (21,3 x 6,9 m) és a hozzá tartozó 2 sertésól (5,9 x 3 m). Az erdőn, 
a mai arborétum részén egy őrházikó is volt, melyben az erdész tartotta a legfon
tosabb erdészeti dolgait: átlalót, számozó kalapácsot és egyéb mérő eszközöket.

Érdekes volt az erdőket terhelő kegyúri (egyházi) teher: A Zalavári Apátság
nak Csácsbozsokon lévő mezőgazdasági ágazata 56 %-ban, az erdőgazdaság
44 %-ban részesedett a kegyúri terhekből. Az erdőgazdaság a csácsbozsoki plé
bánosnak, 842,16 pengő készpénzt fizetett, 112 űrméter kemény hasáb tűzifát és 
1 lőtt nyulat adott. A kántornak 5,28 pengő készpénz, 16 űrméter kemény hasáb 
tűzifa, a sekrestyésnek 4 űrméter kemény hasáb tűzifa és 1 rakat ágfa volt a kegy
úri járandósága. A Zalavári Apátság Csácsbozsokon lévő templomának és plébá
niájának fenntartását az erdészetnek kellett állni. Az erdőgazdaságot terhelte még

667 ZML IV. 1607./D. 39-es d. 39/936, Erdőőrök ügye, 39/1941.16242/1945.
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évente egy özvegynek és egy személynek 4 űrméter kemény tűzifa és 1 rakat ágfa 
a halálukig. Évente az egyházközségi szegényeknek 7 űrméter dorongfát adtak.

A csácsbozsoki Földigénylő Bizottság 150 kh erdőt kért az apátsági birtokból, 
közbirtokossági erdő alakítására.668 Az erdők mellett 1946. II. 13-án a zalaeger
szegi erdőigazgatóság állami tulajdonba vette a csácsi csemetekert földterületeit, 
melyet már 1938 óta bérelt az apátságtól. E terület is a Zalavári Apátság tulajdona 
volt. Az átadó Gróf József pagony erdész, az átvevő Bubb Gyula állami erdőmér
nök. A Községi Földigénylő Bizottság részéről Krizmanics Gyula elnök és Major 
János bizottsági tag vett részt. Az állami tulajdonba vétel miatt a csácsiak tilta
koztak, mivel házhelyek kialakítására akarták igénybe venni. Az államerdészet 
itt facsemetéket nevelt, igen nagy mennyiségben, melynek öntözése a Válickából 
történt. A csemetekertet drótkerítéssel vették körbe és téglából építettek őrházat, 
mely kezelő helységként is funkcionált. 1945-ben az erdőigazgatóság szerint a 
terület fele volt csemetékkel beültetve. A kert a Válicka hídtól balra terült el. A 
Zalavármegyei Földbirtokrendező Tanács nem hagyta jóvá az átvételt és a ház
hely kialakítást támogatta. Viszont 1948. december 31-ig a bérleti szerződést elis
merte. A Mállerd fellebbezésére az Országos Földhivatal nem változtatott a me
gyei határozaton. A földművelésügyi miniszter is csak annyit módosított, hogy 
az államkincstár tulajdonát képező csemetekert kerítése és az őrház, lakóépület, a 
hozzá tartozó házhely állami tulajdonba marad.

A csácsiak közül 1949-ben 36-an jelentkeztek házhelyre, 29 kérelmét hagyták 
jóvá. Ezek közül 11 volt földműves, 13 fölműves-napszámos, 1 iparos, 1 kereske
dő, 1 tisztviselő, 1 háztartásbeli és 1 Mállerd alkalmazott. Az utóbbi Kovács Ká
roly erdész volt, aki a csemetekerti épületben lakott, mint a terület kezelője. A 
kerítést lebontották, a csemetéket kiszedték.669 Ezzel megszűnt az államerdészet 
jól bejáratott, több millió csemetét nevelő kertje. Végül a földhivatal kiosztási föld
könyve szerint 1947-ben 290 kh 1092 döI erdő került a MÁLLERD-hez és ez 1949. 
február 10-én a végleges földkönyv alapján - fellebbezések után - 304 kh 39 □ öl
re módosult.670 A részletes adatokból látni, hogy milyen ellentmondások feszültek 
e korban. Az államerdészet igen határozottan és a legvégsőkig védte a szakmai 
érdekeket. Azonban azt is látni kell, hogy egy közösség lakhatási körülményeinek 
jobbítására módot kellett adni. Végül is a csácsi új házhely tulajdonosok jól jártak 
és a megépült házakkal közelebb kerültek Zalaegerszeghez is.

Zalabesenyő község visszakapott 59 hold erdőt 1947-ben. A különböző igé
nyek rendezése 1949-50-ig elhúzódott.

668 ZML XXIV 222. Er.1945. 4/12. d.
669ZML XXIV. 213. Ef. 1939/7.; XXIV 222. Er. 1945/139.; ZML MEig. 1946/2020.
670 ZML XXIV.201. Fh. Földreform iratai 1945-50. 2 / Csácsbozsok csomó.
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Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy 1945-ben gyökeresen átalakultak Zala
egerszeg erdeinek tulajdonviszonyai. Az állami erdők meghatározóvá váltak. A 
törvényhozás az egyetemes nemzetgazdasági szempontok miatt döntött a nagy 
erdőbirtokok állami tulajdonba vételéről. A kor szakemberei támogatták, mert a 
szakszerű gazdálkodást így látták biztosítani. Az állami tulajdonba vételkor 
mindenkit átvettek, aki a régi erdőtulajdonosnál szolgált. Sokszor keserű és nehéz 
vitákkal zajlott le a tulajdonosváltás, de az erdők hosszú távú, nemzeti érdeke 
érvényesült. Az átvételkor készített leltárok alapján összehasonlíthatjuk az előtte 
és utána lévő erdőket. Azóta bebizonyosodott az állami erdők jóval magasabb 
minőségi értéke a magán erdőkkel szemben.

2. Erdőgazdálkodás és az állami erdők 1945-2009 közt 

Zalaegerszegi Á llam i Erdőigazgatóság
1945 után óriási feladatuk volt az erdészeknek Zalaegerszegen. Egyszerre kellett 
a háború után beindítani a hivatalokat és az erdőn való munkát, az újjáépí
téshez azonnal faanyag kellett, az erdészet kárait is fel kellett számolni, tüzelő 
kellett a lakosságnak és a még itt lévő katonaságnak; egyidőben kellett a már 
kezdődő földreformban részt venni, állami tulajdonba venni az arra kijelölt erdő
ket, új erdészeti hivatalt felállítani és gyökeresen átszervezni az egész erdészeti 
közigazgatást. Mindezt úgy, hogy a lehetőségnél kétszerte (néha háromszorta) 
több faanyagot termeltek ki, ami előrevetítette a későbbi évek kötelező megtaka
rítását. A Zalaegerszegi Állami Erdőigazgatóság 1945-ben alakult (1945. VII. 1 - 
1946. V. 8.) a megye állami erdőiben való gazdálkodásra, de a magánerdők és a 
közbirtokossági erdők kezelése is a hatáskörébe tartozott; állami költségvetésből 
gazdálkodott. Erdőfelügyelet, erdőgazdálkodás, erdőkezelés egy helyen volt. 
Ilyen a történelem során nem fordult elő, hogy egy szervezet ellenőrzés nélkül 
működjön! Az erdőigazgatóság az akkori nagy Zala megye teljes területén dolgo
zott, tehát a Balaton-felvidék is ide tartozott. Az erdőigazgató, Kiss Lajos Debre
cenben már az ottani erdőigazgatóság vezetője volt; nagy tudású és nagy gyakor
lattal rendelkező szakember, aki tulajdonképpen visszajött Zalaegerszegre, mert 
a két világháború közt már hosszú ideig itt dolgozott, alaposan ismerte a zalai 
erdőket. Az erdőigazgatóság központja először az Arany Bárány Szállóban volt; 
50-60 fő kinevezett alkalmazott dolgozott itt s ehhez még hozzászámíthatunk 25- 
30 fő kiszolgáló személyzetet (napibéres alkalmazottat, kocsist, bognárt, gépko
csivezetőt, takarítót). E létszámból 22-25 volt az erdőmérnök és más egyetemet 
végzett. így Zalaegerszeg igen jelentős értelmiséggel gyarapodott, de ezt a nem 
kevés létszámot egyre nehezebb volt elhelyezni, emiatt állandósult a lakáshiány. 
Megjegyezzük, hogy a két világháború közti években, a városban lévő s itt dol

224



gozó erdőfelügyelőség létszáma 3-13 közt mozgott. Az új tisztségviselők nagy 
része nem volt Zalaegerszegen 1945 előtt. Az erdészeti igazgatást, annak műkö
dését sikerült jól megszervezni Zalaegerszegen és a megyében is. 1945. augusz
tustól novemberig, igen nagy munkával, nagyrészt elvégezték az arra kijelölt 
erdők állami tulajdonba vételét. Ősszel már kialakultak az új tulajdonviszonyok. 
(Az állami tulajdonba vételt ld. külön fejezetben). Az átvételkor igen részletes 
jegyzőkönyvek készültek, melyek a kor igen becses dokumentumai. Sikerült a 
fakitermeléseket beindítani. Az újjáépítéshez is egyre több faanyagot termeltek. 
Azonban súlyos gondként merült fel, hogy az erdőigazgatóság állami költségve
tésben működött, nem volt elég hatékony, nem tudta önállóan intézni az ügyeit.

M ALLERD-Zalaegerszegi Erdőigazgatóság
Ezért létrehozták a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek - továbbiakban 
MÁLLERD - Zalaegerszegi Erdőigazgatóságát. 1946. V. 8-tól 1949. VII. 8-ig mű
ködött. Egyéni cég volt, tulajdonosa a magyar állam. Önállóan gazdálkodott, mint 
egy magáncég, jövedelméből beruházást is végezhetett. Erdőt is adhatott el és 
vásárolhatott (ha nem volt értékcsökkenés). Az egész országra kiterjedő ügyveze
tő igazgatója az egykor Zalában dolgozó Barlai Ervin volt, akit az egyik legna
gyobb magyar erdészként tisztelhetünk. A Zalaegerszegi Erdőigazgatóság egyik 
legnagyobb gondja az volt, hogy saját, üzemi erőkkel oldja meg a termeléseket, 
nem vállalkozókkal. Ténykedése e korban igen nagyméretű volt, horizontálisan 
és vertikálisan is. Ide tartozott a Balaton-felvidék, a régi Zala megye határain 
belül. Az erdőgazdálkodás mellett fűrészüzemeket, kisvasutakat, kőbányákat, 
halastavakat is üzemeltettek. A Zalaegerszegi Erdőigazgatóság épített először 
(országosan is) székházat 1951-ben a Kossuth Lajos utcában. Ezzel végre megoldó
dott a vállalat elhelyezésének gondja, kiköltözhettek az Arany Bárány Szálloda 
helyiségeiből. A város is nagy jelentőségűnek ítélte, mert ez volt az első nagyobb 
hivatali épület a háború után. A jellegzetes tölgyfa lombokkal díszített, visszafo
gott modern stílusban épített ház 1970-ig adott otthont az erdészeti szervezetek
nek. A hátsó udvarában bognár és szíjgyártó műhely üzemelt.671 A pincében 
lévő nagy terem adott otthont a szakmai összejöveteleknek és az oktatásnak is. 
(1970 után a Vám és Pénzügyőrség használta, ízléstelenül egy emeletet húztak rá, 
jelenleg üresen áll, pusztuló, romos, fekete folt a város fő utcáján.) Ebben az idő
ben a vezetők nagy része még lovas hintóval járt az erdőbe, sokszor még 20-40 
kilométerre is. Először csak egy személygépkocsi volt, majd 1949-re már három. 
Megemlékezünk az egyik első hivatásos gépkocsivezetőről, Inkovits Ferencről
- a háború előtt a városban népszerű taxis volt -  aki hosszú ideig járta a vidéket

671 Mersich 1955. 04. szám 157-161.; Káli 2005.152.
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az erdészekkel.672 A Zalaegerszegi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat (N. V.) 1949. 
VII. 8-tól 1950. VlII-ig, a Zalaegerszegi Állami Erdőgazdaság Zalaegerszeg 1950- 
1955 közt működött. Alárendelt üzemegység, erdészet Zalaegerszegen volt. Az 
Északzalai Állami Erdőgazdaság, Zalaegerszeg, 1955-1970 közt működött, észak 
zalai hatáskörrel, igazgatója Szekeres Gyula. Alárendeltségében a Zalaegerszegi 
Erdészet, a város környékén, erdészetvezető Kovács Károly, Balla Gyula. A Ne- 
keresdi Erdészet 1958-1969 közt működött, vezetője Kovács Károly. Az Alsóerdei 
Erdészet 1958-1969 közt működött, vezetője Fatalin Gyula. A Zalaegerszegi Er
dészetet kétfelé osztották, majd újra egyben működtették.673

Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Erdőgazdaság (Zalaerdő) 7. számú Erdészete Zala
egerszeg, 1993-tól új elnevezése Zalaerdő Zrt. 4. számú Erdészete Zalaegerszeg.
1970-től napjainkig (2010) működik, észak és kelet zalai hatáskörrel, igazgatója 
Balla Gyula, Kovács László, André Béla, Varga Gellért, Iváncsics Lajos, Nagy 
László. Az Északzalai Állami Erdőgazdaságnál 1956. október 30-án alakult meg a 
munkástanács 29 fővel, Kondor János elnök vezetésével, aki erdőművelési előadó 
volt. Az elnökhelyettes Kancsal Béla, titkár Simon Dezső lett. A személyzeti veze
tői beosztást megszüntették, a dolgozókról vezetett káderanyagot kiosztották. Az 
erdőgazdaság szakmai munkáját az igazgató és a munkástanács közösen intézte.674

A gyengébb minőségű fa feldolgozása mindig probléma volt. Különböző ötle
tek merültek fel, melyekből kisebb mértékben a fa vegyi feldolgozása valósult 
meg. 1966-ban szóba került, hogy a tervidőszak legnagyobb beruházása lesz a 
Zalaegerszegen létesítendő forgácslapgyár. Az új gyár évente 40 000 köbméter 
forgácslapot termelt volna. Az eddigi 19 mm vastag forgácslap mellett újszerű 
műszaki megoldással 4 mm-es lapokat szándékoztak előállítani. 1966-ban a ter
vezés befejeződött, a terület előkészítése elkezdődött, de nem itt, hanem Szom
bathelyen valósult meg.675

Erdőgazdasági N. V  Gépjavító M űhelye Zalaegerszeg
A faanyag szállítása még hosszú ideig döntően lovas kocsival történt, azonban 
a gépesítés elkezdődött. 1946-1949 közt hét tehergépkocsit szereztek be (Rába, 
GMC, Büssing márkájúak voltak), melyeknek a telephelye és javító üzeme is Za
laegerszegen volt. Az egyre fokozott igények kielégítésére létrehozták az Erdő

672 Kapillerné 1987. 230-231.
fi73 ZGy 48.171,401-403. p.
674 ZGy 57. 27. k.
675 ERFA 1966. 2 szám. 5.
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gazdasági N. V. Gépjavító Műhelye Zalaegerszeg céget. A Csány téren 1950-től, 
különböző néven működött, egyre növekvő létszámmal.676

Zalaegerszegi Á llam i Erdőgondnokság
Az erdőigazgatóság alárendeltségében 1945-ben megalapították a Zalaegersze
gi Állami Erdőgondnokságot, Zalaegerszeg székhellyel. Az iroda is a városban 
volt, a létszáma 3-6 fő közt mozgott. Zalaegerszeg területén és a környékén mű
ködött. A mai Zalaegerszeg területén lévő állami erdőkben az erdőgazdálkodást, 
a magánerdőkben és a közbirtokossági erdőkben a szakmai kezelést irányították. 
Vezetője 1945-ben Lutter Árpád, majd 1946-tól Neuwirth János. Utóbbi erdőmér
nök, szakíró, később tanszékvezető egyetemi tanár, a magyar erdőművelés kiváló 
elméleti és gyakorlati szakembere. Az újonnan szervezett erdőgondnokság szét
szórt, nagyrészt rossz minőségű kisebb erdőkből állt, néhány volt középbirtokkal. 
Neuwirth János észrevette közülük az értékesebbeket és alaposan tanulmányozta. 
A Zalabesenyő határában lévő Bagodi erdő pl. kitűnt fafaj gazdagságával; jól ke
zelték a múltban, annak ellenére, hogy nem volt üzemterve és szakembere sem 
1945 előtt. Itt a gyorsan növő fafajokat tanulmányozta; különösen a duglászfenyő 
keltette fel az érdeklődését. A másik kedvence a Zalavári Apátság csácsbozsoki 
erdeje volt. Itt a kiváló termőhelyen lévő bükk növekedését vizsgálta igen gondo
san és pontosan kimutatta, hogy a szakszerű gyérítés milyen fatömeg növekedést 
produkál. Példaként említette, hogy a 75 éves bükk a gyérítése után a 90. évben, 
15 év alatt 1,70 m3 plusz fatömeget adott. E két erdőben végzett vizsgálatai kiin
dulást jelentettek a későbbi tudományos munkájához is. Először vizsgálta Zala
egerszegen a gyorsan növő fafajok, az akác és a duglászfenyő telepítésének lehe
tőségét és gazdasági jelentőségét. Erről szóló tanulmánya ma is iránymutató.677 
Az erdőgondnokság 1950-től üzemegység, majd erdészet lett.

Az állami erdők négy nagy tömbben helyezkedtek el Zalaegerszegen.678
Alsóerdei kerület erdőtömbje, Zalaegerszeg délnyugati határában: Alsóerdőn 

kívül csatlakozik hozzá a besenyői és egy kisebb rész a bazitai s az ebergényi 
határból.

Felsőerdei kerület erdőtömbje, teljesen Zalaegerszeg északi határában.
Csácsi kerület erdőtömbje, teljesen Csácsbozsok határában.
Botfai kerület erdőtömbje, teljesen Botfa határában.

676 Erdőgazdaság, 1949. 17-18. szám 158.; ZML XXIX. 521. MEig. 1945-1950. Műszaki Osztály, alkal
mazottak betűsoros mutatóban.; ZGY 48.171.
677 Szakács 2009.12. 31.; Neuwirth 1958.12 szám, 473-476.
678 Lásd az erdők állami tulajdonba vétele fejezetet. Az adatokat innét vettük.
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Ez a beosztás az előző időszakot vette alapul s kibővítette. Igen stabil, kisebb 
változtatásokkal máig fennmaradt. Valamennyi erdészkerület átnyúlt a szomszé
dos községek határába, így mindenki nagyobb erdőt kezelt a Zalaegerszegen lévő 
erdőknél. Az állami erdők mellett e kerületek kezelték a közbirtokossági és a ma
gán erdőket is.

A  háború után
A háború alatt és utána jelentősen igénybe vették a zalaegerszegi erdőket, egy
szerűen azért, mert a városhoz legközelebb voltak. 1945. június 28-ig nem lehe
tett szabadon közlekedni Botfán az erdőben az oroszok miatt, ezért a pontos fa
készletet sem tudták felvenni. Március 27-én adtak ki utoljára fát és június 28-tól 
kezdték el újra a termelést és a kiadást is. Az idegen csapatok mellett a kör
nyék lakói is többször loptak el nagyobb mennyiségű tűzifát. Az erdésznek nem 
volt fegyvere - bevonták -  ezért a tolvajok bátrabban tevékenykedtek. A háborús 
károk felszámolására sok épületfa kellett. A botfai erdőből azért is utaltak ki, 
mert bőven volt fenyőfa. Különösen a szomszéd falu, Besenyő szenvedett sokat, 
hiszen 74 ház égett le. 1945 júliusában már némileg szervezettebben folyt az orosz 
csapatok fa szállítása. Július 3-án 70 m3 tűzifát és 100 m3 deszkának alkalmas 
szerfát kértek, amit ők vágtak ki és szállítottak el. Az erdőfelügyelő külön meg
kérte az erdőőrt, hogy a megadott vágásterületből jelölje ki a fákat és a mennyi
séget pontosan kísérje figyelemmel, mert a fát megfizetik. Az ehhez hasonló 
számtalan esetet összesítettek, és ha nem fizettek, a Szövetséges Ellenőrző Bizott
sághoz fordultak a főispán segítségével. Például decemberben 20 űrméter ke
mény hasáb tűzifát vittek el Botfáról, amit nem fizettek ki.679 1944. november és 
1946. július 31. közt a magyar-német-orosz katonaság és a civil lakosság a volt 
Hűvös, Zalavári Apátság és a Szombathelyi Püspökség erdeiből 3094 m3 enge
dély nélküli túl használatot követett el.680 Alsóerdőn Dancs Imre erdész tudott 
oroszul s ezért sikerült megmagyarázni az út mellett önkényesen fát vágó oro
szoknak, hogy a nyers tölgy nem ég jól, viszont az akác igen. így a tölgyesek köz
ti akácokat vágatta ki, mely végül hasznot is jelentett.681 Az utóbbi eset igen fon
tos szakmai problémára is rávilágít. 40 év telt el az első akácosok ültetése után, és 
már igen jelentősen terjeszkedett a tölgyes erdőkben is, különösen a fiatalosokban. 
Az akác agresszív terjeszkedését a század elején még nem ismerték fel, ezért 
jelentős Dancs Imre megfigyelése és gyakorlati ténykedése.

679 ZML VI. 207 Ef. 1945/136,; ZML XXIX. 521. Eig. 1947/16784.
680 ZML XXIX. 521. Eig. 1946/5870. Károk összeírása.
681 Dancs Imre szóbeli közlése.
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Az államkincstár kezelésében lévő zsidóbirtokból az átlagosnál is több fát 
termeltek ki és a lakosság, mint gazdátlan birtokot kezelte. Az ország zökkenő- 
mentes faellátása érdekében a régi erdő tulajdonosoknak megengedték, hogy a 
folyamatban lévő és elkezdett fakitermeléseket az állami tulajdonba vétel után is 
végezzék, egészen 1945. év végéig. Közben az új állami erdészeti szervezet is el
kezdett dolgozni, fát termelni. Dancs Imre például Alsóerdőn így 1945 második 
felében mindkét tulajdonosnak dolgozott.682

A csácsi erdőn, a mai arborétum helyén a második világháború előtt szép el- 
egyetlen. lucfenyves volt, de a fák nagy részét kitermelték még 1923-ban és a 
háború idején. Már ekkor az egerszegiek kedvelt kirándulóhelye volt. A háború 
után az erdészet a fenyvesek helyének egy részén csemetekertet létesített. Itt ne
velték az erdészet csemeteszükségletének jelentős részét. A másik részét lucfenyő
vel újraültették és mellette egy kisebb területre kb. 30 fajta örökzöldet, és lombos 
fát ültettek, arborétum jelleggel.683 A háború alatt s az azt követő rendkívüli ter
melések után elmaradt felújítandó vágásterületeket az 1940-es évek végén és az 
1950-es évek elején hozták rendbe. Először az elhagyott vágásterületeket kellett 
letakarítani, majd ezután következett a csemeték elültetése. Mivel nem volt elég, 
ezért Alsóerdőn, a volt napközis tábor helyén és a csácsi erdőn, a jelenlegi arbo
rétumban csemetekertet létesítettek. A csemeték elültetése után, 6-8 évig ápolni 
kellett a területeket. Ehhez jött még a háború miatt elhanyagolt területek pótlása 
és gondozása. Már ekkor felmerült a rontott erdők átalakításának terve.

a. Alsóerdei kerület erdőtömbje

1945-ben s még hosszú ideig Dancs Imre volt a kerületvezető erdész, Alsóerdőn 
lakott. O már előtte is itt volt a város alkalmazottjaként. Jelentős érdeme volt, 
hogy megvédte a városi erdőket.

Lucfenyők pusztulása A lsóerdőn684
Az éghajlat változása az 1990-es évek elején már elkezdődött. A nyári száraz idő
szak egyre növekedett és a téli, tavaszi csapadék fokozatosan csökkent. Ebben az 
időszakban Alsóerdőn az idős lucfenyők lettek az első áldozatok. E faj ezen a 
területen nem őshonos, viszont park és szépészeti céllal már az 1800-as évek vé
gén ültették Alsóerdő központi részébe. Itt szinte jelképpé váltak, fenyőillattal 
fűszerezve a levegőt a kirándulók számára. Később az elveszett Kárpátok utáni

682ZML IV 1607./D. 39-es d. 39/936, Erdőőrök ügye, 39/1941.16242/1945.
683 Csácsbozsoki Arborétum fejlesztési terve. 1971.; Zalai Hírlap, 2005.11. 26.; Zalaegerszegi Erdészet 

Üzemterve, 2006.1.1. -  2015. XII. 31-ig.
684 Szerző üzemi dokumentumai, feljegyzése alapján.
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nosztalgia is vezérelte a telepítőket. 1993-ban az erdészháztól északra (Zalaeger
szeg 19/B) lévő 0,8 ha területen, 72 %-ban lucot tartalmazó fenyves száradt el; 
egyértelműen a nyári szárazság volt a fő bűnös. Közrejátszott az is, hogy a déli 
domboldalra ültették, amely mindig melegebb és naposabb. A fák már eléggé 
idősek voltak, 86 évesek, a vágásérettségük is közel volt. Ekkor az Erdőgyöngye 
melletti hatalmas lucfenyők, melyek a völgyben, nedves helyen voltak, egész
ségesnek tűntek. A későbbi drasztikus szárazság, 2005-ben azonban ezeket is 
elvitte. A kivágáskor derült ki, hogy szinte valamennyi a tövénél fertőzött volt a 
gyökérrontó taplóval (Heterobasiodion annosum), hatalmas kikorhadt üreggel. 
1995-1996-ban a nagymértékű szárazság már a középkorú lucfenyveseket is ki
kezdte. A legyengült fákat megtámadta a rétmetsző szú (Pityogenes chalcog- 
raphus) és a betűző szú (Ips typographus). Olyan furcsa zöld levelű fákat is lehe
tett látni, melyeknek a törzséről már a kéreg nagyrészt lejött. (Az egészséges fa, 
ha nincs legyengülve, gyantával eltömi a szújáratokat és így elpusztulnak a káro
sítok.)

Az Azáleás völgy elején, 2,1 ha területen, (Zalaegerszeg 19/D), teljesen elszá
radtak a lucfenyők, mindet ki kellett vágni. Érdekes, hogy az itt szórtan lévő 
vörösfenyők, jegenyefenyők, duglaszfenyők nem károsodtak, ezért meghagyták 
őket. Ennek oka az, hogy ezeknek a fenyőknek a gyökere mélyre hatol, s így a 
szárazság idején is találtak nedvességet, míg a lucfenyőé a földfelszínhez közel 
van s a talaj teljesen kiszáradt. Az elpusztult fenyők területét őshonos fafajokkal
- tölgy, bükk, vadcseresznye, vadkörte -  ültették be. Itt egy igen érdekes elméleti 
megállapítás nyert bizonyítást a gyakorlatban. A lucfenyő gallyak égetésének 
helyén tömegesen keltek ki az akác csemeték. Az akácmag 30 évig pihent a föld
ben, a fenyves alatt. Az említett területen a lucf enyves előtt akácos volt. Tehát az 
akác mag képes 30 évig is csíraképes lenni.685

A károsodás tovább folytatódott, de kisebb mértékben. 2004-ben újra nagyobb,
2,5 ha lucfenyves pusztult el. A felújítás az előzőeknek megfelelően, tölgy, bükk, 
vadcseresznye, vadkörte fafajjal történt. így a lucfenyvesek nagy része elpusztult, 
a többi fenyőt nem érte kár. A lucfenyő pusztulás okait és a levont szakmai tanul
ságokat több hazai és nemzetközi csoport tanulmányozta.686

Tölgypusztulás Alsóerdőn687
1993 és 1994-ben Alsóerdőn a tölgyeseket katasztrofális hernyótámadás érte. A 
fák leveleit nagy területen teljesen lerágták. A tragikus eseményről és az ellene

6«5 Szakács 1996.157.
686 Pannónia 2005. Nagykanizsa. Osztrák-Szlovén-Vas-Zala erdésztalálkozó.
687 E fejezet megírásához felhasználtuk Bíró szakd.; Pagony 1993.; Csóka 1995.; Arany 1993. 05. 14.; 

Hajdú 1993. 05.19.; Szerző megfigyelése.
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való védekezésről részletesen kell megemlékeznünk, mert hosszú távú szakmai 
problémát okozott és a közvéleményt is nagyon érdekelte, ezért a sajtó is bőven 
foglalkozott vele.

Országos viszonylatban, kocsánytalan tölgyesekben tömegszaporodásra haj
lamos legveszélyesebb lombfogyasztó rovarok az araszolok (Geometríadae), a 
tölgyilonca (Tortríx viridana L.), s a velük együtt előforduló sodrómolyok (Szon- 
tagh 1984). A téliaraszolók tömegszaporodása 9-12 évenként ismétlődik, orszá
gos nagy gradációjuk azonban várhatóan csak 20-24 évenként játszódik le, egyes 
években kiemelkedően nagy kárterületeken (Szontagh 1985).

Az erdővédelmi jelzőlapok szerint a területen kisebb araszoló károkat figyel
tek meg 1982-ben, 1983-ban, 1991-ben és 1992-ben. Az araszolók ezen megjelené
sei az itt dolgozó szakemberek szerint nem okoztak szembetűnő kárt. Az alsóer
dei kerületvezető erdész szerint az elmúlt 25 esztendőben nem volt az 1993-as,
1994-es évekhez hasonló kár a parkerdőben. Az 1993-as tömegszaporodás (gra- 
dáció) során kiderült, hogy a kártételeket nem egy, hanem több araszoló faj közö
sen okozta. Az 1993-as és 1994-es gradációnak is az uralkodó (domináns) faja a 
kis téliaraszoló (Operophthera brumata) volt, ezen kívül jelentős volt a nagy 
téliaraszoló (Erannis defoliaria) jelenléte, valamint megtalálható volt a tollascsá- 
pú araszoló (Calotois pennaria) és az aranyos téliaraszoló (Erannis aurantiaria) is. 
A kártételeket főként 1993-ban a tavaszibagoly (Orthosia) hernyó fajai, a kis ta
vaszibagoly (Orthosia cruda) és a foltos tavaszibagoly (Orthosia gothica) súlyos
bították. Terjedésük szél segítségével történt. (A hernyók selyemszálon csüngnek. 
Amikor már olyan hosszú a fonál, hogy az újabb széllökést nem tudja elviselni, 
elszakad, és a hernyó a fonál segítségével továbbvitorlázik.)

Az adatokból szembetűnő volt a kocsányos tölgy nagyon erős károsítása a 
többi fafajhoz viszonyítva. Sajnos ezek a kocsányos tölgyek ültetéskor domb
oldalra, dombtetőre kerültek. A fafaj számára kedvezőtlen termőhelyi viszonyok 
és a megelőző évek aszályos időjárása is hozzájárult a fák legyengüléséhez, se
bezhetőségéhez. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a közepesen és gyengén 
károsított kocsányos tölgy állományok a lábazati részeken találhatók. Ezt a meg
figyelést erdőrészleteken belül is jól lehetett látni. Ugyancsak megfigyelhető volt 
az is, hogy a tarrágásos kárt szenvedett kocsányos tölgy állományban szórványo
san előforduló kocsánytalan tölgyeket kisebb kár érte. Éves viszonylatban az 
állomány 5-10 %-a szárad el és ennek 80-90 %-át a kocsányos tölgy alkotja. Néhol 
záródási és rövid, erdőn belüli felújítási problémákkal kellett számolni.

A terület másik fő fafaját, a kocsánytalan tölgyet kisebb mértékű károsítás érte 
és hamarabb tudott regenerálódni is. Az akácosok 33 %-át érte erős kár, ezek a 
parkerdő idős akácosai, amelyek azóta részben letermelésre kerültek. A fenn
maradt állomány jól regenerálódott. Úgy tűnik, hogy az akác gyors növekedése 
ellensúlyozza a rágási kárt, így annak ellenálló képessége a téliaraszolókal szem
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ben jobb, mint a kocsányos, illetve kocsánytalan tölgyé. A bükkösök 30%-át köze
pes kár, 70 %-át pedig gyenge kár érte. A legkisebb károsítás a cseres állomá
nyokban és az egyéb lombos (korai juhar, gyertyán, vöröstölgy) állományban 
volt megfigyelhető.

Érdekességként megemlítjük, hogy az út mentén található ezüstjuharok ter
mését is előszeretettel fogyasztották a hernyók. A hernyókártétel erőssége az 
állományok korától is függött. Az idős és középkorú állományokat érte tarrágás 
és erős kár. A fiatal és rudas erdőkben csak közepes és gyenge kártételt lehetett 
megfigyelni. A hernyók megjelenésére a szintenkénti tagoltság is megfigyelhető 
volt. Először a felső szintekben lévő fák leveleit rágták le, majd a selyemszálak 
segítségével leereszkedtek a második szintben lévő fákra, cserjékre s legvégül 
elfogyasztották a lágyszárúakat is, kivéve a meténget, téli zöldet (Vinca minor), 
amit nem károsítottak.

A Parkerdőben 1993-ig a téli araszolok tömeges elszaporodását természetes 
ellenségeik akadályozták meg. A ragadozók közül kora tavasszal megjelenő 
bársonyatkák (Trombidium sp), fátyolka lárvák (Chrysopa sp.) szívják ki és több 
katicabogárfaj, így a hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata L.), a 
kétpettyes katicabogár (Coccinella bipunctata L.), narancssárga katicabogár (Syn- 
harmonia conglobata L) falja fel a petéket. A hernyókat a hangyaalakú tarka 
fabogarak (Thanasimus formicarius L.), a kis és aranyos bábrabló (Calosoma 
inquisitor L C. Sycophanta L.), a sutabogarak (Histeridae), a négypettyes dögbo
gár (Xylodrepa quadripunctata L.) és a hangyák (Formicidae) fogyasztják, de 
több nyergesfürkész (Ichneumon sp), gyilkosfürkész (Braconida) és fürkészlégy 
is (Tachinida), mint élősködő (parazita) csökkenti számukat. A hernyókat a ro
varevő madarak és cickányok (Sorex spp., Crocidura spp.) szintén megtizedelik, 
a talajban pihenő bábokat pedig a vakondokok fogyasztják. A kikelő nőstényeket 
szintén madarak pusztítják. A megelőző védekezések egy fontos lehetősége lehet 
a hasznos énekesek koncentrálása a területen. Igaz, hogy a túlszaporodást önma
gukban nem hiúsíthatják meg, de egyéb fékező tényezőkkel együtt nélkülözhe
tetlen a szerepük. Minden olyan intézkedés (odúk, etetők kihelyezése), melynek 
eredményeképpen létszámuk szaporodik, egyben védekezés a táplálékul szolgá
ló káros rovarok, így a téliaraszolók ellen is.

1993-ban a téliaraszolók tömeges szaporodása és kártétele miatt vegyszeres 
védekezést kellett végrehajtani a korábbi évek aszálykára miatt legyengült fák 
védelme érdekében. A téliaraszoló gradációja teljesen váratlanul érte az erdésze
tet. A hernyók tömeges megjelenését csak kártételük és a folyamatosan hulló 
ürülékük alapján lehetett észlelni. A védekezés végrehajtása május 14-én 220 ha- 
on történt meg, 1,5 l/h a  dózisban Decis 0,5 ULV felhasználásával. A vegyszer 
kiválasztásánál figyelembe kellett venni beszerezhetőségét, a város közelségét, a
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terület nagy látogatottságát és a méhek jelenlétét is. A szer a méhekre mérsékel
ten veszélyes, ezért a kijuttatás „Napkorong" technológiával történt.

A védekezés időtartama alatt biztosítani kellett a terület őrzését. A vegyszer
nek munkaegészségügyi várakozási ideje nincs, ezért permetezés után a területe
ket ismét látogathatták az érdeklődők. 1994-ben már időben figyelték a hernyók 
megjelenését, sőt próbafák döntésével próbáltak jelenlétükről meggyőződni. A 
rügyekben, rügyek körül található fiatal hernyók alapján nem lehetett eldönteni a 
várható károsítás nagyságát, mire a károsítás egyértelművé vált, ismét csak vegy
szerrel lehetett védekezni. A védekezés április 15-én történt FENDONA 10 EC-vel, 
0,15 1/ha-os dózisban. Permetezés után hernyótetemek tömegeit lehetett látni, 
sajnos a vegyszerek a hernyókon kívül sok hasznos rovart is megöltek.

Az erősen károsított erdőrészletekben voltak legnagyobb egyedszámban az 
elpusztult hernyók, mivel a tarrágott területekről táplálék hiányában tovább ván
doroltak. 1995-re a hernyók tömeges szaporodása összeomlott, ezután már csak 
szórványosan lehetett látni. A fák nagy része újra kihajtott, azonban évről-évre 
egyre több elszáradt fát lehetett látni. Emellett igen jelentős a növedék veszteség.

Az erdők melletti gyümölcsösökben is jelentős volt a kár, de a kisebb méretek 
miatt a védekezés is könnyebb volt. A tölgyek lassan regenálódtak, ennek oka
ként kell megemlítenünk az 1997. augusztus 23-án történt jégverést. A tévétorony 
körüli tölgyesek és az Ebergény déli részén, a tetőn lévő kis bükkös és akácosok 
lombját teljesen leverte a jégeső. A talajt 5-8 cm nagyságban beborította a jég és a 
levert lomb, gally.

Az erdőkkel borított területek kevésbé szennyezettek még kémiai szerekkel. 
Ezt az állapotot célszerű lenne minél tovább fenntartani. A védekezés egyik lehe
tősége az ember számára a hasznos élőlények életfeltételeinek biztosítása. Ezek 
nagymértékben képesek csökkenteni a lombrágó hernyók okozta kárt, de a gra- 
dációk fellépését megakadályozni nem tudják.

Az elmúlt években a különböző biotikus és abiotikus hatások következtében a 
parkerdőben található idős tölgy állományoknak nagyon megromlott egészség- 
ügyi állapota, amihez az araszolók kártétele is hozzájárulhatott.

Legfőbb tanulságként összegezhetjük , hogy az időjárás változása és a szakm ai hiba 
gyökeresen felboríthatja az erdő életközösségét és igen nagy károkat okozhat. A z t  is je lz i 
egyben, hogy m indig nagyon óvatosan, körültekintően és szakszerűen kell az erdőbe be
avatkozni. Rávilágít arra is, hogy az erdőnek ideális körülmények közt igen nagy a meg
újuló képessége.

b. Felsőerdei kerület erdőtömbje

A Szombathelyi Püspökség és az itt lévő városi erdők 100 %-ban akácosok vol
tak. 1945-től Szabó IV. Ferenc volt a kerületvezető erdész, aki Halcsont majorban
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(Zalaszentlőrinc) lakott, majd Zalavári István. Az erdők felújítása a legegy
szerűbb módon, sarjasztatással történt. A háború után a legfontosabb az volt, 
hogy az országút mellett kivágott részek újra felújuljanak. Kisebb mértékű faki
termelés a belsőbb részeken történt. Már ekkor megmutatkozott az akác többszöri 
sarjasztatásának káros következménye. Korán, az 1950-es években felismerték, 
hogy vissza kell állítani az eredeti faállományt, mely még 50 évvel azelőtt tölgy, 
cser, egyéb lombos fafajokból és erdeifenyőből állt. Az első kísérlet üres parlag
területen, erdeifenyővel történt, több kisebb parcellával az országút mellett. A 
rossz talajviszonyok miatt rigolekével bakhátakat szántottak s ebbe ültették a 
csemetéket. A kísérlet sikerült, azonban az erdőterületeken nem merték folytatni. 
Az erdeifenyő természetes előfordulása pont a határterületen van, ezért az ég
hajlat változása miatt kritikus szemmel kellett a további erdeifenyő ültetést szor
galmazni.

c. Csácsi kerület erdőtömbje

A Zalavári Apátság erdésze Gróf József volt, 1945-ben is még ő, majd Olasz 
Ferenc lett a kerületvezető erdész; a csácsi erdő szélén, a mostani arborétum 
mellett laktak. A csácsi erdő déli részén, Botfa irányába, a Vilma néni háztól nem 
messze nagyobb legelőket erdősítettek be. Ilyenkor nem erdőfelújításról, hanem 
erdőtelepítésről beszélünk, mivel itt nem volt erdő. A legelsőt főként erdeifenyő
vel ültették be és mivel a fenyőmagot Rahóból hozták, ezért máig rahói fenyves
ként említik. A mellette lévő nagy parlagot tölgy csemetével erdősítették be, több 
lépcsőben, 1980-85 közt. Itt a természet is segített. A terület egy részén magától 
felújult az erdeifenyő, cser és egyéb pionír fafajok. (A közelben lévő erdők fáiról 
hullott a mag.) Itt tetten érhetjük a természet megújuló képességét. Ezzel a nagy 
erdőtömbbe beékelődött régi nagy legelő megszűnt, az erdőterület növekedett és 
a helyi mikroklíma is javult. A csácsi csemetekertből került ki az erdészet cseme
teszükségletének jelentős részét. Az egyre bővülő kertben erdeifenyő - tölgy és 
egyéb lomb csemetéket neveltek. A tavaszi tárolásra hó vermet, víztárolót, öntöző 
berendezést építettek. 1971-től kezdték el az első munkálatokat az arborétum 
megvalósítására. A volt csemetekertet fokozatosan ültették be nordmann, jege
nye, duglasz és vörösfenyővel. A dél-keleti részen lévő rontott gyertyános erdő 
helyére ültették kísérleti jelleggel a jegenyefenyő gyűjteményt, mely már szép 
állománnyá fejlődött. A bejárat melletti égeres helyén az egzotikus mocsárfenyő 
kapott helyet. Az észak-keleti részén, a piros keresztnél az 1980-as években egy 
gyertyános tölgyest alakítottak át tölgyessé. (Az arborétumról külön fejezetben 
emlékezünk meg.)

1945 és 1970 közt kevés munka folyt a csácsi erdő arborétumon kívüli terü
letén, mert az erősen szabdalt területről igen nehezen lehetett kiszállítani a fa
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anyagot. A kitermelés ősztől tavaszig, zömében a téli időszakban történt. A Zala
egerszeg és Nemeshetés közötti út terve már korábban felmerült, de az apátság 
megakadályozta. 2001-ben elkészítették az erdőtömb feltárásának terveit s foko
zatosan, 20 millió forintból megépült a 7,3 km hosszú feltáró út. A fővonal dél
délnyugati irányából egy északi és egy nyugati szárnyvonal készült el. Ez 30-40 
évre megoldotta a legszükségesebb feltárási problémákat és 60 000 m3 faanyag 
biztonságos elszállítása vált valóra. Az erdő felújításával foglalkozók is időjárástól 
függetlenül közlekedhetnek az erdőben. Itt nincs tarvágás, a bükkösöket magról, 
fokozatos felújítás segítségével újítják fel, ami többszöri visszatérést igényel. A 
feltáró út üzemi célokat szolgál, magánautósok nem használhatják, azonban 
gyalogosan érdemes végig sétálni rajta, gyönyörű a kilátás és az erdőtömb min
den zuga rejteget látnivalót -  a nagy értékű csácsi erdő a város legtermészetesebb 
erdeje.

A bükk tömeges pusztulása a csácsi erdőben688
A '90-es évektől fellépő csapadékhiány 2000-2003 között tartós aszállyal folyta
tódott. Növekedett a hőségnapok száma, és jellemzővé vált a párahiány. A szá
razság következményei az erdőkben is jelentkeztek, legnagyobb mértékben a 
bükkösök károsodtak. Elsőként az állományszegélyeken, gerinceken, illetve a 
déli kitettségű domboldalakon álló törzsek lombvesztése volt megfigyelhető. A 
kisméretű levelek, sárguló lombozat mutatta elsőként a vízhiányt, amely csúcs
száradással folytatódott.

A másodlagos károsítok tömeges fellépését a 2003-as évtől tapasztalták. Fő 
károsítóként a zöld karcsú díszbogarat (Agrilus viridis) és a bóbitás bükkszút 
(Taphrorynchus bicolor) határozták meg. 2004-re óriási méretet öltött a fák elha
lása. Az akkori legfontosabb feladatnak az erdészet az értékmentést tekintette, 
ami az elhalt fák gyors letermelését, kiszállítását és értékesítését jelentette. Az 
időben kitermelt faanyag még értékesíthető rönk választékot is adott, míg a telje
sen elszáradt törzsek már tőrészen is befülledtek. A koronarész viszont szinte 
kivétel nélkül felkészíthetetlenné vált. A korhadt, reves koronarész a döntés so
rán letört, így ezekben a termelésekben 10-15 százalékkal magasabb apadékkal 
számolhattak.

A bükk állomány pusztulása 2006 decemberéig összességében 417 millió Ft 
közvetlen kárt okozott az erdészetnek, melynek döntő része a csácsi erdőn volt. 
Az erdőpusztulás a 674,1 hektáros csácsi kerületben lévő bükkös állományokat

^Szakács 2008. 05. 16. Krónika rovat.; Molnár -  Lakatos 2006.02.; A Zalaegerszegi Erdészet do
kumentumai az erdőpusztulásról, melyet Nagy László bocsátott rendelkezésre, amit ezennel köszö
nök meg. Horváth László és Szerző feljegyzései, szóbeli közlése.
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érintette leginkább. Itt észlelték először 2003-ban a bükkösök károsodását. Akkor 
három erdőrészletben 1 992 nm3 egészségügyi termelést végeztek. A károsítás 
mértékét mutatja, hogy az idős, 100 év körüli erdőkből csak 33 százalékos rönk- 
kihozatalt értek el. 2004-ben emelkedett a károsítás mértéke, ennek következté
ben az egészségügyi termelések üteme is. 31 erdőrészletből 12 055 nm3 károsított 
faanyagot termeltek ki. Az erdészkerület területének 28 százalékán folyt fakiter
melés, melynek nyomán 22,0 hektár erdőfelújítási kötelezettség keletkezett. A fa
anyagromlás mértékét mutatja, hogy a rönkkihozatal már csak 22 százalék volt. 
További 12 500 m3-t kellett felkészíteni a 2005-2006-os években. így a Csácsi ke
rületben a négy év során 26 500 m3 letermelésére került sor.

A bükkpusztulás tudományos kutatását, értékelését Molnár Miklós és Laka
tos Ferenc, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő és Faanyagvédelmi Intézeté
nek munkatársai végezték. Az éghajlatváltozást emelték ki, ezen belül is alapve
tően a tavaszi és a nyári csapadék folyamatos csökkenését. A három szélsősége
sen száraz, aszályos év után a bükkfák ellenálló képessége lecsökkent, a növedék 
visszaesett, vagy meg is szűnt. Bemutatták - képekkel -  a bóbitás bükkszú és a 
zöld karcsú díszbogár életmódját, felismerhetőségét és károsítását. Látni lehetet a 
kérgen az 1-2 cm átmérőjű fekete foltokat, folyásokat, mely a fa első védekezési 
módja az álcák ellen. Külön foglalkoztak egy fekete gomba, a Biscogniauxia 
nummularia (magyar neve nincs) károsításával, mely a koronában jelentkezik, 
főleg az ágakon láthatjuk. A megfeketedett ágak törékennyé válnak, és hamar 
leesnek. A ledöntött bükkfa ágai darabokra törnek, és a vastag tövén is látni lehet 
a kártevőket és a faanyag minőségi romlását.

Megmutatták a bükkfa eredményes védekezését is. Az egészséges, erős fa 
védekezik az álcajáratok ellen, s ennek eredményeképpen látni ellipszis alakú 
benőtt dudorokat. Felhívták a figyelmét mindenkinek, hogy figyelje a gondjára 
bízott erdőket, hogy időben lehessen észlelni a károkozókat. A határtermőhelyen 
lévő csácsi bükkös erdőtömbben, a kissé túltartott bükkös állományok nem tud
ták elviselni a kialakult éghajlati helyzetet.

A károsodott területek felújítása igen nagy feladat volt. Szerencsére a termé
szet is segítségül jött. Ugyanis a beteg fák utolsó erejűkkel bőséges makkot terem
tek, mielőtt elpusztultak. A dombtetőket kocsánytalan tölgy makkal bevetették. 
Általában itt is 30 százalék volt a természetes újulat. A domboldalakban és az 
alsó szinten a természetes újulat 80-95 % közt volt, így kevés helyen kellett mes
terségesen kiegészíteni. A nagy területeken való ápolás viszont sok gondot oko
zott. Nem hagyható figyelmen kívül azonban a nagy vadlétszám, amelynek követ
keztében mindenütt kerítésekkel és villanypásztorokkal védik a fiatalosokat. 
Emiatt a vad is egyre kisebb területre szorul. 2008-ra kissé megváltozott az ég
hajlat is, vége lett a száraz időszaknak, több eső esett. A csácsi tömbben a fiatalo
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sok mindenütt szépen felújultak, mindenütt látni a gondos munkát, s az eredmé
nyesség igen látványos, mely Horváth László a kerületvezető erdész érdeme.

Az erdészeti szakigazgatás 2007-beni mérlegbeszámolója már úgy értékelte, 
hogy a bükk pusztulásnak vége, újraéled a bükkös. Felmerül továbbra is a kér
dés, hogy azok a fák, melyek túlélték, milyen állapotban vannak, milyen érték- 
vesztést szenvedtek el. A tömeges bogárkárosítás megszűnt, azonban a fekete 
gomba károsítása még hosszú ideig tart a fákon. A túlélt, de bizonyos nagyságban 
károsult fák felszámolása még hosszú ideig tart.

Ugyanezen időben Alsóerdőn a Bagodi, Besenyői és a Nyíres erdőben hasonló 
károkozás volt a bükkösökben, főleg a tetőkön és a déli szegélyeken. A károkozók 
is ugyanazok voltak, és a pusztulás folyamata is hasonló volt. Méreteiben és 
tömegében azonban kisebb méretű volt. Az állományok Alsóerdőn elegyesebb 
összetételűek, így kisebb területekre koncentrálódott a kár. A felszámolása is ha
sonló módon történt, és nyilván itt is az átlagosnál jóval több munkát követelt.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a természet is segített utolsó bő makkter
mésével a tragikus bükkpusztulás következményeinek felszámolásában. A kö
vetkezetes erdőművelési munkával egészséges újulat virít, a szárazság enyhülté
vel újraéledtek a bükkösök. A kutatást és a megfigyelést továbbra is célszerű 
folytatni. A külső szemlélő számára meg kell jegyezni, hogy a bükk pusztulás 
során igen nagy területen fiatal állományok keletkeztek.

M agyarországi Natura 2000 területek közt a Csácsi-erdő
A Natura 2000 területek egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely 
a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és nö
vényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hoz
zájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállí
tásához. Olyan zöld infrastruktúra, mely biztosítja Európa természetes állapotát.

A Csácsi-erdő a rendelet szerint különleges természetmegőrzési terület 
(HUBF20053): olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel ren
delkező terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye 
vagy közösségi jelentőségű élőhely típus található. Az ökológiai hálózat célja a 
biodiverzitás fenntartása. Biológiai sokféleség (biodiverzitás) az élővilág változa
tossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai (fajon belüli), vala
mint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a természeti 
rendszereknek a sokféleségét.689 A Natura 2000 területek, közte a Csácsi-erdő 
nem természetvédelmi terület, kisebb korlátozások érvényesek rá, melyek a gaz
dálkodót megkötik. Az erdészet szakmai elvei, céljai is hasonlók. A város számá

689 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelet.; 1996. évi Lili. Törvény.; 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet.
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ra azért is érdekes, mert egy nagyobb erdőterületet fokozottan figyelnek, kutatják 
a szakemberek.

ÉRTI kísérleti terület a Csácsi erdőn
Az 1897-ben alapított Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) a Csácsi erdőben há
rom helyen végez kísérleti megfigyeléseket. Az arborétumban egy jegenyefe
nyő és egy duglászfenyő kísérleti parcella van. Egy ezen kívül lévő parcellában 
kimondottan a bükkösöket vizsgálják. A gyakorlatban úgy történik, hogy bizo
nyos meghatározott időben az ÉRTI munkatársai megmérik, vizsgálják a parcel
lákban lévő fákat és környezetüket és az adatokat értékelik, következtetéseket 
vonnak le. Az erdészeti kutatás központi feladata mindig is az erdő termőhelyi 
viszonyainak, fejlődésének és növekedésének vizsgálata volt a célszerű erdőmű
velési beavatkozások meghatározása érdekében. Az erdő sokrétű szerepének 
állandó bővülése, az erdők egészségi állapotának az utóbbi évtizedekben megfi
gyelt romlása, valamint a környezeti viszonyokban beállt változások szükségessé 
tették a biológiai alapú kutatások további fokozatos bővítését.690

d. Botfai kerület erdőtömbje

Az uradalom erdésze Dél István volt, de mivel bevonult a katonasághoz, ezért 
1945. VI. 7-én Illés István erdőőr jegyzőkönyv alapján átvette az erdő kezelését. 
Dél István 1946. április 9-én tért vissza nyugati fogságból. Igazolás után újból 
munkába állították és közel 30 évig gondozta még a botfai erdőket. Botfa és Ne- 
meshetés közt a Hatvan holdas erdő melletti Újmajorban lakott.691 A volt Hűvös 
féle erdő legértékesebb részét Hatvanholdasnak hívják. Zalaegerszeg legértéke
sebb erdeje. A gyönyörű, méretes bükkfák mellett tölgy és jelentős százalékban 
erdeifenyő is előfordult. Az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején a mére
tes nagyméretű, idős fenyők száradásnak indultak, ezért kitermelték. Mivel szá
lanként és kisebb csoportokban voltak, ezért nem maradt utánuk felújítási kötele
zettség.

1995-ben kezdődött az erdőtömb felújítása természetes módon és még 2010- 
ben sincs befejezve. A lassan, az újulat megjelenésének megfelelően alakított fel
újítást sürgeti az idős fák egészségének romlása. Itt is fellépett a Csácsi erdőn 
történt bükkpusztulás, de kisebb mértékben és a dombtetőkön jelentkezett. A 
természetes úton, magról kelt bükk szinte megközelítette a 100 %-ot azokon a 
területrészeken, ahol tölgy és cser volt az idős állomány; ott kivárták a tölgy-

690 ÉRTI feladata, kutatási programja az intézmény hivatalos alapító okiratán. Horváth László közlése.
ZML XXIX. 521. MEig. 607/1946.
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makktermést és akkor kezdték el a felújítást. így elérték, hogy minimális területen 
kellett csemetét ültetni. A botfai erdőtömbben a hatvanholdas mellett egy közép
korú bükkös-szelídgesztenye erdőben az 1970-es és az 1980-as években jelentős 
volt a szelídgesztenye termésének gyűjtése. Az ízletes csemege szedése sok em
bernek egy kis pénzszerzési lehetőséget és jellegzetes őszi kirándulást is jelentett.

2008-2010-ben kerületvezető erdészek:

Kerület 2008 2010
Alsóerdő Szakács László Horváth Zoltán
Felsőerdő Szekeres János Tótmárton Zsolt
Csács Horváth László Horváth László
Csatár, Botfával Kránic Róbert Kránic Róbert

A Zalaegerszegi Erdészet 10.746 hektáron gazdálkodik. A fafajok között a 
bükk területben 18 százalékos, fatömegben 28 százalékos arányt képvisel.

3. Zalaegerszeg területén lévő erdők, erdőkezelők, 
tulajdonosok és a legújabb üzemtervek

H ely Érvényes Terület ha Kezelő
Andráshida 1966-1976 31,0 Gyöngyvirág MGTSZ 

Andráshida
Andráshida 1970-1980 1,0 KPM Közúti Igazgatóság 

Zalaegerszeg
Andráshida 1976-1985 1,0 Lenin MGTSZ Bagodvitenyéd
Ebergény 1952-1957 30,0 Állami kezelés
Ebergény 1966-1976 8,0 József Attila MGTSZ 

Szenterzsébethegy
Ebergény 1967-1977 8,0 Északzalai Állami 

Erdőgazdaság
Ebergény 1967-1977 40,0 Ady MGTSZ
Bazita 1966-1976 15,0 Északzalai Állami 

Erdőgazdaság
Bazita 1966-1976 17,0 Hegyvidéki MGTSZ
Botfa 1963-1973 230,0 Északzalai Állami 

Erdőgazdaság
Botfa 1965-1973 31,0 Rákóczi MGTSZ
Botfa 1967-1977 42,0 Északzalai Állami 

Erdőgazdaság
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H ely Érvényes Terület ha Kezelő
Botfa 1967-1977 5,0 Sénig Ferenc MGTSZ
Botfa 1970-1980 116,0 Búzakalász MGTSZ Bocfölde
Botfa 1976-1985 229,0 Zalai EFAG
Botfa 1977-1986 39,3 Búzakalász SZSZ Zalaegerszeg
Botfa 1977-1986 118,3 Új Élet MGTSZ Bocfölde
Csácsbozsok 1953-1963 230,0 Zalaegerszegi Állami 

Erdőgazdaság
Pózva 1952-1957 38,0 Állami kezelés
Ságod 1966-1976 47,0 Rákóczi MGTSZ
Szenterzsébethegy 1966-1976 13,0 József Attila MGTSZ 

Szenterzsébethegy
Zalabesenyő 1953-1963 147,0 Zalaegerszegi Állami 

Erdőgazdaság
Zalaegerszeg 1953-1963 341,0 Zalaegerszegi Állami 

Erdőgazdaság
Zalaegerszeg 1963-1973 667,0 Északzalai Állami 

Erdőgazdaság
Zalaegerszeg 1963-1973 65,0 Sénig Ferenc MGTSZ
Zalaegerszeg 1966-1976 12,0 Andráshidai Állami Gazdaság
Zalaegerszeg 1966-1976 3,0 Béke MGTSZ Nagypáli-Kispáli
Zalaegerszeg 1966-1976 68,0 Igazsággal a szc.-ért MGTSZ 

Zeg.besenyő
Zalaegerszeg 1966-1976 34,0 Virágzó MGTSZ Pózva
Zalaegerszeg 1967-1977 7,0 Sénig Ferenc MGTSZ
Zalaegerszeg 1970-1980 22,0 Zalai EFAG
Zalaegerszeg 1970-1980 14,0 Egyesült Zalavölgye MGTSZ 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1976-1985 778,0 Zalai EFAG
Zalaegerszeg 1976-1985 84,0 Egyesült Zalavölgye MGTSZ 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1977-1986 21,0 Városi Tanács
Zalaegerszeg 1977-1986 89,0 Zalaegerszegi Állami 

Gazdaság
Zalaegerszeg 1977-1986 110,1 Búzakalász SZSZ Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1977-1986 3,4 Új Élet MGTSZ Bocfölde
Zalaegerszeg 1977-1986 86,6 Hegyvidéki SZSZ Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1977-1986 0,7 KPM Közúti Igazgatóság 

Zalaegerszeg
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H ely Érvényes Terület ha Kezelő
Zalaegerszeg 1986-2000 3,8 Egyéni Gazdálkodók 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1986-2000 113,6 Zalaegerszegi Állami 

Gazdaság
Zalaegerszeg 1986-2000 4,2 Előre MGTSZ Nagylengyel
Zalaegerszeg 1986-2000 181,4 Uj Elet MGTSZ Bocfölde
Zalaegerszeg 1986-2000 86,8 Hegyvidék MSZSZ 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1986-2000 105,6 Egyesült Zalavölgye MGTSZ 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1986-2000 158,3 Hegyközségi SZSZ 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1986-2000 1035,5 Zalaegerszegi Erdészet
Zalaegerszeg 1987-2000 0,7 KPM Közúti Igazgatóság 

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg 1987-2000 21,1 Városi Tanács
Zalaegerszeg 1987-2000 19,2 Zala Megyei Tanács
Zalaegerszeg 1987-2000 3,8 Lenin MGTSZ Bagód

4. K özjóléti védett erdők, ligetek, fák

a. Csácsbozsoki Arborétum

Az arborétum Zalaegerszeg északkeleti határában, Csácsbozsok városrészben a 
városközponttól kb. 5 km-re található 83 hektáros területen. Ebből 42 hektár a 
magterület, melyet kerítéssel védenek a vad ellen.692 A Zalavári Apátság birtoka 
volt 1945 előtt (errről már megemlékeztünk), s az egyik legjobb minőségű erdő 
volt Zalaegerszegen. 1945-ben állami tulajdonba került, ezután a zalaegerszegi 
erdészet kezelte.

Az arborétum helyén a második világháború előtt szép elegyetlen lucfenyves 
volt, de a fák nagy részét kitermelték még 1923-ban és a háború idején. Már ekkor 
az egerszegiek kedvelt kirándulóhelye volt. Szépen írt erről Pesthy Pál: „Csácstól 
délre, szűk, erdőkoszorúzta völgyben húzódik meg Bozsok, melynek szívesen 
látogatott csárdájában valaha betyárok mulattak. Bükkösök és sötét fenyvesek

692 Csácsbozsoki Arborétum fejlesztési terve. 1971.; Zalai Hírlap, 2005.11. 26.
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mélyén, csendesen csobogó csermelyek szurdokszerű árkai komoly hegyvidék 
báját, sőt fönségét varázsolják elénk."693

A háború után az erdészet a fenyvesek helyének egy részén csemetekertet lé
tesített. Itt nevelték az erdészet csemeteszükségletének jelentős részét. A másik 
részét lucfenyővel újraültették és mellette egy kisebb területre kb. 30 fajta örök
zöldet, és lombos fát ültettek, arborétum jelleggel. 1955-ben a neves növény
nemesítő Barabics Elemér, majd az 1960-as években Fatalin Gyula irányítása 
mellett Olasz Ferenc végezte a megkezdett szép munkát.

A csemetekert a hatvanas évek végén szűnt meg, akkor kerítették be a terüle
tet és alakították arborétummá. 1971-ben Balla Gyula és Horváth Elemér elkészí
tette az arborétum fejlesztési tervét melyet az OEF 1973-ban jóváhagyott és biz
tosította a megvalósulásához szükséges pénzt is. Célként azt jelölték meg, hogy a 
termőhelyi adottságoknak megfelelően olyan gyorsan növő fenyő és exóta fafajo
kat, állományokat hozzanak létre, mely kísérleti jellege mellett esztétikai élményt 
is nyújt.

A fenyő fafajok ültetésének, hálózatának és növekedésüknek összehasonlító 
elemzése volt a fő szándék. Emellett oktatási bemutató helynek is szánták. 16 
fajta jegenyefenyőt (Abies) ültettek egymás mellé, mindegyiket egy-egy külön 
parcellába. Figyelemmel kísérik a fenyőfajták viselkedését az itteni éghajlati és 
talajviszonyok közepette.

Abies alba Közönséges jegenyefenyő
Abies amabilis. Vöröstobozú jegenyefenyő
Abies cephalonica Görög jegenyefenyő
Abies cilicica Kis-ázsiai, kilikikai jegenyefenyő
Abies concolor Colorádói, szürke jegenyefenyő
Abies firma Mómi, japán jegenyefenyő
Abies grandis Tengerparti jegenyefenyő
Abies homolepis Nikkói jegenyefenyő
Abies koreana Koreai jegenyefenyő
Abies lasiocarpa Sziklás-hegységi jegenyefenyő
Abies maqnifica Termetes, vörös jegenyefenyő
Abies nordmanniana Kaukázusi jegenyefenyő
Abies numidica Numidiai jegenyefenyő
Abies pinsapo Spanyol, kolbász jegenyefenyő
Abies procera (nobilis) Nemes jegenyefenyő
Abies Weitchii. Kéktobozú jegenyefenyő

691 Pesthy 1931. 84-85.
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Az arborétumban Zala megye erdősült vidékének valamennyi jellemző fa és 
cserjefajtája, valamint a hazai lombhullató flóra sok növénye fellelhető. Összesen 
mintegy 40 különféle fafajt ültettek. A fajták sokaságán kívül érdekes a dombor
zat, hiszen az arborétumban az égtáj minden kitettsége megtalálható. A tenger
szint feletti magassága 196-302 m. Éghajlatára jellemző, hogy a helyi éghajlattól 
eltérően a nyári záporok sűrűbbek és nagyobbak. A szurdokszerű völgyekben 
több forrás található. 32 hektáros bekerített részén Zala megye valamennyi erdő
sült vidékének hangulatát élvezheti a látogató. A kapun belépve mélyebb, lápos 
részre érünk, ahol mocsártölgyek, mocsárciprusok élnek, a 200-300 méternél ma
gasabb dombtetőkön pedig tölgyesek és bükkösök találhatók.

A zalaegerszegi önkormányzat 2001-ben helyi jelentőségű természeti értéknek 
nyilvánította, s így védelemben részesült, 1,6 ha területtel. Célját így határozták 
meg: „...az arborétum területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi 
természet közeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, 
a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása és a lakosság pihe
nését, kikapcsolódását szolgáló helyszín biztosítása."694

Az arborétumban jelentős számú, - 19 -  védett növényfaj található. (1. sz táb
lázat)

Növényföldrajzi viszonyok tekintetében, újabb kutatások alapján (Károlyi- 
Pócs) az arborétum a Nyugat-Balkáni (Illyricum) flóratartomány Dél-Dunántúli 
(Praeillyricuma) flóravidékéhez tartozik. Ezen belül a Zalai-dombvidék (Sala- 
diense) flórajárásába és Észak-Zala flóratájához sorolták. Azért csatolták a Praeil- 
lycumhoz Zalának e részét, mert itt tenyészik az Illyr bükkösök hazai erdőtársu
lása, a Vicio orobidi Fagetum, az azt meghatározó zalai bükköny (Vicia oroboides) 
és még számos illyr származású növény: a ciklámen (Cyclamen purpurascens), a 
szelidgesztenye (Castanea sativa), a nagyvirágú árvacsalán (Lamium orvala), a 
tarka lednek (Lathyrus venetus), a piritógyökér (Tamus communis), a csoda
bogyók és a kakasmandikó (Gayer, Soó, Jávorka, Kárpáti felosztása).

A régebben Márkiban vadászházként szolgáló fa épületet elbontották és az 
arborétumban 1988-ban újra felállították; 2008-ban felújították, most kiszolgáló 
házként szolgál. A tájba illő ízléses faház, az előtte lévő tisztás és környéke Zala 
megye egyik legszebb területe.

A Zalaegerszegi Erdészet évente 2-2,5 millió forintot fordít az arborétum mű
ködtetésére, és fejlesztésére. Padokkal, asztalokkal, szakszerű eligazító, fogadó 
táblákkal, felújított esőbeállóval várják a látogatókat. A két kis hangulatos tó víz
szintje az elmúlt száraz időszakban sajnos lecsökkent, 2010-ben tervezik felújítani.

694 ZMJVK 2007
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Az arborétum Zala megye legszebb tájai közé tartozik. A néhány éves külön
böző lombos- és fenyőfélék csemetéi s a száz évet is megért ezüstszürke törzsű 
óriás bükk és fenyő törzsek egyformán fellelhetők. A terület esztétikai és szakmai 
szépségeit élvezheti a szakember és a természetjáró egyformán. Megcsodálhatjuk 
a gyönyörű növényeket, a ligetes fenyvesekben, tölgyesekben vagy a bükkösök
ben a kijelölt sétautakon kószálhat a látogató. Az arborétum áprilistól szeptember 
végéig hétvégeken tart nyitva, s ingyenesen látogatható.

Az arborétumban további 197 fontosabb fa és cserjefaj fordul elő. (2. sz. táblázat)

b. A z  egerszegi A lsóerdő közjóléti szerepe695

A Zalaegerszegi Parkerdő a Jánkahegy és a TV-torony felé hajló változatos, árok
kal szabdalt, összefüggő 240 ha-os erdőterület. Növénytakarója természetes, ha
táraiban évszázadok óta alig történt változás. A közjóléti erdők szinte valameny- 
nyi fajtáját egyesíti: üdülőerdő, sétaerdő, panorámaerdő. Sok ember befogadásá
ra képes. Emellett számos védett növény és állat található benne, ezért a terület 
védetté nyilvánítása is felmerült. Május, június, szeptember hónapokban naponta 
500-1500 fő látogatója is van. Kivételes esetekben, mint május elseje, vagy gyer
meknap, akár több tízezer kiránduló is felkeresi. A nagy csoportok mellett a csa
ládok, kirándulók, sportolók is kedvelik a helyet. Intim, eldugott helyet is találni 
mindig. Minden évszakban szép kirándulóhely. Sokszínűsége, változatossága, 
értékes és védett növényei az igényes természetjárókat is kielégítik.

A parkerdő kialakítása, építése 1965-től 25 éven keresztül történt, jelentős álla
mi támogatással. Először pillantsunk bele egy kicsit a múltjába. Az első adatokat 
már ismertettük. Az 1858-ban alakult „Szépítő Bizottmány" még nem, de az 
1885-ös „Szépítészeti Bizottság" már a céljai közé vette az üdülő és kiránduló- 
helyek létesítését és gondozását.696 A diákok már 1905 és 1907 közt többször 
tartottak majálist Alsóerdőn (VI. 1-jén). A madarak és fák napját ünnepelték. Ér
dekes, hogy előtte engedélyt kértek és a tanár volt a felelős az esetleges károkért.

1931-ben Pesthy Pál szépen emlékezik meg Alsóerdőről és a „Magyarok Védő
asszonya" nevezetű képes fáról. „Vadregényes, romantikus részletei, emelkedé
seinek és völgyeinek festői változatai, tágas tisztásai, virágos pázsitjai valósággal 
csábítják a természetbarátokat. Egyik nevezetessége az ezeréves fának nevezett 
hatalmas tölgy, melynek törzsét csak több kiterjesztett kar egybefogása tudja 
átölelni, lombsátorának kereksége alatt pedig egész embersereg is elhelyezkedne.

695 E fejezetet nagyrészt a szerző erdészeti dokumentumai, jegyzetei alapján készítettük, az ettől elté
rő adatokat külön jelezzük.
696 Szakács 1985.1. 22-23.
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Különféle történeti hagyományok és legendák fűződnek hozzá, többek közt az, 
hogy az egyik portyázó török csapatot itt semmisítette meg az egerszegi várőrség.

A hatalmas, gyönyörű, paddal körülvett tölgyfa az egerszegiek kirándulásá
nak kedvelt célpontja volt. Átmérője 160 cm lehetett, de embermagasságban már 
elágazott és óriási oldal ágai voltak. A fán lévő „Magyarok Védőasszonya" című 
festmény keletkezését nem ismerjük. Pesthy Pál szerint „Néhány emlékfa jelzi a 
Kossuth-kultuszt is." Nem tudjuk melyek voltak? Talán az erdészház melletti há
rom hatalmas, öreg tölgyfa lehetett.697

1962-ben egy vihar kidöntötte a képes fát, de még ekkor is látni lehetett a ké
pet rajta, valamint a pad is megvolt még. A fa kidőlve is méltóságot, erőt sugár
zott. A hajdan volt tölgyesek egyik utolsó hírmondója volt. A kidőlt fán lévő fest
ményt az alsóerdei erdész egy beljebb lévő nagy tölgyfára helyezte el, azonban 
az 1970-es évek végén ismeretlenek szétverték. Egy kis darabot ereklyeként meg
őrzött.698

A téli sportot és a tél örömeit szolgálta az alsóerdei szánkópálya. 1935-ben en
gedélyezték és a következő év végére készült el, a mai TV torony és az alsóerdei 
erdészház közt, 1500 m hosszan. „A város lakosságára a ródlipálya létesítése sport 
szempontjából nagy jelentőségű lenne" írta az engedélyező erdészeti hatóság.699 
Seregélyes erdőmérnök tervezte, és az Országos Síszövetség szakértője is meg
szemlélte. A nyiladékra épített felvonóval lehetett a tetőre visszajutni. A meg
nyitó 1937 januárjában volt. A szánkópálya használatért naponta a felnőttek 20 
fillért, a diákok és a gyerekek 10 fillért, a felvonóért 5 fillért fizettek személyen
ként.700 Inkább bob pályára hasonlított, mert egy kimélyített 2 m széles mélyedés
ben haladt, és a kanyarokban a kirepülés ellen ferdén építették meg. Ezért igen 
nagy földmunkát kellett elvégezni. Hamar kiderült azonban, hogy alkalmatlan 
helyen, nem szakszerű tervezéssel építették meg. A szánkóval csak letaposott 
hóban lehetett lesiklani. A közelben lévő fák mindig balesetveszélyt jelentettek. 
Katonák és vizes lajtos kocsik segítségével tették használhatóvá. A tetőn lévő 
felvonó elég hamar leégett. 701 Az 1970-es és az 1980-as években sokszor kipróbál
ták szánkóval és síléccel is, de előkészítés nélkül, -  falevél, fű letakarítás, hó le-

697 Pesthy Pál, 1931. 89-91.
698 Schlemmer Tamás felvétele, Göcseji Múzeum adattára. Ezúttal köszönöm Megyeri Anna történész

muzeológus segítségét; André Béla szívességéből.
699 ZML VI. 207. Ef. 19/1943/924.
700 Megyeri 2009. 347-368.
701 Magyar 2009. október. 24.
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taposás - nem lehetett lesiklani rajta.702 Ennek ellenére a város polgárai időnként 
használták és ma is állandóan téma, nosztalgiával emlékeznek rá.703

A mai TV torony mellett 1935-ben fából készült - a göcseji haranglábakat 
idéző -  kilátót építettek. Összesen 35 m3 jó minőségű száraz fenyőfát használtak 
fel a 24,5 méter magas toronyhoz. A megye 5000 pengővel, Zalaegerszeg város 
pedig 889 pengő értékű anyag és munkabérrel járult hozzá a kilátó felépítéséhez. 
Bődy kilátónak nevezték el. A háború alatt megfigyelő helyként működött, talán 
ezért is ment tönkre.704

Alsóerdő népszerűsége az idők folyamán emelkedett, kirándulás céljából egy
re többen keresték fel. 1945-től állami tulajdonba került, először a Zalaegerszegi, 
majd az Alsóerdei, majd újra a Zalaegerszegi Erdészet kezelte. A háború alatt 
keletkezett vágásterületeket felszámolták, az ápolásokat, tisztításokat szakszerű
en elvégezték, javult az erdő minősége. A bükk fafaj arányának csökkenése miatt, 
valamint felújítási kísérleti céllal 10 hektár cseres állományt alátelepítettek bükkel. 
Mára bebizonyosodott, hogy jó elképzelés volt.

Az 1945 és 1965 közti időszak az erdő legcsendesebb élete. Kisebb gyérítése
ket és akác tarvágásokat végeztek. A mai napközis tábor helyén csemetekertet 
működtettek, innét látták el a környéket csemetével. Az 1960-as évek végén 
kezdték el építeni a napközis tábort e helyen. Az országút melletti gyümölcsöst,
-  melyért annyit hadakozott a város - kivágták és az erdészeti dolgozók illet
ményföldként használták, valamint a fogatok takarmány szükségletét termelték 
itt meg.

A Göcseji Falumúzeum helyszínének kiválasztásakor, 1962-ben igen komo
lyan felmerült Alsóerdő is. Utólag Németh József nyugalmazott múzeumigazga
tó is elismeri, hogy az Alsóerdő lett volna az „eszményi hely". Indoklását érdemes 
idézni: Felszíne a göcseji tájra jellemzően dombos. -  Mikroklímája is kedve
zőbb, mint a Zalarété. - Ma már a várostól sincs messze, szabadidőközpont, ven
déglő, nyári napközis tábor, vendégházak épültek, erdei színház, botanikai park
- az Azáleás völgy - létesült, számos rendezvény színhelye e terület."705

Az Alsóerdei Erdészet 1958-1969 közt működött Alsóerdőn, az erdészetveze
tő Fatalin Gyula volt. A régi erdészházban volt a hivatal, ezért az erdésznek új 
házat építettek (jelenleg is az), ezen kívül műhelyeket, raktárak, pajtákat, benzin
raktárt. Állandóan két pár lófogat volt elszállásolva Alsóerdőn. Komoly gazda
sági telep épült ki: az erdészeti központnak sok előnye volt Alsóerdőre nézve,

702 A szerző és Farkas Zoltán sokszor megpróbálta használni a havas napokon.
703 Kiépített ródlipálya Alsóerdőn 1937-ben. Serényi Árpád felvétele. Göcseji Múzeum Adattára 95. 

13.18.1.
704 ZML VI. 401. Államépítészet, 1935. 92. d. 25/1935.
7°5 Németh 17 sz. 2008. 333.
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jobban a figyelem központjába került. Ekkor érlelődött meg a parkerdő gondo
lata. A régi erdészeti épületet az erdészet megszűnése után néhány évvel le
bontották.

1965. december hó 13-án stratégiai változás kezdődött Alsóerdő életében. Az 
OEF. 57.256/1965. számú rendeletével a zalaegerszegi Alsóerdő területéből, 
egészségvédelmi területté nyilvánított 166,27 ha-t, a 11-21 és 24-26-os tagokat. A 
gazdálkodási irányelvek megállapítására összeült bizottság tagjainak nevét fel
soroljuk, mivel ők voltak az elsők, akik elkezdték a parkerdő megvalósítását (ez 
ma már történelem).

Zalaegerszeg város képviseletében Nátrán János vb-elnök, Horváth István 
városi kertész, az OEF. 4. számú Erdőrendezősége képviseletében Völgyi László, 
az Északzalai Állami Erdőgazdaság képviseletében Ferenczi Béla erdőművelési 
csoportvezető, Oláh József erdőrendezőségi felügyelő, Molnár József erdőműve
lési előadó, Fatalin Gyula, az Alsóerdei Erdészet erdészetvezetője.

Idézzük a december 13-i megállapodás szövegét, mert ebből tisztázódnak az 
általános elvek, a kapcsolatok és a nem teljesen kiforrott szakmai módszerek. 
Rávilágít arra is, hogy a város kezdetben nagy lelkesedéssel állt a parkerdő mögé, 
ami később fokozatosan változott. „Alulírott bizottság megállapodik abban, hogy 
az egészségvédelmi célra kijelölt erdőterületen az állományokban a most készülő 
üzemterv csak gyérítéseket ír elő. A gyérítések mértéke minden esetben az illető 
erdőrészlet jelenlegi fatömegéhez mérten kerül megállapításra. A kivitelre vonat
kozóan a kezelő erdészet a város illetékeseivel együttesen, a helyszínen előzetes 
kijelölést fog végezni, amelynek értelmében az esztétikai cél a döntő szempont. 
Az egyes erdőrészletek nem megfelelő faállományát a 20/a, valamint a 18/a. 
erdőrészletekben az üzemterv tarvágásra fogja előírni, ezeknek a helyén olyan 
fiatalosokat kell létesíteni, amelyekben a zöld douglas, a simafenyő, vöröstölgy 
és lucfenyő képezi a faállományt különféle exóta csoportokkal tarkítva. A tény
leges kivitelezés felől a végrehajtó erdészeti szakközegekkel együtt a Városi Ker
tészet dolgozói megtervezik az erdősítés összetételét. Az egyéb akácos területe
ken pedig az elkövetkezendő 10 év alatt bükk alátelepítéseket kell végezni és 
ennek az érdekében megfelelőbb, erősebb gyérítéssel az alátelepítés fejlődését 
elősegíteni."706 Hozzá kell fűzni, hogy nem a Városi Kertészet készítette el a ter
veket, és későbbiek során az is kiderült, hogy az akácosok alátelepítése nem jár
ható út. Az erdőnek parkerdővé való átalakítása viszont meghatározó jelentősé
gű volt. Két indulási pontot határoztak meg, az egyik a (18/a) a mai TV torony

7061965. december hó 13-án tartott bizottsági ülésen, a magállapodásról szóló jegyzőkönyv.; Az OEF 
57.256/1965. számú rendelete.
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helyén lévő akácost, a másik a (20/a) a Képes fa mögött, a mai Azáleás völgy be
járatánál lévő akácost.

Az első 10 hektár akácos (20/a) átalakításának tervezése azonnal elkezdődött. 
Pontos felmérést végeztek, amelynek alapján elkészült egy részletes térkép, be
jelölve az ültetendő fafajokat, tisztásokat és a leendő sétautakat is. Messzemenően 
figyelembe vették a termőhelyi igényeket, a rálátási, az esztétikai és a parkerdei 
viszonyokat. Elsősorban őshonos fafajokat terveztek, de mivel a termőhely alkal
mas volt, ezért örökzöld fenyőkkel és cserjékkel tették változatossá a területet. A 
kivitelezést 3 év alatt 3 szakaszban kívánták végrehajtani.707 Az első 3 hektár ki
vágása, a Képes fa mögött, 1966-ban kezdődött és évente haladtak előre. Igen 
nagy munka volt, mert az akác rendkívül agresszív fafaj, sarjról igen gyorsan nő 
és évtizedekig akadályozza a többi fafaj növekedését. Ekkor derült ki az is, hogy 
milyen elhibázott lépés volt nagy területen akácot ültetni egy tölgyes erdő tömb
be. Természetesen az akác nem maradt meg a helyén, hanem terjeszkedett és az 
1960-as évekre szinte mindenhová befészkelte magát, nemcsak szálanként, hanem 
már kisebb foltokat is alkotva a tölgyesek közt.

Elsősorban őshonos fafajokat ültettek, de a leglátogatottabb helyekre jegenye-, 
nordmann-, duglasz-, erdei-, és vörösfenyőt valamint tölgyet, bükköt is, parkerdő 
jelleggel. Sokszínű, változatos, esztétikus, lazább szerkezetű erdőállományt hoz
tak létre.

A kivitelezési munkákat 1966-ban Vinkovits Sándor kerületvezető erdész irá
nyította, Szakács László beosztott erdész segítségével, utóbbi 1970-től vette át 
Alsóerdőt és azt 2008-ig irányította. Az 1966-os kezdési dátum azért is érdekes, 
mert Magyarországon - eddigi ismereteink szerint - Alsóerdő volt a másodikként 
létesített parkerdő, a budai után, mely 1955-től működött.708 A munka elkezdését, 
az akácos kivágásával, majd beültetésével sikerült megörökíteni.709 Felfigyelt a 
munkára az országos sajtó is, ezt az érdekes tudósítást 1966-ban írták.

„Zalaegerszeg arborétuma lesz a város közelében fekvő Alsóerdő, amelyet az 
Eszakzalai Állami Erdőgazdaság a zalaegerszegi tanács rendelkezésére bocsátott. 
A városi tanács az erdőgazdaság segítségével, tavasszal kezdi meg az átalakítási 
munkálatokat s az új arborétumot egyebek között jellegzetes zalai növényfajták
kal, ritkaságszámba menő tű- és lomblevelű fákkal, cserjékkel, vadvirágokkal 
telepítik be."710 A szakmában ekkor kezdett kialakulni az arborétum, parkerdő, 
egészségvédelmi erdő pontos elnevezése. Látni lehet azonban, hogy még bizony
talan a városi tanács szerepe az átalakítási munkákkal kapcsolatosan.

707 A Zalaegerszeg 20/a jelű „Parkerdő" tervezési vázlata.
Mészöly 1981. 84,155-157.

709 Fotó: Szakács László, 1. melléklet.
710 ERFA. 1966. 2 szám. 20.
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1968-ban a 22-es és 23-as tagokkal bővült az egészségvédelmi célra kijelölt 
erdők területe. Ugyanekkor a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium a 
javaslatok alapján engedélyezte Zalaegerszeg város 22-es és 23-as, valamint a 
11-21-es és a 24-26-os tagoknak a fatermelésből való kivonását, és valamennyi 
erdőrésznek az üzemtervben parkerdőként való nyilvántartását. Ezek állományát, 
illetve területét a továbbiakban az új rendeltetésének megfelelően kellett kezel
ni.711 Tehát itt már pontosabban, véglegesen megfogalmazták, hogy Alsóerdő 
parkerdő lett. Összes területe 235,2 hektár volt s ez kisebb módosításokkal ké
sőbb is fennmaradt. E terület a régi városi Alsóerdőből és Besenyei erdőből állt 
össze. A pontos területnagyság:712

Az Alsóerdei Erdészet 1969-ben történt 
megszűnése után újra a Zalaegerszegi Erdé
szethez tartozott Alsóerdő s ez nem változott 
később sem. Az erdészetvezető Balla Gyula 
volt, aki a parkerdő programot támogatta.

A parkerdőre részletes fejlesztési terv 
készült - 1972-ben hagyták jóvá Budapesten - 

melyben meghatározták az elsődleges célokat és a kivitelezés módját, időtarta
mát is, természetesen az előteremtett költségek függvényében. A terv alapul szol
gált a következő 30 évre, és nagy része meg is valósult. Most csak azokat a terve
ket említjük meg, melyek elmaradtak. Az egyik tisztáson terveztek egy Erdészeti 
és Vadászati Múzeumot, melyet sokáig Múzeum tisztásnak is neveztek. A park
erdő központjában egy fogadó épületet szerettek volna, mely a kijövő gyerekek 
oktatását is célozta. Itt lett volna egy védett növény és madárbemutató is. Ez táb
lákon elkészült, a központi parkolóban helyezték el őket, azonban nagyon hamar 
tönkretették.

Szép, tájba illő erdei iskola tervet készített Pelényi Gyula építész. Érdekes 
ötlet volt az Aranyoslapon strandfürdő építése. Felmerült egy vadaspark létesíté
sének gondolata is. Nem sikerült viszont végleges funkciót és nevet találni a köz
ponti résznek. A Három tölgy, vagy Tölgy tisztást ajánlottak.

Az 1970-es évek elejétől felelevenítették a század eleji majálist. Május elsején 
ezután rendszeresen Alsóerdőre jött a város lakossága. 10-30 000 közt változott a 
kirándulók száma. A hivatalos műsorok és szórakoztató események mellett álta
lában mindenki tett egy hosszabb-rövidebb sétát az közeli erdőben. A majálist

711 Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 1968. október 21-én kelt 47.466/1968. számú hatá
rozata.
712 A zalaegerszegi Erdészet erdőgazdasági üzemterve 1976-1985.

Terület hektár
Erdőterület 216,5
Nyiladék 7,6
Tisztás 7,8
Építmény 3,3
Összesen 235,2
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többször megpróbálták máshova áthelyezni, azonban úgy tűnik, a lakosság 
ragaszkodott Alsóerdőhöz.

1971-72-ben elkészült a TV torony -  a környékét parkszerűen ültették be. A 
Panoráma utat 1974-ben 2 km hosszan építette meg az erdészet, mely összeköti 
Alsóerdőt a TV toronnyal. Kezdetben gyönyörű kilátás volt a városra, de a fák 
később benőtték. Az erdészház körüli részen a régi épületeket lebontották, par
kolót és rendezett tisztást létesítettek. Közben minden évben asztalokat, padokat, 
esőbeállókat helyeztek ki, sétautakat létesítettek, s folyamatosan karbantartották. 
Az új feladatnak megfelelően, fokozatosan átalakították a 40 hektár akácost. En
nek része volt 1973-ban a havas szépe, vagy, ahogy inkább ma használják az 
azáleák telepítése. A megvalósítás során újabb 10 ha akácos lett átalakítva.

A zalaegerszegi parkerdő legszebb része az Azáleás völgy, mely a város ked
venc kirándulóhelye, ékszerdoboza. Hívják még Róka völgynek, Kígyó völgynek 
is. Régebben sűrű, átjárhatatlan akácos volt, melyet 1973-ban kezdtek átalakítani 
a Zalaegerszegi Erdészet dolgozói. A cél és a szándék az volt, hogy az egyedi 
mikroklímával és változatos domborzattal rendelkező völgyben, sokfajta, sok
színű, fa és cserje ültetésével egy kedvelt kirándulóhely alakuljon ki.

A hűvös, párás levegőjű, savanyú talajú, két hektár területű völgybe, Rhodo- 
dendron (magyar nevén havasszépe) cserjéket telepítettek Fatalin Gyula ötlete 
alapján. 1973-tól fokozatosan, 15 fajtából, mintegy 3000 darab havas szépe cserjét 
ültettek a hangulatosan kialakított völgy két oldalába. A látogatók e szép név 
helyett inkább az azálea elnevezést használják, és ezért lett az Azáleás völgy 
elnevezés is. A magashegységben van a hazája, de nálunk a Nyugat-Dunántúlon 
otthonosan érzi magát.

A több ezer díszcserje május elején a legszebb, mert ekkor virágzik legnagyobb 
tömegben. A koraiak már április végén kinyílnak, a legutolsók május végén, 
június elején bontják szirmaikat, hegyvidéki hangulatot idézve. A sárga kauká
zusi fajtából van a legtöbb - ez az illatos -  de látható fehér, lila, valamint a piros
nak számtalan változata. Különösen a reggeli és esti órákban érezni az illatukat. 
Igazi szín kavalkádot láthat a szabadba kijövő természetbarátok sokasága.

A völgy hangulatát kiemeli, a szélén magasodó duglasz-, kolorádó-, ezüst-, 
mamut-, kaukázusi és közönséges jegenyefenyők zöld fala. Szigorúan védett nö
vények is találhatóak a völgyben, mint a turbánliliom, a farkasboroszlán, a pirító- 
gyökér, a kárpáti sáfrány, a ciklámen, a zalai bükköny vagy a farkasölő sisak
virág. A szaggatott völgy hegyvidéki hangulatot áraszt. A gazdag növényzet és a 
hangulatos környezet arborétum jelleget ad a völgynek.

A látogatottság egyre nő, a fő virágzáskor több ezer kiránduló is gyönyör
ködik a virágokban. Gyakran előfordul, hogy az ország különböző vidékéről is 
érkeznek autóval, busszal látogatók. Rendszeresen tartanak rendezvényeket ki- 
sebb-nagyobb csoportok a völgyben. Jelentős az iskolások és óvodások csoportos
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látogatása. Már a virágzás előtt már igen nagy az érdeklődés. Külön meg kell 
említeni a fogyatékosok kirándulását, örömük leírhatatlan. A megfigyelések 
szerint a legnagyobb látogatottság idején volt a legnagyobb rend, a legkevesebb 
károkozás. Egymást is egyre többen figyelmeztetik a természetbarátok. Döbbene
tes az emberek csodálkozása és szinte templomi csendben gyönyörködnek a 
virágokban. Ez azért is érdekes, mert a virágzáson kívüli időben a jelenlévő gye
rekek csivitelésétől hangos a völgy.

A madárvilág is gazdag, itt él a fenyves- és búbos cinege, az egerész-, darázs- 
és kígyászölyv, sőt holló is fészkel a közelében. A borzok és a rókák várat építet
tek, az őzek, szarvasok is bejárnak legelészni a hajnali órákban.

Az Azáleás-völgyet 1974-ben helyi jelentőségű védett természeti területté 
nyílvánította a város önkormányzata, azonban a védettség megszűnt a jogsza
bály hatályon kívül helyezésével, 2008. január 1-jével.713

Szólnunk kell a rongálásokról is. A több alkalommal építtetett esőbeállót és 
padokat, asztalokat eltüzelték. A havas szépe növények közel felét ellopták. 
Időnként jelentős küzdelmet kellett vívni a zöldgally és karácsonyfalopókkal, 
valamint kábítószert használókkal.

A Zalaegerszegi Erdészet dolgozói, sok munkával és odafigyeléssel alakítot
ták ki és gondozzák ma is ezt a csodálatos tündérkertet. 2009 őszén, jelentős 
ráfordítással pótolták a hiányzó foltokat havas szépével. A völgy ma már Zala
egerszeg egyik jelképévé vált, a városról szóló kiadványokban, reklámokban 
állandóan szerepel. A közönség szavazatai alapján, 2010-ben Zala megye termé
szeti csodája közt a 7. az Azáleás völgy lett.714

1974-ben az erdészet radikális lépésre szánta el magát a tölgyesekbe befész
kelt akácokkal szemben, mert nem lehetett már megállítani sehol sem. Úgy dön
töttek, hogy mindet kivágják és átalakítják. Az első az erdészháztól nyugatra 
lévő erdőrész volt, ahonnan négy kisebb akácfoltot vágtak ki, mely összesen 1 
hektár volt. A következő a TV torony alatt lévő 3 folt volt, mely 1,7 ha területű. 
Bükk, tölgy, juhar, vadcseresznye, vadkörte fafajjal erdősítették. Azért emeljük ki 
ezt a tevékenységet, mert a kis, beékelődött területek erdősítése sokkal nehezebb 
a helyi mikroklíma miatt.

A Bősze Aladár erdőmérnök tervei alapján aprólékos gonddal, nagy munká
val elkészített, hangulatos táblák jelezték a látogatónak a parkerdő határát. A táj 
népi építészetére jellemző régi göcseji haranglábak stílusában készült a parkerdő 
létesítményeiről tájékoztatást nyújtó nagyméretű tábla. Nagyobb esőbeálló Alsó
erdőn az erdészház melletti tisztáson és a panorámaút mellett egy kis dombtetőn

713 KTM lista.
714 Zalai Hírlap, 2010. január 29.
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épült. Mindkettő nagyobb csoport -  akár 50 fő -  befogadására is alkalmas volt. A 
parkerdőt az országos sajtóban, rádióban is egyre többször méltatták és számos 
hazai és külföldi szakmai küldöttség is tanulmányozta.715

Az erdő kezelője 1975-től két kisebb helyen kezdett kísérletet a szálaló vágás 
bevezetésének lehetőségéről. A parkerdőhöz csatlakozva telepítették be az Ara
nyos laptól délre lévő üres, parlag oldalt, 6 ha területtel. így erdővel lett lezárva a 
hétvégi házak, a szőlőhegyek, valamint az Aranyos lap közti térség. 1980-ban az 
Alsóerdő parkerdő és az Aranyos lapi pihenő terület szerves folytatásaként, 
Gálafejen 22 ha parlag területet erdősítettek be. A tervezéskor már úgy gondol
ták, hogy csatlakozik a város kiránduló-turisztikai erdőihez és a Gálafejen lévő 
kiskertek, hétvégi házak tulajdonosainak kellemes tájesztétikai környezetet fog 
nyújtani.

A célállomány szelídgesztenyével elegyes bükkös volt, amely idővel „városi 
gesztenyéssé" alakulhat át, ahol a kellemes erdei sétát össze lehet kapcsolni egy 
kis gesztenyeszedéssel. Itt is laza szerkezetben elegyítettek ritkább fafajokat: 
európai és japán vörösfenyőt, tengerparti fenyőt, fekete diót, erdeifenyőt, az út 
mellé színes vörös tölgyet. Az államerdészet tulajdonába került a terület. A kivi
telezést a Zalaegerszegi Erdészet végezte el.716

A szelídgesztenye 15 év múlva termőre is fordult, sokan szedték gyümölcsét, 
azonban megtámadta az endotia kéregelhalás (Endothía parasitica), szelídgeszte- 
nye-kéregrák (Cryphonectria parasitica) és nagy részük elszáradt.

A Gálafeji erdő, mint gazdasági erdő lett telepítve, azonban a közjóléti szem
pontokat is messzemenően kielégítette. A már 30 éves erdő, kisebb átalakítások
kal kellemes kiránduló erdő lehet. A telepítés terveit Müller Géza készítette és a 
tulajdonviszonyok nehézkes rendezését, valamint az 1980-as évek közjóléti mun
káit is ő szorgalmazta.

Egészségünk megőrzésében, a jó közérzet, frissesség, vidám hangulat kialakí
tásában segít bennünket az erdei tornapálya. Egész évben használható, nincs 
kapu, mindenki akkor veheti igénybe, amikor szabadideje van. Közben láthatjuk 
az évszakok és a természet változásait, színeit, illatát, a friss levegőt szívhatunk 
torna közben. A világ első tornapályáját 1960-ban, Svájcban nyitották meg. Fon
tosságát bizonyítja, hogy egy életbiztosító társaság fizette ki a létrehozás költsé
geit. A második erdei tornapálya 1970-ben, Sopronban nyílt meg! Büszkék lehe
tünk rá!

Zalaegerszegen, 1972 nyarán az erdészek -  Horváth Elemér, Szakács László - 
vetették fel egy tornapálya létrehozásának gondolatát Alsóerdőn. (Nyilván a

715ERFA. 1974. borító, 3.
7,6 Gálafej telepítési tervdokumentáció, 1980, tervezte Müller Géza
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soproni példa nyomán.) Kovács Géza tervei alapján 1973. augusztus 20-ára a 
zalaegerszegi erdészet dolgozói elkészítették a pályát, a fából készült eszközöket, 
táblákat, útjelzőket. Takács László, a Zalaegerszegi Erdőrendezőség igazgatója 
adta át és a város nevében Kustos Lajos tanácselnök vette át. Monspart Sarolta 
tájfutó világbajnok próbálta ki először s ezzel egyben fel is avatta. Az ország 
egyik legszebb környezetben lévő tornapályájaként emlegették.717 Nagy lelkese
déssel vette birtokba a város lakossága. Iskolások tornaórákat, a sportolók edzé
seket tartottak a pályán. A háromkategóriás programot a gyengébbek és az 
edzésben lévők is teljesíthették. Legtöbb nyugdíjas egyszerűen csak végig sétált 
rajta, közben elüldögélve egy-egy pádon. A kutyabarátok is hamar felfedezték. A 
városban és a megyében elég ismert volt, minden évben írtak róla az újságok, 
sokszor fotóval is illusztrálva.

1985-ig folyamatosan karbantartották, majd ezután egyre kevesebb jutott a 
felújításra. A rongálások kezdetben elenyészők voltak, később egyre fokozódtak. 
El kell mondani, hogy a létesítésnél és a későbbi karbantartásnál a Zalaegerszegi 
Erdészet dolgozói nagyon sok társadalmi munkát végeztek. 1993-ban utoljára 
még egyszer nagy erőfeszítések árán sikerült felújítani. Sajnos csak néhány hóna
pot bírt ki. Az elmúlt években már a környezet is megváltozott. Az idős tölgy 
állományban felújító vágás kezdődött el. Néhány eszköz azért emlékként meg
maradt.

2003-ban az Együtt Zalaegerszegért Egyesület újból felkarolta a tornapályát. 
A kerületvezető erdész kijelölte az új nyomvonalat, mert a régi helyén már nem 
lehetett felújítani. Az egyesület szervezésében és a Zalaegerszegi Erdészet támo
gatásával sikerült egy egyszerűbb tornapályát létrehozni. A civil szervezetek 
ígért támogatása a karbantartásra, sajnos elmaradt. Az újonnan létrejött pálya is 
nagyrészt a rongálások áldozata lett.

1981-ben a Panoráma út középső részén újabb 10 hektár akácos átalakítása 
kezdődött meg. Itt már kimondottan őshonos fafajokat, tölgyet, bükköt, vadkör
tét, vadcseresznyét ültettek.

Alsóerdő délkeleti részén találhatjuk az Aranyoslapi forrást, mely igen értékes 
várostörténeti és erdőtörténeti emlékhely. A zalavári konvent által kiadott, 1381. 
augusztus 24-én kelt oklevélben szerepel az A ran yoská t nevű forrás (besenyői 
területen).

Az oklevélben (a mai Aranyoslaptól keletre és nyugatra) értékes erdőtörténeti 
adatokat olvashatunk, melyből következtetni tudunk az akkori faállományra 
(hársfa, tölgyfa, cserfa, vadkörte, bükkfa).718

717 ERFA, 1973.11. szám, 20. p.
7,8 Szakács 1982a. 4. szám 164-165.
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A későbbi évszázadokban a híres húsvéti határjárás alkalmával itt pihentek 
meg mindig a város polgárai. Az első kezdeményezés az emlékhely kialakítására
1972-ben történt, amikor a város vezetése a helyszíni bejáráson rögzítette, hogy a 
forrás az 1381. évi oklevél alapján történelmi jelentőségű, ezért elindítják a védett 
természeti értékek közé való felvételhez szükséges eljárást. Már ekkor felmerült, 
hogy itt egy komplex kirándulóhelyet lehetne létrehozni. A terület ekkor a Bese
nyői „Gyöngyvirág" Szakszövetkezet tulajdonában volt. 1974-ben a város első 
helyi jelentőségű védett természeti területe lett a forrás, és egy emlékkövet is elhelye
zett itt a Városi Tanács.719

Az igen elhanyagolt, bozótos, szemetes területet a Zalaegerszegi Erdészet 
alakította át egy szép kiránduló- és emlékhellyé. (A területet elcserélték a szak- 
szövetkezettel.) A domboldalból fakadó, kavics szűrőrétegen keresztülfolyó for
rást három félköríves beton támfal fogja fel. A víz egy mesterségesen kialakított 
kis tóba csordogál. A tó körül nagy kiterjedésű rét és játszótér, játékokkal, aszta
lokkal, padokkal, esőbeállóval szolgálta a kirándulókat. Az említett történeti em
lékeket emléktáblával jelölték meg. A mintaszerű kivitelezésű forrást 1981-ben 
avatták fel. A forrás környékének feltárásakor őskori, bronzkori, népvándorlás
kori, római, árpádkori és XV-XVIII. századi cserépmaradványok kerültek elő.

A rendszerváltást követően sajnos fokozatosan pusztították, rongálták az 
Aranyoslapi forrást és a tavat, az emléktáblákat is szétverték. Emiatt a Zalaeger
szeg Környezeti Kultúrájáért Alapítvány 700 e Ft-ot adott az Aranyoslapi tó ki
tisztításához, a környék rendbetételéhez. A munkákat 1995 tavaszán fejezték be;
45 teherautónyi (!) szemetet, hulladékot szállítottak el a tóból és a forrás környé
kéről. Sajnos pénzhiány miatt akkor nem sikerült teljesen a felújítás.

A Zalaegerszegi Erdészet 2003-ban és 2009-ben igen jelentős összegeket fordí
tott felújításra, azonban az újabb rongálásokat nem tudta helyrehozni. Mostanra 
az Aranyoslapi forrást átminősítették országos jelentőségű védett természeti területté.

Elkezdődött az erdő történetének, növény- és állatvilágának tudományos fel
dolgozása, publikálása is. Óvári Miklós, Szakács László és Faragó Csaba munkáit 
kell említenünk. Megjelentek az első civil zöld szervezetek: a Cicconia Klub, az 
EZE, a Zöld Zala, a Domberdő és a Zalaegerszeg Környezeti Kultúrájáért Alapít
vány segített a lehetőségeikhez mérten. Alsóerdő látogatottsága egyre nőtt, de 
ennek ciklusossága továbbra is megmaradt. A kiemelkedő események, évszakok 
igen nagy tömeget, néha több tízezer látogatót vonzanak. Ilyen az Azáleás völgy
ben lévő havasszépe virágzása májusban, a május elsejei majális, a ballagás utáni 
időszak, amikor az érettségi írásbelit írják -  néha egy egész iskola rendez progra
mokat Alsóerdőn. A téli havas időszakokban, a meredek nyiladékok megtelnek

7 1 9 1 9 7 2  február 23-én készült jegyzőkönyv. KTM lista.
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vidám szánkózókkal.720 Rendszeressé váltak a tájfutók és a kerékpárosok helyi, 
megyei és országos rendezvényei. Az utóbbiakat olyan nagy létszámmal rende
zik, hogy szinte megtelik az erdő és a közúti forgalmat is lezárják. Meglepetés, 
hogy a rendszeres motoros találkozók nagylétszámú résztvevői közül -  melyet a 
napközis táborban tartottak s tartanak - sokan felkeresik a parkerdőt is.

A kerékpárút megépülése óta egy-egy szép tavaszi, vagy őszi hétvégén meg
telik az erdő látogatókkal. A kismamák rendszeresen sétálnak a kicsikkel a jó 
levegő miatt, hisz az erdőbe beérve azonnal érzékelhető a levegőváltozás. A 
napközis tábor - a város tulajdonában - a nyári szünet alatt működött, ideális 
környezetben, gyönyörű fákkal körülvéve. A napi programban mindig szerepelt 
egy-egy séta a parkerdőben. E tábor ideális helye lenne egy erdei iskola működ
tetésének, mely sajnos sem a városban, sem a megyében nincs. Magyarországon 
csak Zala megyében nincs szakszerű, akkreditált erdei iskola. Szomorú, hogy a 
város vezetése megszüntette a napközis tábort, hagyta lepusztulni, s a gyerekek 
nyáron a városi iskolában, a beton rengetegben töltik nyári idejüket.

2005-ben a város tervet készíttetett a napközis tábor és környékének „családi 
és egészségfejlesztési központtá alakítására" Két pályázó tervét fogadták el, je
lentős pénzzel jutalmazva őket. A részletekből azonban kiderült, hogy szálloda 
építéséről is szó van, amely jelentős erdő kiirtásával járt volna. A másik problé
ma, hogy a város, részben idegen területekre készíttette el a terveket.721 (Meglepő, 
hogy nem az országút melletti városi tulajdonú területben gondolkodtak...)

A fiatalok kedvelt esti diszkóját is meg kell említeni, melyet az Erdőgyöngye 
vendéglőben és a napközis táborban rendeztek, nagy létszámmal, sokszor neves 
vendégekkel. Talán ez a rendezvény, melyet a jövőben szakmailag nem kell tá
mogatni, a rettenetes zaj miatt. Az erdő csendje, mint kikapcsolódás és az erdei 
állatok nyugalma talán fontosabb.

A legnívósabb kulturális rendezvény a nyáron tartott Erdei Színház volt. Az 
ideális erdei környezetben tartott előadásokat teltházas közönség látogatta. Az 
előadásokat az sem zavarta, ha néha egy megrémült éjszakai madár suhant el a 
nézők feje felett. Igazi romantikus kirándulás volt az egerszegieknek -  sajnos ez 
is megszűnt.

Mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy az 1968 óta folyó parkerdei, közjóléti 
munkákat magas szintű erdészeti-, közjóléti tervezés előzte meg. Német, osztrák 
és svájci minta alapján az egykori akác bozótosok helyén, 1985-re országos hírű 
parkerdő létesült, melyet a szakkönyvek is példaként említenek. Az 1980-as évek

720 Például Zalai Hírlap, 1984. január 24.
721 Zalai Hírlap, 2005. november 17.
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közepén élte fénykorát a parkerdő. Gondozott szép környezet, használható 
állapotban lévő berendezések várták a kirándulókat. 1985-ig folyamatosan kar
bantartották a parkerdőt, volt rá pénz, majd ezután egyre kevesebb jutott a fel
újításra. A rongálások kezdetben elenyészők voltak, később egyre fokozódtak. A 
vandalizmus tette tönkre Németh János kerámia szalonnasütőjét s az összes eső
beállót.

1993-ban javasolta először Óvári Miklós Alsóerdő védelmét az ott található 
botanikai értékek megőrzése végett. A védett növényeknek az erdő az élőhelyük, 
ezért szálaló vágást javasolt, a tarvágás helyett. Ekkor már az utolsó nagyobb 
akácost is átalakították, mely a Panoráma út alatt volt. (Bükk, tölgy, vadkörte, 
vadcseresznye, hárs és vörösfenyő csemetékkel ültették be.) Ezután már magról, 
fokozatos felújító vágással történt az idős, beteg cser és tölgy állományok felújítá
sa. Először az Aranyoslapnál kezdték, majd ettől délre haladtak. A tölgy makk
termése befolyásolta a felújítás ütemét. (Köztudott, hogy ritkán teremnek).

2001-ben az önkormányzat helyi jelentőségű védett természeti területé akarta 
nyilvánítani Alsóerdő jelentős részét. Elsősorban az itt lévő botanikai, zoológiái 
ornitológiai értékek miatt; ezen kívül az itt található gyertyános-tölgyes, jellegze
tes, fajtagazdag, őshonos erdőtársulásai és az itt előforduló erdei ökoszisztéma 
érdemelnek védelmet. A kocsányos, kocsánytalan, molyhos, későn virító, tornyos 
és szlavón tölgyek számtalan változatát megtalálhatjuk az erdőben. A város terü
letén, Alsóerdőn találhatjuk a legtöbb védett növényt.

A védettség korlátozást is jelentene, ami ellentmond Alsóerdő nagy tömegtől 
látogatott, kedvelt kiránduló hely jellegének és a gazdálkodó munkának; így a 
védettség elmaradt. 2009-ben újra próbálkoztak a védettséggel, de nem sikerült. 
Továbbra is akut probléma lesz a nagy látogatottság és a védett növények, terü
letek ellentéte. Például egy-egy nagy rendezvény után sokszor látni letaposott 
védett növényeket, cikláment, zalai bükkönyt, turbánliliomot, szellőrózsát. A 
pusztítás sokszor nem szándékos; vagy nem ismerik, vagy olyan nagy tömegben 
vannak jelen, hogy nem gondolják, védett növényekről van szó.

A Zalaegerszegi Erdészet évente 7-8 millió forintot fordít közjóléti célokra. Az 
összeg főleg az Aranyoslapi forrás, Azáleás völgy és a Csácsi Arborétum karban
tartására, kaszálására, felújítására hasznosul. Alsóerdőn, 220 hektáron természet- 
szerű erdőgazdálkodást folytatnak, természetes felújítással -  tarvágás nincs.

Alsóerdő állatvilága igen gazdag. A nagyvadak közül állandóan itt él az őz, a 
vaddisznó. A szarvas időnként, télen gyakori vendég. A borzok és a rókák állan
dó várakat építenek. A nyúl ritkább, de a fácán újra szaporodik. Alsóerdő déli 
részén az 1970-es években még volt fogoly, azóta eltűnt. Leggazdagabb a madár
világa: él itt kék-, fenyves-, szén- és búbos cinege, erdei- és fenyőpinty, csúszka, 
fakúsz, fekete-, lép-, énekes-, sárgarigó, szajkó, szarka, balkáni gerle, meggyvágó,
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zöldike, csíz, örvös és szürke légykapó, zöld küllő, fekete harkály, nagy-, közép-, 
kis- és balkáni fakopáncs (harkályok), macskabagoly, kuvik, szalakóta, gyurgya
lag, vörösbegy.

A nagyobb madarak közül az egerész-, darázs- és kígyászölyv, holló is fészkel 
az erdőben. A tisztásokon, nyiladékokon fémes medvelepkék, kis fehérsávos lep
kék, nappali pávaszemek, kardos lepkék repkednek.

Alsóerdőn 29 fenyőféle és 35 lomblevelű fafaj fordul elő. (3. táblázat), és igen 
nagy - 57 -  a védett növényfajok száma.722 (4. táblázat) Nagy részük tőszáma 
megfelelő, azonban néhány növény évek óta csökkenő számban, egyre kevesebb 
helyen található meg. Nem védett, de érdekes, szép és jellemző növények is talál
hatók itt. (5. s z . táblázat)

A parkerdőt nyugati példa nyomán közpénzekből valósította meg az erdészet. 
A mai napig több százmillió forintot fordítottak erre a munkára. Az erdészet 
munkatársainak szellemi és fizikai dolgozóinak közös munkája -  bátran kimond
hatjuk -  megelőzte korát.

Zalaegerszeg város pótolhatatlan természeti örökségének a megőrzése, az 
erdők fenntartása, kezelése, állapotuk javítása a jelen és a jövő nemzedékek szá
mára való megtartása nagyrészt az erdészekre hárul.

c. Zalavölgyi parkerdő, kisebb erdők, parkok, fásítások  

A Zalavölgyi parkerdő723
Zalaegerszeg város legnagyobb erdőnövekedése a Zala-völgyben, az egykori 
marhalegelőn történt. Mesterséges telepítéssel, a városközponttól pár percre egy 
95 hektáros, sokszínű parkerdőt hoztak létre, nagyobbrészt 1969 és 1977 között. 
A ligetes, változatos parkerdőben mintegy 80 fafaj és több védett növény találha
tó. A Vérmalom melletti réten Magyarország legjelentősebb és természetvédelmi 
szempontból legértékesebb kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris) mezejében 
gyönyörködhetünk tavasszal. A becslések szerint több tízezer tőből áll. Igen ve
szélyeztetett ritka és értékes növényfajunk; termőhelye fokozott védelemre szo
rul. 80 hektár területtel országos védelemre terjesztették fel és már 156/3 szám 
alatt szerepelt a „Göcsejtől Mohácsig" című, természeti értékeket bemutató 
könyvben.724 Sajnos a termőhely nem került védelem alá, sőt a közelében 9 hek
tár erdőterületet megszüntettek. Jelenleg lepusztult állapotban van a Vérmalom

722 E fejezetet Óvári Miklós, Faragó Csaba és Szakács László kutatásai alapján állítottuk össze.; Óvári 
2006.
723 Müller Géza, Som László dokumentumai és szóbeli közlésük, valamint a szerző feljegyzései.
724 Rakonczay 1997. 50.
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és a kockás liliom mező környéke. Ritkaságként láthatjuk még itt a dárdás vese
páfrányt és a kárpáti sáfrányt, mely feltehetőleg a havasszépe telepítéssel került 
ide.725

A látogatók pihenését asztalok, padok, hidak, esőbeállók, művészi fafaragá
sok és információs táblák, valamint gyermekjátszótér szolgálják. Külön érdekes
ség, hogy az itt lévő városi szemétdombot földdel takarták be, s ezzel az ötlettel 
pompás kilátót formáltak a sík tájban. A tetejére fából készült esőbeállót építettek, 
melyhez ívelt lépcsősor vezetett. Ha valaki a magasból széttekint az erdőn, észre
veszi, hogy a sétautak az erdészcsillag - tölgyfalevél - alakúra vanak megkom
ponálva.726

1976. április 23-án nyílt meg a parkerdő a nagyközönség előtt. A városi veze
tői átvették létesítményeivel együtt az erdőrendezőségtől. Felavatták, s emléktáb
lát helyeztek el ebből az alkalomból. Emlékfákat is ültettek és Horváth Ernő 
nagyméretű, 220 éves fából faragott szobra is elkészült.

Hangsúlyozni kell, hogy az igen jelentős fejlesztés állami beruházásból való
sult meg. A kivitelezési munkákat az ERDŐ VÁLL végezte Som László felügyele
tével, Horváth Ferenc közvetlen irányításával. Az erdőfelügyelőség részéről 
hosszú időn keresztül Péter Lajos segítette a munkákat. Ennek köszönhetően ma 
már középkorú 30-35 éves erdőben sétálhatunk. Sajnos, az esőbeállók, épületek, 
padok, asztalok és fafaragások nagy része elégett, megsemmisült. 2008-ban le
pusztult, gazdátlan képet mutatott, azonban az erdő és fafajták jelentős része még 
megvan, csak gondozni kellene. 2009-ben új tájékoztató táblákat helyeztek ki, a 
nagy mennyiségű szemetet elszállították, néhány sétautat rendeztek, viszont a 
teljes felújítás, különösen a faállomány szakszerű alakítása elmaradt. Igen fontos 
lenne, hogy gazdája legyen a területnek.

A parkerdőből 2008. szeptember-novemberben kilenc hektár középkorú er
dőt irtottak ki a délkeleti részen, alaposan megcsonkítva az erdőtömböt. Az erdő 
minden jellegét is megszüntették, kituskózták. 100 éve nem történt ilyen draszti
kus erdőcsökkenés a városban.727 2009-ben a Zöld Zala természetvédelmi egyesü
let javasolta, hogy helyi védettséget kapjon, de nem sikerült.

Kisebb erdők, parkok, fásítások.728
Az ipartelepek beékelődnek a város lakóövezetébe, minden káros hatásukkal. A 
kisebb erdők, parkok, ligetek, fásítások ezért komplex rendeltetésűek, több

725 Óvári 2006.74-77.
726 ERFA. 1974.12. szám, borító, 3.
727 Zalai Hírlap, 2008. november 28.
728 Müller Géza erdőmérnök dokumentumai és szóbeli közlése, valamint szerző feljegyzései.
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irányú igényt elégítenek ki. Az 1970-es években az akkori városvezetés igen aktí
van és lelkesen vett részt a különböző parkok, erdők, fásítások létlehozásában. A 
jegyzőkönyvek tanúsága alapján, nem egyszer erélyesen követelte az erdész 
szakmától a közjóléti új erdők létrehozását, és a rontott erdők átalakítását, szebbé 
tételét.729

M ájus 1 liget, (Jankovich-liget)
A Zalaegerszegi Szépítő Egyesület 1904 decemberében javasolta a város felé, 
hogy a Kálváriától a Jánkahegyre vezető út szélét is ültessék be fákkal és a volt 
főispánra emlékezve „Jankóvics-sétány"-nak nevezzék el. A város képviselői el
fogadták a javaslatot.730 Ez a város délnyugati részének egyetlen nagyobb zöld 
területe, középkorú és idősebb fákkal. A legnagyobbak, legidősebbek a vadgesz
tenyék, platánok, juharok és hársak. A jövőben ezek lesznek majd a legidősebb 
zalaegerszegi fák, ha a jelenlegieket valamilyen kár érné. A liget egy mélyedésben 
van, ezért a későbbi időben sem várható romlása, építési felhasználása.

Biológiai Oktatókért
A  Zala folyó mellett, a történelmi Libagyepp dűlőben, a Gömbös malom mellett, 
oktató- nevelő funkciót tölt be. A Városi Tanács és az Erdőfelügyelőség kezde
ményezésére az ERDŐ VALL építette meg. A terveket az erdőfelügyelőség készí
tette el. 1975-ben kezdték a volt szemétlerakó helyen a munkálatokat. A terep- 
rendezés során a hulladékokból három dombot alakítottak ki, környékén pedig 
parkot hoztak létre. 1977-ben 13 hektár területen, 370 fát ültettek 13 körbe, a rend
szertan szerint csoportosítva. Magyarország erdészeti tájain előforduló fafajtákat 
és erdőtársulásokat mutattak be a diákoknak. 1994-ben helyi jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánították, 12,3 ha területtel. A Zala folyóhoz közeli terü
leten síkvidéki tölgyes és ártéri fűz-nyár, valamint bükk és fenyőfákat ültettek, 
összefüggő erdőállományt létesítettek. Ennek az észak-északnyugati szél és por 
elleni védő szerepet is szántak.731 Sajnos az elkészült szép pár jelentős részét 
néhány évvel ezelőtt megsemmisítették. A védettsége 2008. január 1-jével meg
szűnt, a jogszabály hatályon kívül helyezésével.732 Sajnálatos, különösen azért, 
mert a legközelebb van az iskolákhoz és a fiatalok neveléséhez szükséges gyakor
lati bemutatót lehetett itt rendezni.

729 Emlékeztető az 1976. október 26-i helyszíni bejárásról.
730 ZML V. 1607. Kgy. jegyzőkönyv V. kötet. 1905/730-731.
731 Horváth -  Páll -  Palkó 1996, 571-577.
732 Zö 1976.; 148/1994. sz. határozat.; KTM lista.
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Külső kórház parkja
A tüdőkórház építése után létesült, a betegek pihenését szolgálja. Az akkor ülte
tett csemeték mára már nagy fákká nőttek és sok különleges példány is található 
közöttük. Különleges alakja miatt tűnik ki az oszlopos, azaz a piramis tölgy cso
port, melyek már magot is teremnek. Egzotikus hatásúak az atlasz cédrusok, kü
lönösen az ágakon himbálódzó termésükkel. Méretes erdeifenyők, tölgyek juha
rok, kőrisek, jegenyefenyők, vörösfenyők is találhatók itt. Mindenütt látni, hogy a 
tervezést és a kivitelezést értő szakember készítette. Jelenleg a szűkebb része 
gondozott, a távoli részek elhanyagoltak. Értékes növényzete megérdemelné a 
védelmet.

Külső kórház
A  belső park jellegű fásítás mellett, a nyugati részen 7 hektár területet ültettek be. 
A fenyvesek és lomblevelű fák már középkorúak és erdőként védik a kórházat, 
elrejtik a volt szennyvíztelep gödreit.

Hősök temetője
Az egervári út mellett található kegyeleti hely, 1981-ben készítették el a fásítását. 
Az első világháború különböző nemzetiségű áldozatai nyugszanak a parkjellegű, 
de a műút mellett erdőjellegű területen.

Új temető
Igen szépen, példaértékűen valósult meg fásítása. A temetőn kívül az ERDŐVÁLL 
dolgozói jelentős erdőt is ültettek 8 hektár területen. Ma már nagyméretűek az 
ott elültetett fák. 733

Gébárti víztároló
A z  1976-ban megkezdett munkálatokat követően, városi összefogással épült 
tározót 1979. augusztus 20-án adták át a nagyközönségnek. A tó körüli fásítás 
terveit az erdőfelügyelőség készítette el társadalmi munkában; 1978-ban 14,5 ha 
területen valósult meg. Elsősorban pihenési, üdülési célt szolgál, de védőhatást is 
kifejt, mérsékli a szelet és csillapítja a déli részen lévő műút zaját. A műút mellett 
erdő jellegű, a többi részen ligetes, park jellegű, tisztásokkal. Az itteni fásítás je
lentősen javítja a helyi mikroklímát, különösen a forró nyári időben. A tó körül 
kevés erdő van, így a fásítással a tájesztétikai hatás is harmonikusabb lett.

733 Zö 1976.
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Bekeházi major
A ságodi fennsíkon a bekeházi telep nem rendelkezett fával. Területe 4,55 ha. Az 
erdősítés komplex célt szolgált. Legfontosabb feladata a Gébárti tó vízminőségé
nek megtartása, a szélhatás, amely megvédi a területet a kellemetlen szagok ellen. 
A területhez tartozik a tőle 600 méterre lévő 30 ha nyáras, ahová beleeresztik 
közelben lévő állattelepen képződő hígtrágyát. A fák megszűrik és megakadá
lyozzák, hogy a Gébárti tó vízrendszerébe kerüljön a szerves trágya.

Alugép zajvédő fásítás
Legfőbb rendeltetése a zaj és levegőszennyeződés elleni védelem. A mellette lévő 
lakótelepen, a Páterdomb aljában lakók elől eltakarja a rideg gyárfalakat.

Zalai Kőolajipari Vállalat
Elsősorban védelmi jelleggel létesítették, 6 hektáron, a zaj, por és a kellemetlen 
gázok ellen. Főleg a besenyői városrész lakóit védi. A 74-es főút mellett útfásítás 
is történt. Külön meg kell említeni az itt történő építkezések során keletkezett 
nagy tájsebek eltüntetését az erdővel. A nagy tartályok így részben takarva lettek. 
Szép erdők lettek itt, mintaként is említik.

A  volt Kaszaházi Közbirtokossági erdő
A  kenyérgyár és az új temető közt, a műút melletti meredek területen lévő kis er
dő. Hajdan akácos volt, de az új temető miatt a Városi Tanács kérte a Zalaeger
szegi Erdészetet, mint kezelőt, hogy a rontott akácost alakítsa át a temető hangu
latának megfelelő fafajokkal. 1976 után megtörtént a fafajcsere.734

A Ganz M ávag, a Bútorgyár és a MOM területén is történt kisebb mértékű fásí
tás, mely az idők során nagyrészt tönkrement és elhanyagolttá vált.

d. Védett területek, ligetek, fák

Zalaegerszeg területén természeti szempontból számos értékes idős fa, facsoport, 
liget és park található, melyek esztétikai, tájképi, rekreációs és egészségvédelmi 
szerepe igen jelentős. E gyönyörű, látványos növények turista látványosságként 
is szerepelnek. Mivel mindenütt szerepel az erdőt alkotó fa, ezért külön fejezet
ben foglalkozunk e témával is.

Zalaegerszegen elég későn, 1974-76-ban kezdődött el a helyi védelemre méltó 
értékek számbavétele. Ezt Fűzi Ferenc végezte el, aki úttörő munkát végzett a 
zalai természetvédelemben. 1977-ben tételesen indokolta, melyek a védelemre

734 Zö 1976.
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érdemes növények és állatfajok.735 Sajnos lassan haladt az előkészítés és a végre
hajtás. Előtte a megyei összesítők minden megyében felsorolták a helyi védett 
területeket, csak Zala megye után nem volt írva semmi. Az 1978-ban megjelent 
„Védett természeti értékeink" című országos kiadványban még csak az Aranyos- 
lapi-forrás és a Zrínyi úti platánok szerepelnek. Horváth Jenő és Palkó Sándor
1996-ban már 13 helyi védett területet ismertetett s nagyjából ez a mai állapot is.736

2006-ban a város kérésére Müller Imre felmérést és részletes kezelési tervet 
készített a védett természeti értékekről, mely csak részben valósult meg.737 Az 
eddig védett területeken és fákon kívül ide vettük fel a későbbi védelemre min
denképpen ajánlottakat is.

Szenterzsébethegyi szelídgesztenyefa (Castanea sativa M ill.)
Zalaegerszeg legvastagabb, egyik legszebb és természeti szempontból legértéke
sebb faóriása egy 500 évesre becsült szelídgesztenye. Mellmagasságban a kerülete 
a gyökfőtől indult fiatal ágrésszel 720 cm, mellmagassági átmérője 229 cm. (Pós- 
fai 726 cm-t mért.) Magassága 16 méter. 1978-ban villámcsapás miatt több 40-80 
cm-es ága leszakadt. Egy fiatal, 14 m magas ágrész átveszi a pusztuló fa szerepét. 
A törzs - a fafajra jellemzően - erősen balról jobbra csavarodott növésű. Élő része 
csak az ÉK-i oldalon van. A mellette elvezető út miatt ezen az oldalon a gyökér
zetről a termőtalaj lekopott, a fa felszínre került gyökerei sérülnek. 1994-ben ke
rült védelemre, 2 104 m2 területtel.738 Őshonossága ma már nem képezheti vita 
tárgyát. A Zalaegerszeg területén lévő természeti értékek közül egyedül a szent
erzsébethegyi szelídgesztenyefa szerepel a Magyarország legnagyobb fái című 
gyönyörű kiadványban. A Pósfai Sándor által felállított fák élvezeti „listáján" a 
gesztenyék közt a 7. helyen van.739 Meg kell említenünk, hogy Ebergényben, Ba
zitán és a bozsoki hegyen szép számmal találunk ennél kisebb, de még 100 cm 
átmérő körüli szelídgesztenye fákat.

Ólai temetőben lévő kislevelű hársfa (Tilia cordata)
Szinte közvetlenül az ólai, Mária Terézia uralkodása idején, 1755-ben építtetett 
kicsiny temető kápolnája mellett áll egy óriási, 200 évesre becsült, 22 méter ma
gas, 458 cm mellmagassági kerületű, 146 centiméter törzsátmérőjű, 22 méteres 
korona átmérőjű óriás kislevelű hársfa. A fa törzse 5 m magasságban 3 fő ágra

735 Fűzi 1979.
736 Horváth-Páll-Palkó 1996. 571-577.; Kopasz 1978. 203.
737 Zalaegerszeg 345/1994. sz. hat.; ZMJVK 2007.; Z Müller 2006. A felsorolt szerzők munkáját fel

használtuk e fejezet írásánál.
738 345/1994. sz. hat.
739 Pósfai 2005. 33.
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oszlik. Egy-egy főág az ÉK-i és ÉNy-i oldalon, egy pedig a D-i oldalon található. 
A fát 1930-ban villámcsapás érte és ennek következtében az É-i oldalon egy nagy
méretű ág lehasadt. Emiatt jelenleg is látható egy 190 cm hosszú és 60 cm széles 
sebfelület, ahol a fa törzse korhadásnak indult. A sérült rész szélénél kitüremke
dés keletkezett, a fa be akarta nőni a sérülést. A kitüremkedés a törzs korhadt 
részéről sugárirányban mért magassága 29 cm. A törzsön 4-5 cm vastag korhadt 
réteg eltávolítása után egészséges faanyag található. A nyílt sebfelületen kívül, 
annak felső szélétől 60-70 cm-ig a törzs üregesen kikorhadt, ez a korhadt rész 
felér az É-i oldalon lévő két főág villás elágazásáig. A korhadt részt 2004-ben ki
tisztították. A fa koronája egészséges, csak az alászorult ágak száradtak el. A há
rom főág biztonságos rögzítésére statikai terv készült, amelynek megvalósítása 
folyamatban van. 1994-ben került védelem alá.740

Zalaegerszeg, Dózsa (Baross) liget
Itt a közönséges, juharlevelű platán (Platanus x acerifolia hybrida) a legnagyobb 
fa, 158 cm átmérőjű, magassága 33 m. A Dózsa (Baross) ligetet a Zrínyi út, a Hu
nyadi utca és a Kosztolányi utca által határolt területen találhatjuk. 1890-ben Ko
vács Károly polgármester előterjesztésére az állomásnál egy csinos díszkertet 
szándékoztak létesíteni. Az 1 kh területű földet 400 forintért sajátították ki, majd 
meghívták Schilhám József kaposvári műkertészt, hogy a díszkert helyét megte
kintse és a megvalósításról költségvetést készítsen.741

Baross Gábor, a közlekedés-, majd kereskedelemügyi tárca vezetője sokat tett 
azért, hogy Zalaegerszeg vasútvonalhoz jusson. 1890-ben Zalaegerszegre látoga
tott, s ennek emlékére, a miniszter iránti hálából az állomás mellett akkoriban lé
tesített ligetet, sétányt Baross ligetnek nevezték el. Az egyik fát „Baross fának" 
nyilvánították. A ligetet ezután kezdték fokozatosan kiépíteni, így feltehető, hogy 
az ott lévő legnagyobb platánfák és kőrisfák 110-130 évesek. Megtalálható itt a 
zöld juhar, kislevelű hárs, nyír, keskenylevelű kőris, vadgesztenyefa, szivarfa, 
vörös tölgy, az örökzöldek közül látható lucfenyő, feketefenyő, simafenyő, vörös
fenyő, közönséges jegenyefenyő, kaukázusi jegenyefenyő, tuják és hamisciprus. 
A sok cserje között található hóbogyó, madárbirs fajok, gyöngyvessző, borbolyák, 
jezsámen, somfélék és a Zrínyi út felőli oldalon örökzöld fagyalsövény. Az utób
bit jelentősen megrövidítettek az autóparkoló építésekor. Áldozatul esett néhány 
idősebb fa is. 1993-ban került védelem alá.742

740 345/1994. sz. hat.
741 ZML V. 1607. ZVK I. k. 1890. március 12-én Kgy. 657-658.; szeptember 15-én Kgy. 723-724.
742 Pesthy 1931. 78-79.; 278/1993. sz. hat.; Szerző mérése.
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Zalaegerszeg, Deák téri park, közönséges platán (Platanus acerifolia hybrida) 4 db 
Zalaegerszeg centrumában, a Várkör utca, a Megyei Bíróság, a megyei könyvtár 
épülete és a Sütő utca által határolt területen található közpark a Deák tér (Vár
kert).

1878-1880-ban végezték el a megyeház előtti tér fásítását. A Fleischman cégtől 
60 db piros vadgesztenyét (Aesculus rubinum) és 80 db Kugel akácfát (Robínia 
kugel akaczia) vásároltak. Az Alsóerdőn eladott fából (erdőalapból) fedezték a 
költségeket.743 A Deák szobor 1879. szeptember 1-jén tartott leleplezése alkalmá
val a teret is rendezték, léckerítéssel vették körbe a fákat. A századforduló után 
az akácfák helyett a ma is láthatókat ültették. Ezek közül kiemelkedik a négy kö
zönséges platán (Platanus acerifolia hybrida), melyek a város legszebb és legna
gyobb fái közé tartoznak. Igazi ritkaság a két jelentős méretű, egészséges páfrány
fen yő  (Ginkgo bilóba). Mellettük 41 különböző korú változatos fa található. Mint
egy tíz évvel ezelőtt az elhanyagolt állapotban lévő parkot felújították, a fákat 
felnyesték, a beteg fákat kivágták. Később a térburkolatok kialakításánál meg
lehetősen szűk helyeket hagytak a fák gyökereinek. 1993-ban került védelem alá, 
0,4 ha területtel. A térhez közel a Göcseji Múzeum előtt van egy nem védett, szép 
közönséges platán (Platanus acerifolia hybrida), mellmagassági átmérője 134 cm, 
magassága 33 m.744

Zalaegerszeg, Palatínus Vendéglő kertje
Itt is egy közönséges platán (Platanus acerifolia hybrida) a legnagyobb fa, a város 
egyik legnagyobb és valószínűleg legöregebb fája. Méretéből következtetve jóval 
előbb lett ültetve, mint a Zrínyi úti platánsor. (Azok közül csak 1-2 fa mellmagas
sági átmérője haladja meg a 100 cm-t, míg ennek mellmagassági átmérője 150 cm, 
magassága 34 m.) Valószínű, hogy a Dózsa ligetben lévő és a Deák téri platánok
kal közel azonos időben ültették. A fa szabálytalan törzsű és a keresztmetszete is 
szabálytalan. A törzs 3,9 m magasságban két hatalmas oldalágra ágazik el. A K-i 
oldalon lévő oldalág 0,8 m-rel feljebb ismét villásan elágazik. Az egész fa D-i 
irányban megdőlt. A szabad állás miatt 25 m-nél nagyobb koronaátmérője van.
1994-ben került védelem alá.745 Régebben a Baross ligethez tartozott, most is 
összefügg vele, csak a tulajdonviszonyok miatt tárgyaljuk külön. A platánfa 
mellett 25 méter magas, 50 cm törzsátmérőjű kislevelű hárs, korai és ezüstjuhar 
található.

74:1 ZML V 1601. ZVRL No. 317. 25. d. Rigó Ignác szd. az utcák befásításáról. 1878. II. VIII. hó 2. sz.
744183/1993. sz. hat.; Szerző mérése.
7«  148/1994. sz. hat
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A város lakossága már nagyon megszerette a barna-sárga-fehér foltos törzsű 
platánfákat, melyek hatalmas, dús koronájukkal árnyat adnak a nyári hőségben, 
a téli időben pedig változatos ágaikkal, törzsükkel hívják fel magukra a figyelmet.

Zalaegerszeg, Ólai vasútállomásnál lévő kislevelű hárs (Tilia cordata) 2 db 
A 100 évesre becsült hársfák 20 m magasak, 110 cm illetve 130 cm átmérőjűek. Az 
1913-ban épült egykori vasútállomás mellett láthatjuk őket. Az impozáns méretű 
fák hangulatossá teszik az épület környékét. 1994-ben kerültek védelem alá.746

Zalaegerszeg, Z rín yi ú ti közönséges platánok (Platanus acerifolia hybrida) 17 db 
A  Zrínyi úton a Zala Megyei Kórház épülete melletti fasor a város egyik legidő
sebb és a legszebb facsoportja. Valószínű Laurencsik Ferenc egykori városi főker
tész irányításával ültették őket 1880-1890 között. Eredetileg egymáshoz túl közel 
telepítették a fákat, ezért koronájuk általában aszimmetrikus. A fákat a légszeny- 
nyeződés és egyéb hatások mellett a kerítés-, járda- és útépítés viselte meg a 
legjobban, ekkor jelentős számú támasztógyökeret átvágtak. A fák 30 m-nél ma
gasabbak, mellmagassági átmérőjük 110 cm és 120 cm között van, 120 évesek. A 
kórház belterületén még 7 hasonló korú platánfa látható, azonban állandóan ki 
vannak téve az újabb épületek helyigényének. A fák tetején védett vetési varjak 
fészkelnek.

Hatályos önkormányzati rendelettel, a helyi jelentőségű védett természeti te
rületek közül először kerültek védelem alá 1976-ban, az Aranyoslapi forrás után.747

Zalaegerszeg, Platánsor, közönséges, juharlevelű platán (Platanus acerifolia hybrida)
A  város egyik legszebb fasora a Göcseji utat az Óla utcával összekötő út - Platán
sor - két oldalát övezi. A fákat 1963-ban ültették. Az ÉK-i oldalon 107, a DNy-i 
oldalon 102 fa, (összesen 209) található. Az úttest fölött a két fasor összeér, de a 
járdák felőli oldalakon, szabadon hatalmas koronát növesztettek. Az úton végig
tekintve mintha zöld alagútban haladnánk. A fák magassága 20-22 méter. Ko
rábban - közlekedésbiztonsági okok miatt -  a törzseket 6-7 m magasságig fel
tisztították. A különböző szennyeződéseknek (füstgáz, sózás, rezgés, mechanikai 
sérülések) viszonylag jól ellenállnak, bár gyakran tapasztalható az ágvégek el- 
száradása. A járdák burkolatát a gyökerek sok esetben 20-30 cm magasságra 
megemelték. A kerékpárút építésekor, a járda burkolat, valamint a szegélyek 
javításakor előfordulhatott, hogy több fának a gyökerét, esetenként nagyméretű 
támasztógyökerét átvágták. A szakember véleménye szerint azonban - hatalmas

746 345/1994. sz. hat.
747 Rakonczay 1997. 71-73.; KTM lista; Kopasz 1978, 204.; 345/1994. sz. hat.
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gyökérzetük miatt -  ezek a mechanikai sérülések nem okozhatják a platánfák 
kidőlését. A fasor védetté nyilvánítását esztétikai értékén kívül hatalmas asszimi
lációs felületével a városrész levegőszennyezettségének csökkentésében játszott 
jelentős biológiai szerepe is indokolta.748

Daróc allai kocsányos tölgyfa (Quercus robúr)
A város egyik legszebb és feltehetőleg legöregebb, döbbenetes méretű kocsányos 
tölgyfájában gyönyörködhetünk egy eldugott helyen, mely a hajdanvolt közép
kori tölgyesek utolsó tanúja. Bazita délnyugati részén, a Daróc alla, Kistölles és a 
Víz völgyi dűlők találkozásánál, az 52 /C tölgyes erdőrész alatt, a Kökényes pa
taktól 8 m-re egy fiatal égeresben található. Kerülete 480 cm, átmérője 153 cm, 
magassága 25 m, nagyon sok vastag, hosszú ággal. Leghosszabb ága 16 m, az 
utána következő 14 m. A korona átmérője 30 m. Hatalmas, gyönyörű, egészséges, 
a nyugati oldalán egy villámcsapás nyoma. Célszerű lenne a védett fák közé fel
venni.749

Kossuth utcai Kislevelű hárs (Tilia cordata)
A  Kossuth utca 3. szám alatti ház udvarában megbújva egy szép, hatalmas egész
séges koronájú kislevelű hárs található. Mellmagassági átmérője 108 cm, kerülete 
339 cm, magassága 25 m, becsült kora 160 év. A törzse 3 m magasságban két 
vastag oldalágra ágazik el. A törzs keleti oldalán erős ormos kinövés látható. A 
gyökfőnél nagyon terpeszes, a gyökerek egy része a talaj felszínén van. A fa alatti 
tábla szerint helyi jelentőségű védett természeti érték.750

Botfai (Botfa u., Várberki u.) vadgesztenyesor (Aesculus hippocastanum) 26 db 
A  Botfa utcában, a településrészhez vezető közút baloldali árokpartján, a lakó
házak közvetlen közelében 14 db, közel 100 éves, 80-100 cm átmérőjű vadgeszte
nyefa áll. Koronájuk a gombabetegségek és a kártevők miatt helyenként beteg, 
sérült. Törzsük ép, néhány helyen odvas.

A Várberki utcában az utca jobb oldalán, a kastélypark előtt 12 db fa áll. Koruk 
és nagyságuk hasonló a Botfa utcaiakkal, feltehetőleg egy időben ültették.751 Vé
detté nyilvánították, mert jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselnek.752 
Meg kell jegyezni, hogy a kastély körüli park fái is védelmet érdemelnének.

748 Zalaegerszeg 345/1994. sz. hat.; Z Müller 2006.
749 Szerző felmérése. Helyrajzi szám:0262/b.
™ 66/2007 számú (XII. 28) rendelet.
751 66/2007 számú (XII. 28) rendelet.
752 ZMJVK 2007.
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Zalaegerszeg, Landorhegyi úti platánfák (Platanus acerifolia hybrida)
A Landorhegyi úti platánfákat (58 db) 400 m hosszan, az 1950-es évek elején ül
tették. 15-18 m magasak, 1994-ben kerültek védelemre.753 Azóta többet kivágtak, 
így csökkent a számuk. Jól viselik a városi forgalmas, poros környezetet, egész
ségük jó.

Zalaegerszeg, Bíró M árton utcai platánsor (Platanus acerifolia hybrida)
A  Bíró Márton utcában 33 db platánfát ültettek, magasságuk 16-18 m, átmérőjük 
40-42 cm; középkorúak, egészségesek, 1993-ban kerültek védelemre.754 Azóta 
többet kivágtak, így csökkent a számuk.

Csácsi idős Kislevelű hárs (Tilia cordata)
A  csácsi gyümölcsösben, a 820 145 hrsz-ú területen lévő kislevelű hárs (Tilia cor
data) került védelem alá idős kora és jelentős esztétikai értéke miatt.755

Kockásliliom m ező a Zala réten.
A  Vérmalom melletti réten Magyarország legjelentősebb és természetvédelmi 
szempontból legértékesebb kockás kotuliliom (Fritillaria meleagris) mezejében 
gyönyörködhetünk tavasszal. A becslések szerint több tízezer tőből áll. Igen ve
szélyeztetett, ritka és értékes növényfajunk termőhelye fokozott védelemre szo
rul. 80 hektár területtel országos védelemre terjesztették fel és már 156/3 szám 
alatt szerepelt a „Göcsejtől Mohácsig" című, természeti értékeket bemutató 
könyvben. Sajnos a termőhely nem került védelem alá, sőt a közelében 9 hektár 
erdőterületet is megszüntettek. Jelenleg rendkívül lepusztult a kockás liliom mező 
környéke. Ritkaságként láthatjuk a dárdás vesepáfrányt és a kárpáti sáfrányt, 
mely feltehetőleg a havasszépe telepítéssel került ide.756 Védelemre javasolt.

Alsóerdei M amutfenyők (Sequoia giganteum)
1973-ban 125 db mamutfenyőt ültettek az Azáleás völgytől nyugatra lévő domb
oldalba. Ebből sajnos csak néhány tucat egészséges példány maradt meg. A leg
nagyobbak mellmagassági átmérője 60-90 cm, magasságuk 22-25 m. A 37 éves fák 
elképesztő növekedést produkáltak. Védelemre javasoltak.

753148/1994. sz. hat.
7* 278/1993. sz. hat.
755 ZMJVK 2007.
756 Rakonczay 1997. 50.; Óvári 2006. 74-77.
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Erkel Ferenc utcai M am utfenyő (Sequoia giganteum)
Az Alsóerdőn lévő mamutfenyőkkel azonos korú, szép alakú, pompás, hatalmas, 
egészséges növekedésű, 37 éves, megkapóan gyönyörű fa. 404 cm a mellmagas
sági törzskerülete, átmérője 129 cm, magassága 32 m. Védelemre javasolt.

Szabó László kertész M am utfenyője (Sequoia giganteum)
A  Zrínyi Miklós út 12. számú ház előtt díszük a Szabó László kertész által ültetett 
mamutfenyő. Jól bírja a forgalmas utca káros következményeit. Fiatal korában 
alapos gondozást és mindig bőséges vizet kapott. 37 éves, 400 cm a mellmagassá
gi törzskerülete, átmérője 127 cm. Védelemre javasolt.

Csácsi hegyi Császárfa (Paulownia tomentosa)
Védelemre javasolt ritka fafaj, tavasszal hatalmas virágjával hívja fel magára a 
figyelmet. Kora 80 év körüli.

Alsóerdei tölgyek (Quercus robúr)
A z  alsóerdei központi tisztáson három öreg, 200 év körüli kocsányos tölgy (Quer
cus robúr) volt. 2008-ban az egyik 407 cm kerületű kidőlt, tövét meghagyták 
emlékként. A második, 304 cm kerületűt 2010 decemberében döntötte ki a vihar. 
A harmadik még áll: hatalmas, méltóságos koronával Alsóerdő egyik jelképe, a 
hajdanvolt természetes tölgyesek utolsó hírmondója. A régebbi időben gyöngy
bagoly fészkelt egyik odvában.

Sokágú tölgy a besenyői Nyíresben (Quercus petraea, kocsánytalan tölgy)
Jellegzetes, hatalmas, hatágú, 2 m magasan elágazó, egészséges koronájú, 480 cm 
kerületű, 153 cm átmérőjű (1 m magasan mérve), 27 m magas tölgyfa.

5. Szakmai bemutatók, tapasztalatcserék757

Alsóerdőt és a Csácsi erdőt mindig kiemelt figyelem kísérte, nemcsak a helyi, 
hanem az országos, sőt néha a nemzetközi szakmai közönség részéről is. A leg
fontosabb eseményeket ismertetjük.

A Csácsi erdőn a bükkpusztulást és annak felszámolását tanulmányozta az 
OEE Zalaegerszegi és Nagykanizsai Helyi Csoportja. Az ország más részéből is 
jöttek, a Bakonyból, Budapestről. Különleges volt a francia erdészek látogatása az 
erdőben.

757Horvát László és szerző jegyzetei, dokumentumai, szóbeli közlése alapján állítottuk össze.
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Az osztrák-magyar-szlovén szakemberek találkozója, a Pannónia napok 
rendezvénye négyszer volt Alsóerdőn, a Csácsi erdőn kétszer. A lengyel-magyar 
barátság jegyében zajlott az erdészek találkozója, kölcsönösen mindkét országban 
s ennek egyik jelentős helye volt a Csácsi erdő. A helyi rendezvényen kívül or
szágosan is segíti a lengyel-magyar szakmai találkozókat a lengyel származású 
Jozwiak Bemard erdőmérnök, aki Zalaegerszegen lakik.

A Sopronban tanuló erdőmérnök hallgatók is több alkalommal tanulmányoz
ták a Csácsi erdőt és az Alsóerdőt. Az A lsóerdő  parkerdőt a kiépülése idején, az 
1970-es - 1980-as években az ország távolabbi részéből, így Budapestről, Szom
bathelyről, Sopronból, Egerből és Miskolcról is felkeresték a szakemberek. A 
göttingeni egyetem küldöttsége a tölgypusztulást tanulmányozta itt. Az országos 
erdőrendezési versenyt, több száz résztvevővel szintén Alsóerdőn rendezték meg.

Az erdőmérnökök és erdész technikusok évfolyam találkozót, érettségi talál
kozót rendszeresen, szinte minden évben tartanak Zalában. Ezek közül, akik 
Zalaegerszegen találkoznak, azok mindig felkeresik valamelyik erdőt.

Az erdészek szakmai egyesülete, az Országos Erdészeti Egyesület 1862-ben 
alakult, de örökösének tartja az 1951-ben létrejött Magyar Erdészegyletet is. Zala
egerszegen és Nagykanizsán van helyi csoport. Minden évben a vándorgyűlésre
- néhány veszélyes évet kivéve - összejönnek a tagok az ország minden részéről, 
megbeszélik az aktuális szakmai problémákat és a helyszíneken tanulmányozzák 
az erdőket. Vándorgyűlést az elmúlt 150 évben még nem tartottak Zalaegersze
gen, viszont Keszthelyen egyszer és Nagykanizsán kétszer is. 2011-ben végre 
Zalaegerszegen lesz a kétnapos vándorgyűlés, kb. 700 fővel. Itt a város és környé
kének erdői fognak bemutatkozni az egész ország előtt. Alsóerdő, a Csácsi erdő 
és az arborétum lesz a látogatók célpontja.

A szakmai bemutatók, tapasztalatcserék igen hasznosak voltak a további 
munkákhoz. Nagyon sok javaslat, ötlet merült fel ezeken -  még negatívum is - 
amit felhasználtak mindkét erdőben. Természetesen az itt dolgozóktól ez jelentős 
plusz munkát követelt. Messze földre elvitték hírét ezen erdőknek, s így Zala
egerszeget is ismertebbé tették. A város szempontjából nem elhanyagolható a 
szállás és vendéglátás itt maradt költsége sem.

6. Erdészethez tartozó egyéb cégek üzemek

a. Gyantagyár

Hivatalos neve Erdőkémia Vállalat Zalaegerszeg, majd Erdőgazdasági Vegyi és 
Ipari Vállalat; a vasút mellett volt. Az erdőhöz szorosan kapcsolódik, az erdei 
mellékhaszonvételek közé soroljuk. Tevékenysége a gyantagyűjtés és gyantafino
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mítás volt. A zalai erdők vegyipari hasznosítását szándékoztak általa megvalósí
tani. A fenyőből készített, párolt gyantát régebbi korokban is ismerték a falun 
élők. A felesleges mennyiséget értékesítették a városi piacokon, így Egerszegen 
is. Híresek voltak a bödei „gyántások" Illóolajnak, világításnak, -„foklafa"- és 
gyújtósnak használták a gyantát. Az erdei- és feketefenyők sebzésével nyert nyers 
gyantát és az összegyűjtött fenyőtűt gépkocsin és vasúti kocsikban Zalaegerszegre 
szállították. Itt forró vízgőzdesztillációval terpentint, kolofoniumot és egyéb illó 
olajokat állítottak elő, melyeket elsősorban a papírgyártáshoz, festék- és lakk
gyártáshoz, valamint a gépszíjak karbantartásához használtak.

Az épület 1945-ben német katonai bunker volt. Itt kezdte meg működését egy 
kis vegyipari vállalkozás, mely fokozatosan bővült egyre nagyobbra. Kezdetben 
igen primitív, kezdetleges eszközökkel és felszereléssel dolgoztak, ezt bővítették 
folyamatosan. 1953-ban megkezdődött a kísérleti, majd 1954-ben a nagyüzemi 
termelés. A gyárban 1969-ben 67 fő dolgozott 3 műszakban. A gyári létszám 
mellett ennek többszörösét alkalmazta a vállalat, akik gyantázással, annak össze
gyűjtésével, a fenyőtű levágásával és szállításával foglalkoztak. Főleg Zala megye 
erdeiből került a nyersanyag a gyárba.

A fenyőtűből való lepárlást 1957-ben kezdték el. Új terméküket, az S-gyantát a 
sörgyárak használták. Az üzemvezető Szabó József volt.758 1961-ben nagy rekonst
rukciót hajtottak végre. Teljesen átalakították az épületeket és a technológiát. A 
beruházás 2 340 000 forintba került. A gyanta lepárlásából még visszamaradt 
anyagból gyantaenyvet, sörszurkot, fonál- és cipőszurkot állítottak elő.

Az országnak ekkor 320-330 vagon gyantatermék igénye volt; az egerszegi 
gyár ennek 20-25 %-át fedezte, de a felújítás után ez a mennyiség 40 %-ra emelke
dett. A hazai igényeket a nyers gyanta mennyisége nem tudta kielégíteni, ezért 
külföldről is behozatalra került.

Az üzem 1969-ben leégett, de újból felújították, bővítették, új gépekkel szerel
ték fel. A helyreállított üzemben 50 vagon finomított gyantát termeltek évente. 
Fenyőtűből évente 2000 tonnát dolgoztak fel, amiből 7000 kg fenyőolajat nyertek. 
A vállalat e termékének 85 %-a tőkés exportra került. (Az illatszeripar fontos ter
méke volt.)759 1991 körül megszűnt a fenyőből csapolt gyantagyártás, helyette 
különböző faipari és egyéb ipari ragasztóanyagokat, gyantákat gyártottak. Ehhez 
már nem kellett fenyőgyanta. Az utolsó üzemvezető Szabó József volt.

A rendszerváltozás után 1995-ben a gyárat eladták egy osztrák tulajdonosnak. 
Krems Chemie Magyar Gyanta Kft lett a neve. Jelenleg (2009-ben) Dynea Hungary

758 Zalai Hírlap, 1957. szeptember 1.; Bencze 1980.136. 25-26.
759 Dr. Lukács István- Kovács László: Erdőgazdasági illóolaj alapanyagok. Az Erdő, 1969. 510-514.; 

Király Gáspár: Fenyőtűből illóolaj. Az Erdő, 1955. 138-141.; Az újjáépült zalaegerszegi gyantaüzem. 
Erdőgazdaság és Faipar. 1961.15.10. 9-10.; Az Erdő, 1964.12. szám 561-565.
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Kft az elnevezése, egy svéd és osztrák érdekeltségű nagy cégen belül.760 A fenyő
tű lepárlására használt berendezések még mindig működnek, már ipari műemlék 
jellegűek. Az üzem átalakulásával Zalaegerszeg egy jellegzetes, fenyő-illatú gyár
ral lett szegényebb.761

b. ERD ŐVÁLL Zalaegerszeg

Az Erdőgazdasági Közös Vállalkozás 1969-ben alakult Zalaegerszegen. Először 
észak-zalai volt, majd 1981-től dél-zalai és keszthelyi járási területekkel bővült. 55 
tagszövetkezet 300 000 forint névértékű alapítói hozzájárulással hozta létre a vál
lalatot,762 melyben a termelőszövetkezetek, szakszövetkezetek, szakcsoportok 
erdeiben lévő erdészeti szakmunkákat -  üzemtervek szerinti gazdálkodást, fa- 
kitermelést, értékesítést, erdőművelési munkákat, csemetetermelést, ültetést, 
ápolást - végezték. A kivitelezési munkákat és az anyag-, pénzkezelést a szövet
kezetek maguk intézték. Hektáronként 30 forint hozzájárulást fizettek a szolgál
tatásért. Működésük hasonlított az 1945 és az 1960 előtti erdőkezelési rendszer
hez.

Csillag Jenő erdőmérnök szervezte meg a céget, mely fokozatosan bővült. 
Állami támogatást nem kaptak, azonban exporttámogatásra lehetett pályázni, s 
ezzel éltek is. A besenyői terület déli részén 7,5 hektár nagyságú, jól működő, 
korszerűen felszerelt -  öntözéses -  erdészeti csemetekertet üzemeltettek, mely 
ellátta a termelőszövetkezetek, szakszövetkezetek erdőgazdaságát kiültethető 
csemetével. Évente átlag 2 millió csemetét neveltek, melyből exportra is jutott. A 
Flextronics terjeszkedése miatt, 1997-ben a város felmondta a terület bérleti szer
ződését. Egyik legnagyobb munkájuk a csácsi parkerdő létrehozása volt. Ezen 
kívül az új temető, a Gébárti tó és még számos kisebb terület fásítását, erdőtelepí
tését végeztek városunkban. A vállalat vezetői: Csillag Jenő igazgató, Som László 
főmérnök és Németh Lajosné főkönyvelő.

A cég 1990.11. 22-én átalakult, ERDŐVÁLL Részvénytársaság lett a neve.763 A 
vállalat székhelye Zalaegerszegen, a Bíró Márton u. 43. alatt volt. Az igazgató- 
tanácsba minden szövetkezet egy-egy tagot delegált, elnök az egyik téesz képvi
selője volt. 1995. 07. 01-jén szűnt meg. A cég tevékenységi köre röviden: az erdő- 
gazdálkodás minden ágazatában dolgoztak, szerveztek. Egész erdőt is megvettek. 
Erdőgazdálkodási szolgáltatásokat nyújtottak a tulajdonosoknak. Tevékeny
ségükben a tüzelő- és építőanyag nagykereskedelem volt a legnagyobb mértékű:

760 Tóth László üzemvezető tájékoztatója és céginformáció az Internetről.
761 Az Erdő, 1964. 4. sz. 194.
762 Csillag Jenő dokumentumokkal ellátott visszaemlékezése a szerzőnek, amit itt köszönünk.
763 Cégbejegyzés dátuma: 1990.11. 22. -  1995. 07. 01. Hatályos: 1990/11/22-től.
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évente 10-12 000 m3 faanyagot forgalmaztak. Kisebb fatömegcikkeket is gyártot
tak, vállalkozókkal. Külföldre fát, csemetét exportáltak. Gépek és berendezések 
javításával is foglalkoztak: legjelentősebb az elromlott motorfűrészek felújítása 
volt. Felnőtt és egyéb oktatás keretében kb. 1000 főt képeztek ki a motorfűrész 
tanfolyamokon. Erdészeknek is szerveztek továbbképzéseket. A vállalat jegyzett 
tőkéje: 14 550 000 Ft volt. A cég iratai kutathatóak, az erdészeti ágazatnak igen 
hasznos lehet és nagyon sok község felhasználhatja adatait a helytörténetíráshoz 
is.764

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ERDŐVÁLL betöltötte feladatát, nem 
volt hátralékos erdő, szakszerűen ellátták a rájuk bízott területeket. (Ehhez ha
sonló ma nincs.) Munkájuk során nagy szakmai tapasztalatra és gyakorlatra tettek 
szert és jelentős tudást halmoztak fel. Sajnálatos, hogy ez semmivé vált, pedig 
nagy szükség lenne rá.

c. Erdei Melléktermék Vállalat

Az Erdei Melléktermék Vállalat (EMÉRT) 1947-ben alakult meg Zalaegerszegen, 
vezetője Balás István, aki a tisztséget 1949-ig töltötte be.765 Utóda az Erdei Termék 
Vállalat, melyet 1956. január 1-jén alapítottak azzal az alapvető feladattal, hogy 
az erdőben megtermő s egyébként veszendőbe menő erdei melléktermékeket 
hasznosítsa. Alaptevékenysége a melléktermékek begyűjtése, felvásárlása, rész
ben vállalaton belüli feldolgozása, valamint a belföldi és exportpiac ilyen irányú 
alapigényeinek kielégítése volt. Fő tevékenységét azonban a gyümölcsfeldolgo
zás és szörpgyártás tette ki.766

Előbb Duray Jenő volt a cég irányítója, 1957-től újra Balás István lett a vezető. 
Közben a cég neve Erdei Melléktermékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat Zala 
és Veszprémre változott. Utolsó vezetője Malasics László. A vállalat 1993-ban 
megszűnt. Tevékenysége során az erdőből nyerhető szinte valamennyi terméket
- erdei gombák, gyógynövények, magvak, éti csigák, moha rudak, erdei gyümöl
csök - gyűjtötte és feldolgozta. A főleg exportra termelő üzem Misefán volt, itt a 
gyümölcsök kivételével az összes erdőn termő növényt feldolgozták. Az erdei 
gyümölcs feldolgozó üzemet Badacsonytomajban építették fel, ez lett a későbbi 
Pepsi Cola üzem. 1976-ban a profiljuk bővült, megnyitották az első vadászboltot 
Zalaegerszegen.

764 ZML Zalaegerszeg, XXIX. 25. ERDŐVÁLL RT. Zala Megyei Mezőgazdasági Tsz-ek Erdőgazdálko
dási Közös Vállalata iratai. 1987-1996.14.37 ifm.
765 Baracskai Sándor a vállalat előadójának szóbeli közlése, szerző feljegyzései, dokumentumai.
766 MillZ 2001. 271-2.; Az Erdő, 1964.12. sz. 561-565.
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A melléktermékeket feldolgozó cégnek jelentős szerepe volt a város és kör
nyékének foglalkoztatásában. Alkalmi és időszaki munkát adtak, melyet a lakos
ság kereset kiegészítésnek, valamint, a természetben való kikapcsolódásnak is 
tekintett.

7. Erdőstatisztika

a. Egerszeg város és a mai területén lévő községek erdői 1857-1963

Települések erdői az összterület %-ában

Település 1857 1895 1935 1945 1963

Andráshida 10,0 8,4
Apátfa 2,5
Bazita 9,7 7,1 9,8
Botfa 35,6 37,7 34,7 34,7 37,3
Csácsbozsok 27,3 27,3
Ebergény 17,5 18,5
Kaszaháza 22,6 13,9 11,9
Neszele 13,6 8,3
Pózva 14,6 14,9
Ságod 5,4 4,7
Szenterzsébethegy 3,8
Vorhota 9,8 2,9
Zalabesenyő 35,6 34,2 21,4 18,9
Zalaegerszeg 25,4 8,3 10,7 11,6 16,2
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Jól elkülöníthető Egerszeg város északi mezőgazdasági területe, melyen kevés 
erdő volt. A déli dombvidéken jobban megmaradtak az erdők. Az 1857-es adat 
már 150 év erdőirtásának eredménye.

Apátfa, mint a nagykapornaki apátság birtoka, minimális erdővel rendelkezett, 
1796-ban még feltüntetik a térképen, azonban 40 év múlva már nem találunk 
semmit. Szenterzsébethegyen szintén nincs erdő. Andráshida 8-9 % erdőjével a 
legalacsonyabbak közt van. Vorhotán 10 %-ról lecsökkent 3 %-ra. Neszeién 14-ről
8 %-ra apadt. Kaszaházán 23 %-ról felére, 11 %-ra csökkent. Ságodnak szintén fele 
erdeje maradt, a 10 %-ból csak 5 %. Pózván Gr. Festetics jelentős erdővel rendel
kezett, azonban 1900-ban eladta, s a kisbirtokos vevők nagyrészt kiirtották. 1935- 
re már csak 13 % maradt.

A város déli részen, Ebergény és Bazita területén alacsonyabb az erdősültség, 
18 % illetve 10 %, azonban a 100 év alatt nem sokat változott. Csácsbozsok 25 %-a 
szintén kevéssé változott az idők folyamán. Besenyőn és Botfán volt a legtöbb 
erdő 1857-ben, mindkét helyen 37 %. Besenyőben azonban közel fele eltűnt az 
erdőknek. Botfán változatlan maradt, sőt ha figyelembe vesszük a jelenlegi vál
tozásokat, akkor még 37 %-nál is magasabb. Tehát Botfa a legerdősültebb helysé
günk!
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Zalaegerszeg város összes területe 1945-ben 6164 hold, erdő 646 hold, ez
10,5 %.767 Egerszeg erdőterületének változásait, Nagykanizsával és Zala megyé
vel összehasonlítva kívánjuk bemutatni, de nem 100, hanem 200 év távlatából. 

Erdőterület %-ban:

Ev Zalaegerszeg Nagykanizsa Zala megye
1784 27 50 37
1857 24 37 34
1895 9 27 29
1935 11 27 26
1984 17* 26 29

(1784 Torondy Kálmán számítása) *(már a teljes város)

Az erdőterület vizsgálatához a statisztikai adatokon kívül felhasználtuk az 
1784. évi első katonai térképfelvételt is. Ennek eredménye inkább 5-8 %-kal több 
lehet. 1784-ben Egerszegen 27 %, Nagykanizsán 50 %, Zala megyében 37 % az 
erdősültség. 1857-ben Nagykanizsa erdői jobban csökkentek, 1895-ben Egerszeg
9 %-kal minden negatív rekordot megdöntött, háromszor annyi volt 100 évvel 
azelőtt. Ugyanekkor Nagykanizsa és Zala megye erdősültsége háromszoros; 
1935-re kismértékű változás történt csak. 1984-ben (ma is hasonló lehet) a 17 %-ra 
történő emelkedés részben az erdőtelepítés eredménye (Zalaréti parkerdő, és 
egyéb telepítések). A növekedés nagy részét az erdősültebb községek csatlakozá
sa okozza (Zalabesenyő, Botfa és Csácsbozsok). Az erdőterület nehezen megfog
ható növekedésének is tanúi lehetünk. A törökkorra emlékeztető beerdősülést 
láthatunk Botfán és Bazitán az elhagyott mezőgazdasági területeken. Ez termé
szetesen erdő közelében lehetséges, fátlan vidéken hiába várnánk.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 19 % erdősültség kevés, különösen 
annak egyenlőtlen eloszlása. A dél-nyugati és keleti részen 30 % körüli az erdő
sültség, ez ideális, sőt a város határán túl, ezen a vidéken összefüggő nagy erdő
ségek vannak, viszont a neszelei-ságodi plató a fátlan Alföldre emlékeztet, annak 
minden negatív következményével együtt. Elgondolkodtatóak a drasztikusan 
csökkenő számsorok és felvetik a mai kor emberének a felelősségét is. A tulajdon- 
viszonyok tekintetében azt állapíthatjuk, meg - 1900-1945 közt -, hogy a községi, 
városi erdők területe kis mértékben növekedett. Az egyházi, közbirtokossági és 
magánerdők csökkentek, különösen a magánerdők jelentősen. Meg kell említeni, 
hogy a város területén sem állami, sem hitbizományi erdő nem volt.

767 Káli 1997b. 341.
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Az 1879-es, majd az 1935-ös erdőtörvény szerint a városi, községi, hitbizomá
nyi és közbirtokossági erdőkben üzemterv szerinti kellett gazdálkodni és szak
embert alkalmazni.

E szerint a város területén lévő 51 %-ot kitevő magánerdőre, (megyei átlag 
35 %) semmilyen szakmai előírás nem vonatkozott. Ez kihatott ezen erdők minő
ségére is.

Tulajdonviszonyok %-ban:

1900 1945 1946

Városi, községi erdők 10 14
Egyházi tulajdon 16 17
Közbirtokossági erdők, v. urb. Nemesi 23 18 18
Magánerdők 51 51 27
Állami erdők 55
Tulajdonviszonyok kh-ban
Városi, községi erdők 353,5 405,9
Egyházi tulajdon 554,2 476,7
Közbirtokossági erdők, v. urb. Nemesi 783,8 502,6 503,9
Magánerdők 1742,1 1432,2 778,3
Állami erdők 1548,2
Összesen 3433,6 2817,4 2830,4

A Zalavári Apátság Csácsbozsokon és Hűvös Salamon Botfán lévő erdői jó 
minőségűek voltak. Itt kiváló, természetes úton felújított tölgy, bükk és fenyő 
állományok nőttek, magas színvonalú volt a szakmai és gazdaságossági irányítás. 
Ezek ma Egerszeg legértékesebb, természetes erdői. Közepesnek ítélhetjük Zala
egerszeg város és Mihályi Gyula erdőit. A többi erdő zömében alacsony minősé
gű volt. Az erdők szakmai felügyeletét a zalaegerszegi erdőfelügyelőség látta el.

b. M ai erdők Zalaegerszegen (2009-ben)

A  legújabb erdőtörvény szerint erdőnek kell tekinteni, ha az erdei fafajok legalább 
50 % felett borítják a területet és az 1500 m2-t meghaladják. Az ez alatti fás terüle
tet facsoportnak hívjuk. A fás legelő legalább 30 %-ban erdei fákkal borított terü
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let.768 Az 1500 m2 alatti fával borított, valamint ligetes, fásított területeket tehát 
nem erdőnek minősítik, azonban a földhivatal erdőnek veheti fel. Az is előfordul, 
hogy késve kérik a tulajdonosok a művelési ág változását. Ebből adódik az erdé
szeti és a földhivatali erdő statisztika közti különbség.

Erdősültség százalékban 896-2009  közt:769

Ev M agyarország Zala megye Zalaegerszeg
896 44 75 80
1514 34 50 60
1780 32 37 27
1896 13 29 9
1925 12 27 10
1938 12 26 11
1946 12 26 11
2009 20 31 19

A számsorokból láthatjuk, hogy a középkorban még közel azonos volt az er
dősültség Zalaegerszegen és Zala megyében, viszont az 1700-as évek végétől vá
rosunkban drasztikusan csökkent.

Zalaegerszeg területe művelési ágak szerin t 2003-ban:770

művelési ág összes terület (ha) %

erdő 1870,13 18,7
fásított terület 54,58 0,5
gyep (legelő) 527,99 5,3
gyep (rét) 840,72 8,4
gyümölcsös 341,43 3,4
kert 282,92 2,8
kivett 3122,17 31,3
szántó 2600,47 26,1
szőlő 344,51 3,5
összesen 9984,92 100

fekvés terület
ha

belterület 2268,49
külterület 6310,50
zártkert 1405,92
összesen 9984,91

A  18,7 % erdővel és a 0,5 % fásított területtel együtt 19,2 % az összes erdő és 
fával borított terület Zalaegerszegen. Magyarország jelenlegi erdősültsége 20,3%,

7681996. évi LIV. törvény.
769 Bartha -  Oroszi 1996. Erdészeti Lapok, 209-212. Szerző számítása.
770 Zalaegerszegi Körzeti Földhivatal, 2003.
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Zala megye 30,9 %. Zala megyei tulajdonviszonyok: állami 53,1 %, magán 44,6 %, 
közösségi 0,5 %, nem ismert 1,8 %.

Elsődleges rendeltetés szerinti terület kimutatás 2008:77í

Elsődleges rendeltetés Terület (ha)
1. Védelmi rendeltetésű erdők:
l.a Védő erdők:
l.a.a Talajvédelmi erdő 79,90
l.a.b Település védelmi és belterületi erdő 33,72
l.a.c Műtárgyvédelmi erdő 0,73

Védő erdők összesen: 114,35
l.b Védett erdők:
l.b.a Védett természeti területen lévő erdő 3,23

Védett erdők összesen: 3,23
Védelmi rendeltetésű erdők összesen 117,58

2. Gazdasági rendeltetésű erdők:
2.a. Faanyagtermelést szolgáló erdők:
2.a.a Faanyagtermelő erdő 1.419,93
2.a.b Faültetvény 2,47

Faanyagtermelést szolgáló erdők összesen: 1.422,40
2.b Egyéb gazdasági erdők -

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 1.422,40

3. Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű 
erdők:

3.a Parkerdő (üdülő, sport, turisztika, kiránduló és 
sétaerdő) 319,35

Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű 
erdők összesen: 319,35

4. Oktatási-kutatási rendeltetésű erdők
4.a Kísérleti erdő 1, 70

Oktatási-kutatási rendeltetésű erdők összesen: 1, 70
Mindösszesen: 1.861,03

771 Erdőterv adattár 2008. Itt köszönöm meg Jagicza Attila segítségét, aki az adatokat volt szíves átadni.
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Elsődleges rendeltetés szerinti terület kimutatás összesítése:

Elsődleges rendeltetés: Terület (ha) %
Védelmi rendeltetésű erdők 117,58 6,32
Gazdasági rendeltetésű erdők 1.422,40 76,43
Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdők 319,35 17,16
Oktatási-kutatási rendeltetésű erdők 1,70 0,09
Mindösszesen 1.861,03 100,00

Zalaegerszeg erdőinek igen jelentős része, közel egynegyede védelmi, egész
ségügyi és turisztikai rendeltetésű, ami igen jó arány 

Fafajok összesen Zalaegerszegen 2008:

Fűz.e.lágy Fenyők ö. 
4% 12%

E. kemény

Tölgy ö. 
18%

Gyertyán
6 %

□ Tölgy ö.
■ Cser
□ Bükk
É3 Gyertyán
□ Akác

E. kemény
□ Nyár
□ Fűz.e.lágy 
H Fenyők ö.

Fafaj Összesen, ha %
f ' #  (1- 320,41 18,1
Cser 50,8 2,9
Bükk 303,77 17,2
Gyertyán 108,99 6,2
Akác 621,06 35,1
E. kemény 74,99 4,2
Nyár 6,27 0,4

Fafaj Összesen, ha %
Fűz. e. lágy 76,26 4,3
Fenyők ö. 205,77 11,6
Összes 1.768,32 100
Üres tér. 73,03
Mindössz. 1841,35
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Fafajok összesen a magánerdőkben:

Akác
53%

Gyertyán
8%

Fűz.e.lágy
4%
Nyár
1%

E.kemény
4%

Fenyők ö. T ö lg y  ö . C se r 

1%

Bükk
16% □ Tölgy ö.

■ Cser
□ Bükk
5  Gyertyán
□ Akác
^  E.kemény
□ Nyár
El Fűz.e.lágy 
H Fenyők ö.

Fafaj
Összesen

ha %

Tölgy ö. 25,29 7,4
Cser 2,19 0,6
Bükk 54,12 15,8
Gyertyán 26,76 7,8
Akác 185,45 54,2
E.kemény 14,07 4,1
Nyár 1,61 0,5
Fűz.e.lágy 12,61 3,7
Fenyők ö. 20,21 5,9
Összes 342,31 100
Üres tér. 24,69
Mindössz. 367,00

Fafajok az állami erdőkben:

Fenyők ö. 
Fűz.e.lágy 12%

□ Tölgy ö.
■ Cser
□ Bükk
S Gyertyán 
n  Akác 
ÉS E.kemény
□ Nyár
□ Fűz.e.lágy 
H Fenyők ö.

Fafaj
Összesen

ha %

Tölgy ö. 251,65 27,6
Cser 46,81 5,1
Bükk 245,17 26,9
Gyertyán 68,06 7,5
Akác 151,96 16,7
E.kemény 30,46 3,3
Nyár 0,07 -

Fűz.e.lágy 12,02 1,3
Fenyők ö. 104,76 11,5
Összes 910,96 100
Üres tér. 41,27
Mindössz. 952,23
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Faállománytípusok megoszlása:

Faállománytípus ha
Bükkös 414,91
Gyertyános- Tölgyes 84,15
Kocsánytalan tölgyes 83,53
Kocsányos tölgyes 114,64
Cseres 27,58
Molyhps tölgyes -

Akácos 631,05
Gyertyános 37,82
Juharos 6,73
Kőrises 5,81
Egyéb kemény lombos 43,69
Nemes nyár-nemes fűz 4,44
Hazai nyáras 2,61
Füzes 1,30
Égeres 59,90
Hársas 2,75
Nyíres 1,11
Egyéb lágy lombos 6,48
Erdeifenyves 152,71
Feketefenyves 5,28
Lucfenyves 62,99
Egyéb fenyves 18,84
ÖSSZESEN 1.768,32
Üres 73,03

Zalaegerszegen gyenge fatermőképesség nem található, az akácosok egyhar- 
mada közepes, a többi faállománytípus viszont a jó kategóriába sorolható.

Távlati erdőkép. Erdőprognózis, tervezett és távlati erdőtípusok772 
Az erdőtervezés kőrises illetve fenyves állományokat nem tervez. A bükkös fa
állománytípusok tervezett aránya meghaladja a jelenlegit. A gyertyános-tölgyes 
állományok tervezett mennyiségének aránya jóval meghaladja a jelenlegit, ugyan
is több egyéb állománytípust (főleg akácost és fenyvest) részben vagy egészben 
gyertyános-tölgyeskent újítanak majd fel.

772 Zalaegerszegi Erdészet üzemterve 2006-2015 közt.
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Cseresek a mostanihoz hasonló állományok természetes felújítása során jöhet
nek létre, a Felső-Kemeneshát száraz, kavicsos termőhelyein. A legnagyobb terü
lettel rendelkező állományok az akácosok - jelenlegi területarányuknál jóval ki
sebb szerepet kaphatnának a tervek alapján. Az egyéb keménylombos fafajok és 
az éger kis területaránnyal rendelkeznek, területük további csökkentése nem 
indokolt. Fenyő célállományt nem terveznek felújításként.

A  távlati erdőképre a gyertyános tölgyesek és bükkösök dominanciája jellem ző. Leg
nagyobb feladatot az akácosok átalakítása jelenti, a jelen gazdasági körülmények 
között viszont csak nagyon kis lépésekben haladhatnak. A nem termőhelyükön 
álló lucosok pusztulása viszont kikényszeríti ezen állományok lecserélését.
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X. VADÁSZOK, ERDÉSZEK, ERDÉSZETI IGAZGATÁS

1. Vadászat, zalaegerszegi vadásztársaságok

A vadászatnak, mint ősfoglalkozásnak minden korban megvolt a jelentősége, 
ezért foglalkozunk vele külön. A nemesek szórakozásból, a jobbágyok 

élelemszerzés céljából művelték. A XXI. század elején jelentősen megnőtt a szere
pe, a mezőgazdaságban-erdészetben és az oktatáson belül is.

A vadászat mindig szorosan kapcsolódott az erdőhöz és a kisebb fával, cserjé
vel borított területhez, hiszen nagyrészt ez volt a vad élőhelye. Az elmúlt törté
nelmi időszakban szervezetileg is legtöbbször az erdészeti ágazathoz tartozott. A 
Zalaegerszegen, mint megyeszékhelyen működő vadászati igazgatás szervezeteit 
azért ismertetjük, mert a város is ide tartozott és e hivatalok képzett szakemberei 
meghatározó személyiségek voltak a város életében.

Eddig sajnos igen kevés zalai vadászattörténeti tanulmány, írás jelent meg. Az 
országszerte és Európában is híres -  egy-két vonatkozásában világhírű - zalai 
vad és vadászat múltjából alig tudunk valamit. Külön ki kell emelnünk, hogy a 
zalai és zalaegerszegi vadásztársaságok nem szerepelnek az egyre gyarapodó 
község- és várostörténeti tanulmányokban. A vadásztársaságok tulajdonképpen 
civil szervezetek és sokhelyütt egyedül képviselték a polgári társas kapcsolatokat. 
A város- és községtörténeti kutatók igen hiányolják e téma megírását, különösen 
az után, hogy eláruljuk, hány vadásztársaság volt a megyében.773

A nemesi vadászat, középkor, reformkor
A vadászatnak Magyarországon a középkorban nagyon kevés korlátja volt, amit 
talán a sokszor emlegetett vadbőség is magyaráz. A vadászati jog minden szabad 
embert megilletett, az időbeli korlátozások ismeretlenek voltak ebben az időben. 
Az ingatlantulajdon kialakulása bizonyos területi korlátozást jelentett ugyan, 
mert a vadászati jogot akkor már az ingatlan tartozékának kezdték tekinteni. Ezt 
a jogot azonban nem mindig érvényesítették a földbirtokosok. Ha viszont az ide
gen vadászat észrevehető károkat okozott, akkor panaszt emeltek.

Az első vadászattal kapcsolatos törvény 1092-ből való és ünnepnapokon til
totta meg a vadászatot, külön büntetést állapítva meg a tilalom ellen vétő papok 
számára. II. Ulászló törvénye 1504-ben megtiltotta a jobbágyoknak szarvasra,

773 Az eddigi eredmények, kutatások: Vadászati Almanach, Barthos Gyula, József főherceg, Kassai 
László és a Pál családról szóló írások.
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őzre, nyúlra, vaddisznóra, fácánra és császármadárra való vadászatát. Az 1514- 
ben hozott törvény pedig kimondta, hogy a papok, parasztok és a hajdúk puskát 
nem tarthattak. Ez volt az első lépés ahhoz, hogy a vadászat nemesi előjoggá vál
jék, amit azután a későbbi vadászati törvények még jobban kiszélesítettek. A job
bágyok a földesúr számára viszont kötelesek voltak vadászni, illetve vadat be
szolgáltatni.

A 16. századtól a földesurak rendtartásaikban szabályozták, hogy milyen fel
tételekkel szabad birtokukon vadászni, milyen jogokkal rendelkezik ispánjuk 
vagy udvarbírájuk, mennyi a lődíj, és a vadóvás, valamint hogy a vadgondozás 
érdekében milyen előírásokat kell megtartani. Ezek a rendtartások szabták meg, 
hogy a jobbágyok milyen és mennyi vadat tartoznak beszolgáltatni a földesúrnak. 
A vadbőröknek, prémeknek a ruházkodásban nagy jelentőségük lévén, sokfelé 
előírták az ilyen jellegű szolgáltatásokat is.

Az 1729. évi XXII. te. még jobban megerősítette a vadászatnak nemesi előjog 
jellegét, mert kimondta, hogy a nemesember -  kevés korlátozással - az országban 
mindenütt vadászhatott, kivéve azokat a területeket, amelyeken az ingatlan tulaj
donosa az idegen vadászatot megtiltja. Tilos volt a jobbágyoknak szarvasra, őzre, 
vaddisznóra, nyúlra, fácánra és császármadárra vadászni. Még a vadászkutyák 
tartását is megtiltotta a jobbágyoknak. Ellenben kötelező volt a kártékony vadak, 
madarak irtása, melyet a földesúr, illetőleg a vármegye elrendelhetett. A házi 
állatállomány védelmében elrendelték a farkasok irtását. Első ízben jelentek meg 
a törvényben is tilalmi idők, de ezek csak az idegen ingatlanon vadászó neme
sekre vonatkoznak.

A 18. századot és a 19. század elejét a vadászat terén még a rablógazdálkodás 
jellemzi. A vadaskertektől eltekintve vadgazdálkodás, vadóvás alig volt. A va
dászatokat inkább a rendszertelenség jellemezte. Míg az ország egyes részeiről 
úgy emlékeztek meg, hogy nagy a vadbőség, addig másutt vadszegénységről 
panaszkodtak.774

Zalaegerszeg határában e korból kevés adatot ismerünk a vadászattal kapcso
latban. 1449-ben Kávási György vadásztársaival gyakran agarászott az egerszegi
ek szőlőjében s letiporták a szőlőtőkéket. Itt a lóval történő vadászatról van szó. 
Nem tudjuk, hogy vajon mire vadásztak és milyen agarak voltak? Feltehetőleg 
apróvadra, nyúlra, mert az agaraknak kellett megkeresni és felverni a búvóhelyé
ről.775

774 Csőre 1994. 51-55,148-149.; Csőre 2000.1. sz.
775 Holub 1960.194.
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A neszelei lakosoknak a török földesúrnak a szokott szolgáltatásokon kívül 
nyestprémet kellett adni.776 1743-ban egy 75 éves tanú vallotta, hogy ifjúságában 
őzekre vadásztak az egerszegi határban, többet elejtettek, de siettek vissza mindig 
a ságodi területre. A Rókás dűlő, árok bizonyára a rókáról kapta a nevét. Azon
ban feltételezhetjük, hogy ez is erdő lehetett, mert a róka erdőben készíti földalatti 
várát.777

1743-ban Molnár János említi, hogy „egy húsz esztendőkkel előtte némely íz
ben vadászott" Botfán az 1771-es úrbéri rendtartás szerint: „A vadállatok kiir
tására tartoznak a jobbágyok roboton felül 3 napot szolgálni az úr puskájával, 
serétjével." „A paraszt fegyvert és vadászó ebeket nem tarthat, 3 napi munka 
büntetés mellett."778 1776-ban „Őz árát egy tallért, karvalpénzt is egy tallért," 
fizettek. (Természetben nem adták az őzet és karva lt.779) Jellegzetes példa arra, 
hogy a jobbágy e korban nem vadászhatott, azonban ha az uraság érdekében 
kellett, akkor kötelezték rá.

Az első korlátozást az 1767-ben megjelent helytartótanácsi rendelet jelentette, 
mely kimondta, hogy az elszaporodott vadállomány okozta károkat a jobbágyok
nak meg kellett téríteni.780 1768-ban a város Koller Ignác veszprémi püspökkel 
kötött szerződésében a városiakat kötelezték arra, hogy ha a püspök és a tisztjei 
vadászni kívánnak, azt a városnak teljesíteni kell. Itt a kiszolgálásról van szó ter
mészetesen, hajtásról, vad összeszedéséről, szállításról. A vadászat az uraság ki
zárólagos joga maradt.781 Azonban ennek ellentmondott a következőkben ismer
tetett jobbágyi vadászat a város területén.

A XVIII-XIX. században az egyre gyarapodó gabonatermelés és az aprójószá
gok ellenségei, vámszedői, a verebek, szarkák, karvalyok és varjúk irtását orszá
gosan és helyileg is többször elrendelték. Az elfogott madaraknak a fejét kellett 
beszolgáltatni a szolgabírónak, vagy a vármegye tisztjének, akik megszámolták, 
feljegyezték, majd megsemmisítették azokat. Sajnos csak feltevéseink vannak, 
hogy hogyan fogták meg a madarakat akkor, amikor a jobbágyoknak nem lehetett 
fegyvere. Az előírás minden telekre kivetett adóra (dica) 10 veréb, 10 telekre egy 
kánya (varjú, héja?) vagy karvaly és 15 telekre egy szarka elejtése. Aki nem telje
sítette, annak fizetnie kellett. 1775-ben a veréb, kánya, szarka fejek gyűjtése így

776 MÓL UC. 29:1.1690.
777 ZML IV. 24. Tisztviselők után maradt vegyes iratok, 1832-1833.
778 ZML P. 457.; ZML XV. 61. H. Lex. Botfa.
779 Horváth 2001.1. k. 73.
780 Tagányi 1896. II. 265.; Kolossváry 1975. 37.
781 ZML V. 1601. No. 48.1. d. 1768. Koller Ignác veszprémi püspökkel kötött szerződést.
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alakult:782 Botfán és Csácsban megkülönböztették a karvalyt, kányát (corvus, cor- 
vul!) és a szarkát (picas). A többieknél a kánya, karvaly együtt van a szarkával. 
(6. táblázat)

A teljesített azt jelentette, hogy biztos adat, hiszen rögzítették. Aki az egyikből 
nem gyűjtött eleget, az a másik madárból kompenzálhatta. Bocfölde adatait tájé
koztatásul közöljük, az összesítésben nem szerepel. Feltehető, hogy az irtásnak 
áldozatul esett a karvalyhoz hasonló számos ölyv, bagoly is. Ezáltal az egerek, 
pockok szaporodtak el, mert ez a fő táplálékuk. Az összesítésből jól látni, hogy 
milyen elképesztően nagy mennyiségű madarat pusztítottak el.

II. József 1786-ban vadászati rendeletet bocsátott ki, melynek kézzel írott for
máját a város iratai közt megtalálhatjuk. Ez azért érdekes számunkra, mert szá
mos változást tartalmaz az addigi nemesi szabad vadászat gyakorlatában. Már 
az első paragrafus leszögezi, hogy a vad nem „uratlan dolog" (rés nullius) hanem 
a föld birtokosának tulajdona, aki azzal szabadon rendelkezik. A 17. §. világosan 
kimondja, hogy a birtokosok vadászati jogainak „minden csorbítása ellen megvé
dendők" (Az addigi nemesi vadászat azt jelentette, hogy a saját birtokán kívül is 
bárhol vadászhatott.) Viszont a vadászat által okozott károkat, különösen a veté
sekben, azonnal meg kell fizetni (15. §.).

A rendek ellenállása miatt megbukott a rendtartás, azonban a vadászatról és 
madarászatról szóló 1802. évi XXIV. te. újra visszatért a vadászatnak, mint neme
si előjognak az eszmevilágához és már a birtokosok területének a felét is tilalmas
sá tehette az idegen nemesi vadászok előtt. A tilos területek nagyságát kimutat
ták, és ezt kitáblázták a helyszínen. Ezekből nagyon sok adatot tudunk az akkori 
erdőkről. A parasztságnak és a városi lakosoknak továbbra sem engedélyezték a 
vadászatot.783 Bár a törvény egyes rendelkezései tekintettel voltak a vadtenyész
tésre, a kevés korlátot ismerő nemesi vadászat károsan hatott a vadállomány 
alakulására. A háborúk, továbbá a katonatiszteknek már az előző évszázadban 
megadott vadászati joga még csak tetézte ezt.

Itt kell megemlíteni egy érdekes esetet, hogy Tóth János pintér kopókkal ment 
vadászni Alsóerdőre 1796-ban, s ott találkozott a tiszttartóval, aki megkérte, 
hogy vigye vissza a kopókat.784

1800-ban a vármegye rendeléséből az Alsóerdőt meghajtották az ártalmas va
dak miatt, ennek költsége 58 krajcár volt. Ezt a költséget a tehénhús, cipó, zsír, 
fokhagyma, olaj, só költsége tette ki. 1801-ben újra megismételték. Nem tudni, 
hogy mi volt az ártalmas vad, lehet, hogy csak egyszerűen vadászni akartak...

782 Darrtay Béla 1939. 128-131.; ZML IV. la. kgy. iratok. No. 35/29.1775-1776. A Dunántúlon a varjút 
kányának, a héját tikhordó kányának hívták.
783 ZML V. 1601. No. 342. 28. d. 1786. II. József rendelete a vadászati jogra nézve.
784 ZML V. 1605. Kgy. ir. 1797. aug. 17.102/31.
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Az 1790-1802 közti időben gyakran előfordul, hogy erdei vadat, gyümölcsöt 
és gombát használtak fel az étkezéseknél. Mindezeket a város erdeiben gyűjthet- 
ték. A vargánya, gesztenye, nyúl, csiga, rendszeresen előfordultak az étlapokon. 
Adataink a vezetők étkezéséből valók, azonban feltehetőleg a lakosság is hasz
nálta élelmezésének kiegészítésére.785

Időszakunkban az országos utasítás mellett a farkasok irtását a megye is el
rendelte és fizetett érte. A XIX. század elején és közepén elejtett farkasok között 
találunk néhányat a mai Zalaegerszeg területén is. Meglepő, hogy a város köze
lében is volt farkas, bár az sem zárható ki, hogy az egerszegi lakosok nem a város 
területén lőtték.786 Ezzel le is zárult a farkasok kora városunkban és a környékén 
is.

Elejtés éve N év Lakhely
Elejtett
farkas

Fizetett
fo rin t

1819/20 Braunsperger János, lőtte Egerszeg 1 2
1834/35 Horváth Károly (elemésztés) Egerszeg 2 4
1836/37 Kérger Aloys Egerszeg 1 2
1839/40 Fábián Pál, N Egerszeg 1 2
1841/42 Zanati Pál, Nemes Egerszeg 1 2
1843/44 Kováts István Botfa 1 2

Összesen: 7 14

1854-56-os országos - német-magyar nyelvű -  összeírásban olvasathatjuk, 
hogy vadászat a zalaegerszegi határban nincs, valamint vadaskertek sem léteznek. 
(A vadászat eredményét, mennyiségét, minőségét, és a vadaskertekben tartott 
vadlétszámot kérdezték.787)

A jobbágyfelszabadítás után, az első világháborúig.
A jobbágyfelszabadítás után megszűnt a nemesek vadászati előjoga, a törvények 
lehetővé tették mindenki számára -  bizonyos feltételekkel -  a vadászat gyakorlá
sát. A föld tulajdonosa lett a vadászat jogosultja. Az 1872. évi VI. számú vadászati 
törvény, majd az 1883. évi XX. tv. azután a vadászati jogot végérvényesen az in
gatlan tulajdon elválaszthatatlan tartozékaként ismerte el. Az utóbbi 1945-ig, sőt 
bizonyos része 1957-ig volt érvényben. Részletesen szabályozták a vadászat min

7»5 ZML V. 1601. No. 224.10. d. 1800/1801. Rigó János vb. szd. 90. sz. 1801/1802. Rigó János vb. szd. 
69-75.
786ZML IV. 9. ZF. 1819/20/75,1834/35/501,1836/37/593,1839/40/588,1841/42/535.
787 ZML V. 1601. No. 527. 32. d. különféle termények, 1854-1856.

287



den részét. A vadászterület alsó határa 115 hektár lett.788 A belügyminisztérium 
határozata alapján a 200 holdat meghaladó földtulajdonosok vadászati jogukat 
maguk gyakorolhatták, vagy bérbe adhatták. 1857-ben már felmerült ez a lehető
ség Zalaegerszegen is, de nem rendezték.789 A helytartótanács sürgette a várost, 
hogy a vadászati jogát adja haszonbérbe, amiből bevétele származna. Azonban 
érdekes módon igen határozottan ellenálltak, mondván, hogy „soha árendában a 
vadászati jog ne adassék". Az addigi gyakorlat az volt, hogy a város egész hatá
rát vadászati tilalom alá vették (ebben egyetértettek a püspöki uradalommal) 
azért, hogy a jogosulatlanok révén „minden kímélet nélkül gyakorolt vadászat 
által eddig tett számtalan károsítások elvégre megszüntessenek" Szerintük a 
mezei, hegyi és réti termények megőrzése a bérbe adással megszűnne. A végén 
csak kiderült az igazi ok: azt kérték, hogy a vadászati jog  gyakorlását a „tulajdo
nos városi birtokos közönség közös használatában továbbra is meg hagyassák".790

1860-ban, 1865-ben és 1866-ban a város közgyűlése úgy határozott, hogy a va
dászati jogot a fegyverengedéllyel rendelkező városi lakosok „élvezhetik", gya
korolhatják. Megbízták Baksai Ádám birtok felügyelőt, hogy a vadászatot alatto
mosan és jogtalanul gyakorlóktól -  a mező és erdő pásztorok segítségével - fegy
vereiket vegye el és akadályozza meg további ténykedésüket.791 1863-ban Szenczi 
Ferenc szombathelyi püspök vadászati tilalom alatt álló egerszegi birtokát járták 
be. Jelen volt többek közt a szomszéd egervári uradalom részéről Bechina Ferenc 
uradalmi vadász. Ekkor a hitelesített térképek, birtokkönyvek és telekkönyvek 
alapján az egerszegi püspöki uradalmi birtok 1121 hold 991 □ öl (1200 □ öl) terü
lettel rendelkezett. Az egerszegi volt contractualis (szerződéses) birtokosság bir
toka 3810 hold 488 □ öl. Szőlő birtokok 1528 hold 429 □ öl. Egerszegi határ össze
sen 6460 hold 708 □ öl.

A püspöki uradalom csak az egy tömbben lévő Felsőerdő 901 hold 36 □ öl 
területét óhajtotta vadászati tilalom alá venni. A többi területének vadászati jogát 
-  mivel szórtan helyezkedett el -  a városra ruházta át és a városi területekkel 
együtt vették vadászati tilalom alá. A város képviselője észrevételezte, hogy e 
területeken igen elharapódzott a nem jogosítottak általi vadászat. Zalaegerszeg 
város a püspöki uradalom által átadott vadászati joggal együtt a következő terü
leteket jelölte ki tilalom alá. A Felsőerdőt (264 hold 700 □ öl). A baki úttól keletnek 
nyúló belső telkeket: a csácsi úttól és a Válickától a besenyei határig terjedő tér
séget (656 hold 1189 □ öl). A baki úttól nyugatra Jánka szőlő út és belső telkek 
alja közötti térséget (163 hold 416 □ öl). A Jánka hegytől nyugatnak az alsóerdei

788 ZML V. 1601. No. 342. 28. d. 1786. II. József rendelete a vadászati jogra nézve.
789 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.; ZVK. Kgy. 1858.109.
790 ZML V. 1601. ZVRL No. 768.1864. 419. sz.
791 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1866. VIII. 18-án Kgy. 49-50.
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csapásig (348 hold 753 □ ölet). Géva hegyet (84 hold 835 □ öl). Jánka hegyet (316 
hold 799 □ öl). Ez összesen 1834 hold_1092 □ öl. Az uradalommal együtt 2735 hold 
1128 □ öl terület lett kijelölve vadászati tilalom alá, mely a határ felét nem haladta 
meg. Mindkét területet bejárták, táblákat helyeztek el, és kölcsönösen megegyez
tek a határokban.792

A vadászati tilalom területének kijelölése - az 1802. XXIV. törvénycikk szerint - 
azt jelentette, hogy e területeken tilos volt idegen nemesnek vadászni. A tilalmas 
területen csak a tulajdonos vadászhatott. A másik felén továbbra is szabadon va
dászhatott bármelyik nemes.

1863-ban szabályozták a vadászati jog gyakorlását, amit az alispán is jóváha
gyott. Vadászati jogot csak a városi lakos birtokosok élvezhettek, zsellérek, hegyi 
lakosok nem. Természetesen a vadászathoz fegyverengedély is kellett. Vadászati 
igazoló jegyet állítottak ki a város pecsétjével, mely egész évre szólt. Kikötötték, 
hogy a vadászati jog haszonbérbe nem adható.

A vadászati szezon minden évben a mezőben augusztus 15-én, a szőlőhegy
ben november 11-től kezdődött és február 1-ig tartott. Ezen időpontokon kívül a 
legszigorúbban tilos volt vadászni.793

Az 1864. szeptember 3-án tartott rendkívüli megyegyűlésen foglalkoztak a 
város vadászati jogával, mivel többen panaszt tettek. Felmerült a bérbeadás -  amit 
a vezetés pártolt - mert így jövedelemhez juthatott volna a város, és a határ is 
jobban őrizhetővé vált volna. Kiderült, hogy jogosulatlanok is vadásztak, és kárt 
okoztak a határban. A birtokosok nagy része azonban saját közbirtokossági jogán 
akart vadászni, és közös használatban akarta továbbra is a vadászati jogot.794 Az
1865-ös megyehatározat alapján látható, hogy az Egerszegen lakó birtokosok az 
úrbéri legelő elkülönítése után ingyen vadászhattak. A folyamatosan itt lakó főbb 
tisztviselőknek és katonatiszteknek vadászjegyet kellett váltani, 5 forintot kellett 
fizetni érte. Ez 1866. január hó végéig volt érvényes és az öt tagból álló képviselő 
bizottmány bírálta el a jelentkezőket. A vadászat időpontja maradt a korábbi. A 
vadászjegyeket kinyomtatták, a város pecsétjével és a városbíró aláírásával látták 
el.795

A mellékelt Vadászati Engedély 1865-ből származik. Tivolt Ferenc városbíró 
adta ki 1865. július 25-én Skublics Gyula főispán részére, mely így szól: „A Zala
egerszegi mváros határában a városi birtokosság területén 1865 évi augusztus hó 
15-től -  a szőllő hegyekben november 11-től 1866- évi január hó 31-ig a vadászat

792 ZML V 1601. No. 143. 4. d. Szenczi Ferenc szombathelyi püspök folyamodása 1863.
793 ZML V. 1601. ZVRL. 768.1863. április 29-én Tj. 172. sz.; 1863. Júniusban Tj. 175. sz.
794 ZML V. 1601. ZVRL. 768.1864. október 3-án Tj. 28. sz.
795 ZML V. 1601. ZVRL. 768.1865. május 14-én Tj. 419. sz.
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a fen álló vadászati és mezzei rendőrségi törvények szigorú megtartása mellett 
megengedtetik."

Az egyes sorszámú engedély csak a nevezett személyre volt érvényes. Skub
lics (helyesen Skublits) Gyula főispánt Ferenc József -  a kiegyezési tárgyalások 
szellemében - augusztus 23-án leváltotta. A jogot, mint főispán csak 8 napig, utá
na, mint magánember vehette igénybe. Nincs hír arról, hogy a főispán, miután 
hivatalát elvesztette, vadászott-e egyáltalán.

1857-ben gróf Erdődy Lajosnak, Botfa földesurának a faluban egy vadászlakja 
volt, 480 □ öl területen. A falu nagy, erdős határában bőven lehetett vad.796

1866-ban a vadászati bevétel 50 forint volt Egerszegen. A vadászati jog után 5 
forintot fizetettek személyenként és ez alapján kiadott vadászati engedélyeket 
kapták: Isóó Ferenc, Trefny Vendel, Hertelendy Ferenc, Isóó Alajos, Szigethy 
Sándor, Horváth Mihály, Parth Sándor, Bártodéiszky Gyula, Hendlen István, 
Reisel Ferenc.797

1867-ben Varga József vadászati jog után fizetett 5 forintot. Hertelendy Ferenc
5 forintot. Vadászati jogból befolyt összesen 45 forint. 1868-ban vadászati jog után 
fizetettek 45 forintot.798

1869-ben a vadászati befizetések:

N év Rang
Helybeli birtokos

Vidéki
birtokos

forin t krajcár forin t
1 Molnár György ügyvéd megbetegedett
2 Szélig Ferenc 2 50
3 Isoó Alajos ügyvéd 2 50
4 Varga József úr 2 50
5 Heischalker Károly úr 5
6 Part Sándor polgár 2 50
7 Horváth Miklós kereskedő 2 50
8 Csesznák Sándor jegyző 5
9 Muzsik Kálmán 2 50

10 Szigethy Sándor 5
11 Derentsér Pál kiadó 2 50
12 Gróf Ferenc káplán 2 50
13 Skublics László úr 2 50

796 ZML XV. 3b. U. 83.1857. Botfa.
797 ZML V. 1601. No. 313. 23. d. Baksay Ádám szd. 1866. 22. sz.
798 ZML V. 1601. No. 314. 23. d. Horváth József szd. 1867. 29/868.; Kb. szd. 1868. 26. sz.
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N év Rang
Helybeli birtokos

Vidéki
birtokos

forin t krajcár forin t
14 Braunstein Pál úr 2 50
15 Mayor Károly puskás 2 50
16 Szabó József hivatalnok 5
17 Kummer Ferenc molnár 2 50
18 Barthodeisky Gyula ülnök 2 50

összesen 32 50 20

Összesen 52 forint.799

1870-ben a vadászatból 42 forin t 50 krajcár vo lt a bevétel, a névsor.800

N év Rang
Befizetett

forin t krajcár
1 Crikály Ferenc 5
2 Szigethy Antal 2 50
3 Part Sándor polgár 2 50
4 Laubhamer József 5
5 Isoó Alajos ügyvéd 2 50
6 Kisachar Sándor 5
7 Horváth József 2 50
8 Horváth Miklós 2 50
9 Haravoczki Glórja? 2 50

10 Cseznák Sándor 5
11 Mártonkovics Sándor 2 50
12 Ifj. Isoó Ferenc 2 50
13 Alajos Károly úr 2 50
14 összesen 42 50

Az 1871. évben Baksay Ádám közbirtokossági felügyelő számadásából meg
tudjuk, hogy a tilosban történt vadászat után befolyt személyenként 2 forint 50 
krajcár - összesen 42 forint 50 krajcár. A fizető tagok:

799 ZML V 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1869-1870. 66. sz.
800 ZML V 1601. No. 314. 23. d. Kb. szd. 1869-1870. Baksay Ádám szd.
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Kirsledarfer Mihály Plihál Ferenc Part Sándor
Varga József Szigethy Antal Martinkovics Lajos
Szigethy János Skublics Antal Bakony Béla
Cárt Lajos Major Károly Gróf Ferenc lelkész
Horváth Miklós Kummer Ferenc Besenyei György tanácsos
Derencsér Pál Szabó N. N. adótiszt 801

1871. július 31-én úgy határoztak, hogy a helyi birtokosoknak 2 forint 50 kraj
cár, a birtoktalanoknak 5 forint befizetése mellett a vadászati jegy kiszolgáltatha
tó, engedélyezhető. A vadászat kezdete augusztus 15-e. Feltehetőleg nem vált be 
ez a rendszer, mert egy új terv elkészítését kérték a következő évben.802 Döntő 
változást hozott az 1872-es esztendő, mert ettől fogva haszonbérbe akarták adni a 
vadászati jogot. Az első árverést július 21-re tűzték ki, és azt is kikötötték, hogy 
csak zalaegerszegi lakos és birtokos licitálhat. Azonban több birtokos kifogásolta 
a bérbeadást, ezért - amíg ennek jogi része nem rendeződött - 1873. február 15-ig 
(az addigi szokás szerint) 5 forint fizetése mellett az egerszegi lakosoknak a vadá
szati jegyet kiadták, annyi korlátozással, hogy a szőlő- és belterületen, valamint a 
bekerített, kertileg művelt területeken nem lehetett vadászni. Meghatározták a 
visszaélők büntetését, és Horváth József felügyelőt bízták meg az ellenőrzéssel. 
Érdekes, hogy a munkadíja az volt, hogy elengedték a vadászati díj befizetését, 
mivel az illető vadászott is.803

Ez évben jelent meg a vadászati törvény, mely egyértelműen kimondta, hogy 
a vadászati jog a földtulajdon elválaszthatatlan tartozéka. Ebben írták le azt is, 
hogy hol lehet, és hol nem lehet vadászni. Szabályozták a vadászat módját is. 
Figyelemre méltó, hogy a város a törvény megjelenése után annak előírásait már 
figyelembe is vette.804 Az 1873. július 5-én tartott közgyűlésen, a fellebbezések 
elbírálása után, névszerinti szavazással a bérbeadás mellett döntöttek. A legna
gyobb vita abból eredt, hogy a szőlőterületeken lehet-e, vagy nem lehet vadász
ni.805 Bérbevevő vállalkozó azonban nem jelentkezett, így a 97 birtokos által aláírt 
kérvényben az előző évi vadászat gyakorlását kérték. A képviselők megváltoz
tatták véleményüket, ejtették a bérbeadást, és továbbra is 5 forintért lehetett meg
váltani az egerszegi lakosoknak a vadászjegyet. Nem változott a helyzet 1874- 
ben sem.806 1875-ben kiderült, hogy sokan befizetés nélkül szabadon vadásztak,

801 ZML. V. 1601. ZVRL. No. 314/b. 24. d. 1870/74. Kb. szd. 1870,1871.
802 ZML. V. 1606. ZVK. No. 773.1871. VII. 31-én Kgys. 29. sz.; 1872. június 25-én Kgy. 29. sz.
803 ZML. V. 1606. ZVK. No. 773.1872. VII. 6-én Kgy. 23. sz.; július 29-én Kgy. 48. sz.
8041872. évi VI. te.
8°s ZML. V. 1606. ZVK. No. 773.1873. VII. 5-én Kgy. 15. sz.
806 ZML. V. 1606. ZVK. No. 773.1873. VII. 26-án Kgy. 23. sz.; 1874. VIII. 10-én Kgy. 31. sz.
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ezért újra a bérbeadást készítették elő. Azonban több birtokos újra fellebbezett, 
sőt egyesek kérték a vadászat 3 évre való beszüntetetését is.807 A jogi bizonyta
lanság miatt ismét ejtették a bérbeadást és a szokott módon adták ki a vadászje
gyeket. Meskó Ferenc közbirtokossági felügyelő 1873. évi számadásából tudjuk, 
hogy a vadászatra 140 forintot fizettek be. Az 1874. évben a vadászat után befolyt 
120 forint. Egy vadászati engedély 10 forintba került808

1876-ban az alispánhoz került a városi vadászat ügye, aki a szolgabírót bízta 
meg a vadászati helyzet tisztázásával. Ő egyértelműen kijelentette, hogy az 1872. 
évi törvény szerint a szőlő birtokok, belső telkek és a kerített kertek nem tartoz
nak a vadászterületbe. Arról pedig, hogy egyénileg vadásszanak - mint eddig - 
vagy árverésen bérbe adják, a közgyűlésnek kell határoznia. Ezután a városveze
tés gyorsan határozott, a közgyűlésen szavazást kért. A bérbe adás mellett 13-as 
szótöbbséggel szavaztak, így az ezt követő árverésen 3 évre 106 forintért elkelt a 
vadászterület.809 A bérbevevő Haig István ügyvéd volt. így 1876-ban fél évre a 
vadászat után 53 forintot fizetett a közbirtokosságnak,810 1877-ben és 1878-ban
106-106 forintot, 1879-re félévet.811 1879. augusztus 15-én lejárt a vadászterület 
bérlete. Ezután 6 évre kívánták bérbe adni, évente 302 forintért.812 Árvay Lajos 
ügyvéd lett a bérlő. A következő évben felmondta a bérletet, ugyanis a város 
területén birtokkal rendelkező Skublics István és László, valamint Darázs József 
besenyői lakosok 100 holdat meghaladó birtokain maguk akarták a vadászatot 
gyakorolni. Ezt a vadászati törvény lehetővé tette, viszont így csökkent a terület 
nagysága. Az új árverésen 5 évre Horváth Miklós lett a bérlő, évente 210 forintot 
fizetett.813

Festetics Tasziló herceg 1882-ben, az ollári uradalom (hahóti kerületének) va
dászati jogát 20 évre bérbe adta egerszegi polgároknak.814 Ez jelzi a város gazda
gabb polgárainak igényét a mindenkori hatalom által is kedvelt szórakozás iránt.

1885 júniusában a közgyűlés elhatározta, hogy tizenkét évi (1885-1897) vadá
szati idényre a vadászatot árverés útján értékesíti. Az árverés eredményeként a 
legtöbbet ígérővel megkötötték a szerződést.815

807 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1875. II. 22-én Kgy. 9. sz.; VI. 14-én Kgy. 28. sz.
808 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1870/74. Kb. szd. 1872,1874.
809 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1876. VII. 8-án Kgy. 15.18. sz.
810ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1875/79. Kb. számadások. 1876.
811 ZML V. 1601. ZVRL No. 314/b. 24. d. 1877/78.1. 50. sz. 1879.1. 20. sz. 1879. 2.19. sz.
812 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1879.1. 21-én Kgy. 38. sz.; VIII. 9-én. 48. sz.
813 ZML V. 1606. ZVK No. 773.1880.1.19-én Kgy. 31. sz.; VIII. 12. sz.
814 Joó 1995. 33, 39.; MÓL P. 275. Ollár. 159. cs. Haszonbérleti szerződések.
815 ZML V. 1601. ZVRL No. 768. ;Kgy. 1885.15-16.
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Zalaegerszegi Vadásztársaságok
Az egyesület neve: „ZALA-EGERSZEGI V A D Á SZ -T Á R SA S Á G ", székhelye: Zala
egerszeg, a társaság pecsétje: „Zala-Egerszegi vadász-társaság", körirat, középen: 
„Alakult 1885. évben.". A társaság 1885. évtől számított 12 évre alakul.816

Zalaegerszegi Vadásztársulat, székhelye: Zalaegerszeg, alakulás időpontja: 1909.
II. 3. Működési területe: Zalaegerszeg. Az alapszabály engedélyezése: Kér. 
90029/VII.A.1910. Tagok száma 12 (1925). Feloszlatva: 1948.

Zalaegerszegi Vadásztársaság, székhelye Zalaegerszeg, alakulás időpontja 1916. 
Működési területe Zalaegerszeg. Az alapszabály engedélyezése: 50090/1916. II. 
31. FM. Tagok száma 7 (1920).817 Feltehetőleg átalakultak és más elnevezéssel 
működtek.

A zalaegerszegi vadász-társaság tagjainak névsora 1885-ben:

1. Árvay István 16. Mangin Károly
2. Arvay Lajos 17. Mayer István
3. Baumgartner József 18. Mihálovics Károly
4. Boschán Gyula 19. Part Sándor
5. Czender István 20. Radulovics Gerö
6. Csesznák Sándor 21. Ruzsics Károly
7. Gózony László 22. Skublics Imre
8. Gyömörey Vincze 23. Somogy János
9. Háczky Kálmán 24. Svastics Benő
10. Hajik István 25. Szabó József
11. Háry István 26. Szmodics Viktor
12. Horváth Miklós 27. Sztokosza Gyula
13. Isóó János 28. Thassy Miklós
14. Kaffehr Béla 29. Tomasics Sándor
15. Krosetz János 30. Trsztyánszky Ödön.

1897-ben a város tulajdonát képező 3266 kát. hold 674 □ öl területű vadász- 
területet nem sikerült bérbe adni. A 212 forint kikiáltási árra nem jelentkezett 
senki, ezért 120 forintot ajánlottak az újabb árverésre. Egy hónap múlva ezért az 
összegért már 6 évre, 1903-ig kivették a vadászterületet.818

Az erdősnek Alsóerdőn egy szoba, konyha és kamra beosztású lakás járan
dóságot állapítottak meg, amit fel is építettek. A tervezéskor, 1902-ben még egy

816 Széchenyi Zsigmond könyvtára, Budapest.
817 Bősze Sándor, 1997.181-236.
818 ZML V. 1606, ZVK III. 1897. V. 22-i Kgy. 193-194.; 1897 július 26-i Kgy. 207-208.
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szobát rajzoltak, aminek a rendeltetése bizony elég körmönfontan fogalmazódott 
meg. „Humanisztikai és közegészségi szempontok vezérelték", vagyis ragályos 
betegség vagy haláleset idején legyen egy hely, amelyet a másik szobától elzártan 
használni lehet. E rendkívüli eseten kívül azonban a „téglagyár és az erdőn fun- 
gáló városi tisztviselők és a vadásztársaság használatára álland".819 Meg kell 
említeni, hogy a város hivatali és gazdasági vezetői alkották nagyrészt a vadász- 
társaság tagságát.

A város tulajdonát képező 3226 kát. hold vadászterület bérleti szerződése 
1903. július 31-én lejárt, ezért a következő árverésre új feltételeket írtak elő:

„1. A bérlet tárgyát képezi Zalaegerszeg város külhatárából azon terület mely 
a szőlőhegyek, bekerített kertek és a szombathelyi püspökség tulajdonát képező 
egy tagban lévő 200 holdat meghaladó nekeresdi gazdaság kivételével fennma
rad.

2. A bérlet időtartama 1903. év augusztus 1-től kezdődő egymás utáni 6 év, 
kikiáltási ár 334 korona évi bér, a nyilvános árverés napja 1903. év április 25-én 
d.e. 10 óra.

3. A bérlet tartalma alatt a város tulajdonát képező alsó-erdőn épült erdősház
nál fenntartott szobát vadászatok alkalmával bérlő igénybe veheti.

4. Az évi bér negyedévenként előre a város, házi pénztárába fizetendő be, ké
sedelme esetén 5 % késedelmi kamattal. A bérösszeg nem fizetése esetén a bérletet 
azonnal megszűntnek tekintették, a bérlő veszélyére s kárára és újból kiadhatóvá 
tették.

5. A vadászterület és vadászállomány feletti felügyeleti jog a bérlőt illeti.
6. Az árverési s bérbeadási bélyegköltségeket netán kivetendő mindennemű 

adót bérlő tartozik hozzászámítás nélkül sajátjából viselni."
Az árverésen Krozelz István ajánlott 334 korona évi bért, így övé lett a va

dászterület.820
1909-ben arról értesülünk, hogy, szép számmal van fogoly, fácán, nyúl és át

váltó vadként őz. Különösebb gondozást nem igényelnek.821
1909. május 3-ára a városházára a Zalaegerszegi Vadásztársaság alapszabályá

nak magállapítására és a tiszti kar megválasztására hívta a tagokat Rutich József 
korelnök és Rézler Cornél? A meghívottak közül megjelent: Bruck Lajos kir. 
járásbíró, Csiszár Gyula kir. csendőr százados, Ellmann Ödön megyei árvaszéki 
ülnök, Jakabffy János ügyvéd, Kaszter Ödön gyógyszerész, Kocsuba Emil gyógy
szerész, Korbai Károly polgármester. Nem jöttek el az ülésre, de mint tagok át

819 ZML V. 1606, ZVK IV. 1903. III. 5-i Kgy. 383-385.
820 ZML V. 1606. ZVK IV. k. 1903. III. 23-i Kgy. 388-389.; 1903. VI. 30-i Kgy. 424-425.
821 ZML IV. 432. Erdőgazdasági üzemtervek, 585. sz. Üzemátvizsgálat.
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vették, aláírták a meghívót: Bárczy Béla, Hajós Ignác, Kecskés Dezső, Lánger 
Ernő, Monspart István erdőmérnök, Páslek Lajos, Sült József, Tivolt János. Ja- 
kabffy János Zalaegerszeg város területének vadászati jogát a társulat részére 
1909. augusztus 1-től 6 évre 1500 korona bérért kivette. Bocfölde község területé
nek vadászati jogát Kocsuba Emil a társaság részére 1909. május 1-től kezdődően
6 évre, évi 220 koronáért bérelte ki. Zalaszentiván község vadászati jogát évi 141 
koronáért Jakabffy János bírta s ezt átengedte a társaságnak. Korbai Károly az 
általa évi 200 koronáért bérelt Bozsok község vadászati jogát, valamint az évi 140 
koronáért bérelt Pókafa vadászati jogát a társulatnak kész volt átengedni, így 
igen jelentős vadászterület jött létre. Rézler Cornél ismertette az előző gyűlésen 
hozott határozat alapján kiküldött bizottság javaslatát. Az elfogadott alapsza
bályzat szerint a társulat címe: „Zalaegerszegi Vadásztársulat", székhelye: Zala
egerszeg, pecsétje: „Zalaegerszegi Vadásztársulat" köriratú bélyegző. „A társulat 
tagjai csak rendes tagok lehetnek. Tagja lehet a társulatnak minden tisztességes 
és a társadalom műveltebb osztályához tartozó férfi, aki a vadászatot sportszerű
i g  űzi." A tagsági díjat 1909-1910 évre 120 koronában állapították meg.

A tisztségviselők: elnök Rutich József, alelnök Korbai Károly, ügyész Jakabffy 
János, jegyző Rézler Kornél, pénztárnok Kocsuba Emil, vadászmester Csiszár 
Gyula.822

A 3226 kát. hold kiterjedésű vadászterület vadászati jogát a város 1909. augusz
tus 1-től 1915. július 31-ig, 6 évre hirdette meg. Az árverési feltételek az alábbiak 
voltak:

„1. Zalaegerszeg rend. tan. város képviselő testülete Zalaegerszeg és Óla kül
város határában a vadászati jogot 1909. évi március 26-án d. e. 10 órakor a város
ház kistanács termében tartandó nyilvános árverésen bérbe adja.

2. A szőlőhegyek, bekerített kertek és a szombathelyi püspökség tulajdonát 
képező egy tagban lévő 200 holdat meghaladó /  :Nekeresd:/ területek nem képe
zik a bérlet tárgyát.

3. A bérleti idő 1909. augusztus 1-től -  1915. július 31-ig terjed. Kikiáltási ár 500 
korona.

4. A bérlet tartalma alatt a város tulajdonát képező alsó-erdőn épült erdősház
nál fenntartott egy szobát vadászatok alkalmával bérlő igénybe veheti.

5. Az évi bér negyedévenként előre a város, házi pénztárába fizetendő be, ké
sedelmes fizetés esetén bérlő köteles a hátralékos összeg után 5 %-os kamatot 
fizetni. Ha a bérletet nem fizették pontosan, az a várost arra jogosítja, hogy a 
szerződést minden bírói beavatkozás nélkül megszüntetheti és a vadászati jogot 
bérlő kárára, és veszélyére újból kiadhatja.

822 ZML V. 1607. ZP 1915. 57. d. 9310/1915.
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6. A vadászterület és vadászállomány feletti felügyeleti jog a bérlőt illeti.
7. Az árverési eljárás folyamán felmerülő, valamint a szerződési bélyegköltsé

geket és e bérlet után netán kivetendő mindennemű adókat bérlő tartozik a bér
összegen felül sajátjából fizetni.

8. Az árverésen résztvevők tartoznak az árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
ár 10 %-át bánatpénzül letenni.

Utasítja a képviselő testület a tanácsot, hogy a képviselőtestület jóváhagyásá
tól függő hatállyal az árverést tartsa meg és a szerződést jóváhagyás végett, mu
tassa be."823

Az árverés jól sikerült, sokkal több pénzt ajánlottak, mint amennyit eddig ka
pott a város. Jakabffy János ígért legtöbbet, évente 1500 koronát, így övé lett a 
vadászterület.824 (A városi vadászterület a város és az egyes kis tulajdonosok te
rületéből állt. A kapott pénzt is fel kellett volna osztani, azonban nehéz lett volna 
megállapítani az elaprózódott birtokok miatt, ezért a város közigazgatási célokra 
fordította az egészet.825)

1911. október 5-én a Zalaegerszegi Vadásztársulat jegyzője, Rézler Kornél 
arról értesült, hogy a M. kir. Pápai 7-ik honvéd huszár ezred tisztikara falkavadá- 
szatot akar tartani a várost környező szántóföldeken, réteken. Határozottan tilta
kozott ellene, mivel a város földjeinek vadászási jogát a társulat bérelte, évente 
1500 koronáért. A bérlet felmondásával is fenyegetőzött. A város vezetése kiállt a 
vadásztársaság mellett, hiszen szüksége volt a bérleti díjra és védelmébe vette a 
földtulajdonosokat is, a várható kár miatt. Azt is közölték a parancsnokkal, hogy 
a „kedvtelésből" tartott kutyák után évi 6 korona ebadó fizetendő a város pénz
tárába.826

Vadászattörténetileg is igen érdekes az osztályparancsnok fejtegetése: „A 
falkavadászatnak nevezett lóhátoni foglalkozás nem egyéb, mint tereplovaglás 
gyakorlása, előre kiválasztott szimattal /rókatrágya/ meghúzott vonalon. Az 
erre idomított kutyák a szimatot két ostoros huszár /w h ip / és egy tiszt /Huntes- 
man/ állandó felügyelete és fegyelme alatt követik, kiket viszont a lovasok egy 
vezető /m aster/ után ugyancsak azon vonalon követnek. Mi sem természetesebb, 
hogy csak oly vonalak lesznek választva, melyeken mezei károk nem okozhatok, 
ha ez azonban valamely kevésbé jól idomított ló vagy gyakorlatlan lovas által 
véletlenül mégis megtörténne, az osztályparancsnokság a felelősséget elvállalja. 
A vadállomány megkárosítása, de még megzavarása is teljesen kizárt. A kutyák 
semmi más nyom vagy vad után nem mehetnek, mint a meghúzott szimat után.

823 ZML V. 1606. VII. k. 1909. II. 6-án Kgy. 229.
824 ZML V. 1606. VII. k. 1909. IV. 28-án Kgy. 261.
825 ZML V. 1606. VIII. k. 1910. V. 4-én Kgy. 215.
826 ZML V. 1606. ZP 1911.13. d. 11453-13502/11543 szám. Dr. Rézler Kornél előterjesztése.
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Kitűnik ez azon tényből is, hogy a hivatalosan vadászlovaglásnak nevezett gya
korlat csakis oly terepen és vonalakon tartható meg hol egyrészt mezei károk 
elkerülhetők, másrészt pedig a lóanyag képessége és kímélete is szem előtt tart
ható legyen. A t. ez. vadásztársaság, pedig valószínűleg tudatában van annak, 
hogy a vad legelőkön, őszi tarlókon és utakon rejtőzni nem szokott. Kérem szíves 
tudomásul venni azt is, hogy a tévesen falkavadászatnak nevezett tereplovaglási 
gyakorlatok felsőbb helyről leadott rendelet folytán tartatnak meg. A kutyák 
pedig a kincstár tulajdonát képezik. Tévedésen alapul tehát a tek. polgármesteri 
hivatal átiratában közölt „figyelmeztetés" szükségessége, miszerint a tervbe vett 
állítólagos falkavadászatok megtartásáról hivatalos tudomása nincs, miután az 
osztályparancsnokság nem tartozik értesíteni a tekintetes hivatalt ilynemű gya
korlatok megtartásáról. Tévedés továbbá az ebtartási szab. rend.-re való figyel
meztetés szükségessége is. A kutyák nem kedvtelésből tartatnak, hanem a lovas 
kiképzés elősegítésére, tehát szolgálati ténykedésre használtatnak.

Végül még megjegyzem, hogy a kutyák a laktanyában vannak elhelyezve a 
vadászidény /végleges fagy beállta/ tartamáig, midőn is Pápára fognak vissza- 
szállítatni. Hogyha a tek. városi tanács az osztály gyakori és mindenkor nagyon 
jogosult kérelmének a laktanya jó karban hozatala és egyéb szükségleteinek pót
lása iránt nem szabott volna állandóan oly hosszú létbizonytalan határidőket az 
osztályparancsnokság mindenesetre kérte volna a tek. polgármesteri hivatalt a 
kutyák számára csekély költséggel előállítható ideiglenes férőhelység építtetésére. 
Ezen esetben „hivatalosan" is tudomására jutott volna a kincstári állatállomány 
növekedése. A vadászlovaglások kéthetenként tartatnak meg, mely alkalmakkor 
az osztályparancsnokság igen szívesen állít lovat rendelkezésre a tek. polgármes
teri hivatal egy-két tagja részére, a vadásztársaság által tett panasz indokoltságá
nak bemutatása céljából." A falka vadászatról és a kopókról is bővebben Erdődy 
Rudolf írásaiból olvashatunk.827

A város kellően megijedt a választól és nem tett semmit, viszont Visy János 
városgazdát megkérte, hogy figyelje a falkavadászatokat és az okozott kárt.828

Jakabffy János ügyvéd, mint a városi vadászterület bérlője, 1911-ben kér
vényezte, hogy a városi mezőőröket vadőrként alkalmazzák és fegyverrel is lás
sák el őket. A képviselőtestület beleegyezett, hogy akikkel megegyeztek, azokat 
alkalmazhatták. Az indok az volt, hogy város határában igen elszaporodtak a 
kóborló kutyák, macskák, melyek a kisebb vadakat nagymértékben pusztították. 
Az alispánnál történő fellebbezés után Keszli József és Pál Vincze mezőőröket

827 Erdődy 1931.; Erdődy 1940.
828 ZML V 1607. ZP 1911.13. d. 11453-13502/11543 sz. Dr. Rézler Kornél előterjesztése.
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alkalmazták vadőrként. Mindezekből az is következik, hogy a mezőőröknek nem 
volt fegyverük.829

1913-ban Jakabffy János a vadászati jog bérösszegének leszállítását kérte, 1500 
koronáról 300-350 koronára. Ugyanis a 23. honvéd lovasdandár parancsnokság 
Zalaegerszegen való elhelyezése tárgyában beérkezett honvédelmi miniszteri le
iratban olvashatjuk, hogy „kifejezett és határozott kívánsága folytán megengedte, 
hogy a helyben állomásozó honvéd lovassági tisztikar a város határában falka- 
vadászatokat tarthasson, vadkártérítéssel azonban sem a kincsár, sem a tisztikar 
nem tartozik."

A képviselők felvetették, hogy a városnak nem volt joga megengedni a falka- 
vadászatot és fel kellett volna világosítani erről a honvédelmi minisztert is. 1912 
őszén, a határ felén tartottak falkavadászatot, és ezután a bíróság 750 korona 
kártérítést állapított meg a tisztikarral szemben. Felmerült, hogy per esetén a 
vadászbérlő és a város szembekerülne a kormánnyal és a tisztikarral. Végül a 
város a vadászati jog bérét 500 koronában állapította meg,830 azonban ennek jóvá
hagyását az alispán megtagadta. A döntés a város megfellebbezte, hivatkozva 
arra, hogy a 3226 kát. hold vadászterületből csak 365 kát. hold az erdő, 2861 kát. 
hold szántó, a rét, ahol a helybeli honvéd lovassági tisztikar a 13339/1912 számú 
véghatározat alapján lovas falkavadászatokat tarthatott. A vadászatokat a vadá
szati idény alatt tartották, és így a vadállományt nyugtalanították, a vad a szom
széd területekre húzódott, így a terület értékét veszítette.831 Az értékesebb vad
állomány a város délnyugati részén lévő Alsóerdőn és a két oldalán lévő szőlő
hegyek közt volt. Ezen a vidéken, a domborzati viszonyok miatt nem lehetett 
falkavadászatot tartani. (Tanulságos hogy a város nem tudta érvényesíteni aka
ratát és könnyen meg lehetett félemlíteni.)

1914. március 26-án Jakabffy János már felvetette, hogy a város intézkedjen 
a vadászati jog -  egy évvel a lejárta előtti -  bérbeadásáról. Az újabb bérbeadást 
az 1914. május 30-án tartott közgyűlésen határozták el. A 3226 kát. hold kiterje
désű vadászterület vadászati jogát a város 1915. augusztus 1-től, 6 évre hirdette 
meg. Az árverési feltételek az alábbiak voltak:

„1. Zalaegerszeg r. tanácsú város képviselő testülete Zalaegerszeg és Óla kül
város határában a vadászati jogot 1914. évi május 20-án d. e. 10 órakor a városház
I. emeleti 2. számú termében tartandó nyilvános árverésen bérbe adja.

829 ZML V. 1606. ZVK IX.. k. 1911. VII. 18-án Kgy. 258.; ZML V. 1607 ZP 1912.19. d. Vadőrök.
830 ZML V 1606. XI. k. ZVK 1913. VIII. Kgy. 269-273.
831 ZML V. 1606. ZVK XII. k. 1914. IV. Kgy. 99-100.
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2. A szőlőhegyek, bekerített kertek és a szombathelyi püspökség tulajdonát 
képező egy tagban lévő 200 holdat meghaladó /  :Nekeresd:/ területek nem képe
zik a bérlet tárgyát.

3. A bérleti idő 1915. augusztus 1-től 1921. július 31-ig terjed. Kikiáltási ár 500 
korona."

4. A bérlet tartalma alatt a város tulajdonát képező alsó-erdőn épült erdős
háznál fenntartott egy szobát vadászatok alkalmával bérlő igénybe veheti.

5. Az évi bér negyedévenként előre a város, házi pénztárába fizetendő be, ké
sedelmes fizetés esetén tartozik bérlő a hátralékos összeg után 5 %-os kamatot 
fizetni. Ha a bér nem fizettetnék pontosan, jogosított a város a szerződést minden 
bírói beavatkozás nélkül megszüntetni és a vadászati jogot bérlő kárára és ve
szélyére újból kiadni.

6. A vadászterület és vadászállomány feletti felügyeleti jog a bérlőt illeti.
7. A helybeli honvéd lovassági tisztikarnak a város közönsége a falkavadásza

tot 13339/1912 számú határozatával megengedte, tartozik bérlő a tisztikar által 
rendezendő falkavadászatokat tűrni. A falkavadászatokért sem a kincstár, sem a 
tisztikar, sem pedig a város közönségével szemben bérlő kártérítés címén igényt 
nem támaszthat.

(8). A vadászati jog bérbeadása folytán felmerülő, valamint a szerződési bé
lyegköltségeket és e bérlet után netán kivetendő mindennemű adókat bérlő tar
tozik a bérösszegen felül sajátjából fizetni.

(9). Az árverésen résztvevők tartoznak az árverés megkezdése előtt a kikiáltá
si ár 10 %-át bánatpénzül letenni.832

A zalaegerszegi vadásztársaság adta a legkedvezőbb ajánlatot, 700 koronát 
évente. A társaság képviselője, Rutich József elnök 6 évre, 1915. augusztus 1-től 
1921. július 31-ig írta alá a szerződést.833

Vadászat a két világháború közt
1920. januárban Vorhota község vadászati jogát Gáspár Károly zalaegerszegi 
lakos kívánta bérbe venni. Figyelemreméltó, hogy az alispán a politikai megbíz
hatóság mellett élénken érdeklődött, hogy a „nevezettben meg van-e személyi 
garancia arra nézve, hogy a vadászatot -  háború és a két forradalom alatt nagy
mértékben kipusztított vadállomány okszerű kímélésével -  tisztán csak, mint 
nemes sportot űzné-e és általában jogait a vadászati törvény intencióinak meg
felelő módon gyakorolná-e."

832 ZML V. 1606. ZVK XII. k. 1914. III. 26-án Kgy. 65-66.
833 ZML V. 1606. ZVK XII. k. 1914. V. 30-án Kgy. 121-2.
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1923. december 29-én a városi vadászterület bérét szerették volna felemelni.834 
A bér elértéktelenedett az infláció miatt. A vadásztársaság a törvényszékhez 
fordult, határozatát a város tudomásul vette.835 1926-ban újra felmerült, hogy 
indokolatlanul alacsony a vadászati bérösszeg. A polgármester kísérletet tett a 
vadásztársaságnál Brand Sándor vármegyei főjegyzővel, mint taggal a vadász
bér felemelése tárgyában, de eredményre nem vezetett.

1926-ban három képviselő kifogásolta a vadászati bérösszeg csekélységét. A 
polgármesternek Brand Sándor vármegyei főjegyzővel, és mint vadásztársasági 
taggal folytatott tárgyalása nem vezetett eredményre. Szász Gerő képviselő azt is 
felvetette, hogy inkább mondjanak le az egész vadászbérletről.836

1933-ban a városi vadászterületet 10 évre akarták bérbe adni, a kikiáltási árat 
800 pengőben határozták meg. Az árverésen 300 pengőt ígértek, amit a város nem 
fogadott el, és újabbat hirdetett meg. Ekkor Turcsányi Sipos József volt a vadász- 
társaság elnöke.837 Az újabb árverésen 320 pengőért vette bérbe, de a szerződést 
csak, 1934-ben kötötték meg. Ennek pontjai:

„1. Zalaegerszeg megyei város közönsége a törvényhatósági bizottság 14531/ni. 
1933. jkv. 566. számú jogerős határozata alapján bérbe adja a város és Óla külvá
ros határában a hegyközségek, Gévahegy, továbbá a bekerített kertek, valamint a 
200 holdat meghaladó püspöki uradalom kivételével az összes külterületeken a 
vadászati jogot 1933. évi augusztus 1-től 1943. július 31-ig terjedő 10 évre 320 
pengő évi bérért a Zalaegerszegi Vadásztársaságnak.

Egerszeghez tartozó u.n. budavölgyi dűlő a haszonbérletthez tartozik, vala
mint mindazok a szőlők közötti területek, melyek parlagok vagy más -  de nem 
kerti - gazdasági művelés alatt állanak, s oly árkolással, vagy kerítéssel, melyeken 
a vad át nem válthat, ellátva nincsenek.

2. Az évi bér negyedévenként előre, vagyis január, április, július és október hó
1. napján fizetendő a városházi pénztárába, késedelmes fizetés esetén bérlő a hát
ralékos összes után 6 % kamatot köteles fizetni.

Ha a bér pontosan nem fizettetik, jogosult a város a bérszerződést bírói be
avatkozás nélkül megszüntetni és a vadászati jogot bérlő kárára és veszélyére 
újból kiadni.

3. A bérlet után kivetendő mindennemű adókat és bélyegköltségeket, úgy
szintén, a szerződés bélyegét is tartozik a bérlő a bérösszegen felül beszámítás 
nélkül viselni.

834 ZML V 1606. ZVK 1923. XII. 29-én Kgy. 540.; V. 1607. ZP 1920. 90. d. 998/1920.
835 ZML V. 1606. ZVK 1924. IV. 17-én Kgy. 71. A törvényszék P 3484/1923. sz.
836 ZML V. 1606. ZVK 1926. V. 20-án Kgy. 143-4.
837 ZML V. 1606. ZVK 1933. IV. 25-én Kgy. 125-126.; 1933. V. 21-én Kgy. 153-155.
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4. A bérlet tartalma alatt a város tulajdonát képező Alsóerdőn épült erdősház
nál fenntartott egy szobát vadászatok alkalmával bérlő igénybe veheti.

5. Haszonbérlő a vadállomány egészséges szaporítása céljából köteles 3 /h á 
rom / évente a terület nagyságához mérten foglyokat, fácánokat és nyulakat be
szerezni és a területen a bérbeadó ellenőrzése mellett kibocsátani.

6. A vadászterület és vadászállomány feletti felügyeleti jog a bérlőt illeti."838
1936-ban a vadásztársaság (Turcsányi Sipos József volt a vadásztársaság elnö

ke) bér leszállítását kérte, azonban a város a kérésüket nem támogatta.839
1940-től kezdve az alsóerdei erdőslakban lévő vadászszoba fűtésére 1 űrméter 

akác hasáb tűzifát szavaztak meg. A lakást a vadászat mellett a hivatalos ki
szállások, árverések alkalmával is használták.840 A háború aztán alaposan meg
tizedelte a vadállományt.

Vadászat 1945-től. A  vadászati igazgatás, szervezet 1945-1950 közt
1945 igen jelentős korszakváltás, ezért célszerű innét kezdeni, s mélyebben meg
ismerni a vadászat újkori történetét. Mivel megyénkben utoljára szűntek meg a 
harcok, a háborús viszonyok sokáig hatottak. 1945. V. 19-én az Új Zala című 
újságból értesült a megye és a város lakossága, hogy a Földművelési Miniszter 
rendeletet adott ki, amely szerint az egész országot állami vadászterületté nyilvá
nította; a vadászbérletekből befolyó összegeket egységesen kívánják kezelni és az 
új földhözjuttatottak megsegítésére használják majd fel.841

1945. VIII. 17-én Zalaegerszeg és környékének közállapotáról szóló jelentés
ben azt olvashatjuk, hogy „Vadászattal foglalkozó csoport megalakulása folya
matban van. Halászati-vadászati tilalom elrendelése a kormány hatáskörébe 
tartozik. Vadászat lőfegyver hiányában nincs."842 A csoport feltehetően vadász- 
társaságot jelent. Ugyanakor két ellentétes intézkedés tapasztalható: tilalom 
mellett hogyan lehet puska nélkül vadászni?

Az 1945 előtti földtulajdonhoz kötődő vadászati jogot, alapvetően megváltoz
tatta a földreform, a földosztás. A július 14-én kiadott 4.640/1945. ME számú 
rendelet alapján állami kézbe került a vadászati jog. Ebben részletesen szabályoz
ták a vadászati szervezet kiépítését, működését.843 A rendelet 10. §-a foglalkozott 
a vadászati felügyelők feladataival. Ugyanekkor pályázatot hirdettek az állásokra. 
A hirdetményben megkívánták a megye vagy járás székhelyén lévő lakást, a

838 ZML V. 1606. ZVK 1934. 01.15. Kgy. 4-7
839 ZML V. 1606. ZVK 1936. 02. 28. Kgy. 46-47.
840 ZML V. 1606. XXXIX. k. ZVK 1942.12.16. Kgy. 449-450.
841 Új Zala, 1945. V. 19-i szám.
842 ZGy 37.120. p. Baráth Ferenc polgármester jelentése.
^M agyar Közlöny 1945. 76. szám, július 14-én. Részleteket közöl NDI. ASZ. 1-4. 475.
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vadászatban és vadtenyésztésben való gyakorlatot. Az állás betöltésénél előny
ben részesültek az állásukat vesztett okleveles gazdák, erdőtisztek. A pályázat 
eredményeképpen október 11-én, Budapesten tartott értekezlet alkalmával 25 
vármegyei vadászati főfelügyelőnek adták át, a megbízatási okmányait.844 Köztük 
volt Zala vármegye első vadászati főfelügyelője, Kelecsényi Tibor is. (Meg kell 
említeni, hogy a sohollári völgyben lévő emléktáblán nem őt nevezik meg!)

Kelecsényi a Zala megyei Bellatincen született (ma Beltinci, Szlovénia). Gaz
dasági Akadémiát végzett és gazdasági intézőként dolgozott a háború előtt, 1910 
óta vadászott. 1945. X. 1-től kapta a főfelügyelői megbízatását. Ezen az említett 
értekezleten kapták meg a vadászterületekről készített térképeket, a járási felü
gyelők névsorát, vadásztársaságok alakulásához szükséges alapszabály terveze
teket is.845

Kelecsényi a Zánka feletti Tagyon községben lakott, a megye keleti szélén, ami 
a közlekedési nehézségek miatt előrevetítette a problémákat. Először X. 21-én a 
balatonfüredi járás vadászérdekeltjeit hívta össze, ahol ismertette a rendeleteket 
és megadta a szükséges felvilágosításokat. XI. 4-én jutott el a megyeszékhelyre, 
jelentkezett a gazdasági felügyelőségen, de a fogadalmat (sic), esküt nem tehette 
le, mert a főispán és az alispán sem volt a helyén. A megyeházán úgy tűnik nem 
kapott segítséget senkitől sem, pedig az FM október 24-én elküldte valamennyi 
főispánnak és alispánnak azt a levelét, melyben a támogatást és a hivatalos eskü 
letételét kérte. (Később megérkezett...)

Kelecsényi nem tudott lakást szerezni, a vasúti közlekedés megszűnt, a meg
élhetése lehetetlen volt, ezért visszament Tagyonra s megpróbálta onnét szervezni 
a megye vadászati szervezetét, kevés sikerrel. Érdekes mozzanat, hogy már az X. 
11-i, budapesti értekezleten többen felvetették e problémákat s többen „engedélyt 
kaptunk az ideiglenes távollakásra".846 Kelecsényi később úgy oldotta meg a 
feladatellátást, hogy hét közben Zalaegerszegen volt s a hétvégén hazament. 
Közben megjött az FM XI. 3-án kelt rendelete a gazdasági felügyelőhöz, melyben 
a vadászati felügyelők működésének ellenőrzését kérte, a szakszempontokat 
kivéve. E megbízatás átmeneti jellegű volt, mert már itt jelezte, hogy később ke
rületi vadászati főfelügyelőre kívánja bízni a vadászati felügyelők ellenőrzését.

XI. 30-án Szendy-Moldován László igen dörgedelmes levélben kérte számon 
Kelecsényitől, hogy miért nem osztotta szét a térképeket, alapszabályokat, miért 
nem tett közzé árverési hirdetményeket, és hivatali székhelyén lakik-e? E levelet 
1946.1. 4-én kézbesítette a posta!

844 Tóth S. 2005. 20. 21.; VVF. 5/1946. (NDI 24 főt, Tóth S. 25 főt említ.)
845 ZML VVF 537/1946.1946. VII. 3.10. d.
846 ML VVF 5/1945
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Zala megyében -  a balatonfüredi járást kivéve - minden járásba kineveztek 
vadászati felügyelőt, akik székhelyükön kezdtek el dolgozni, amint megérkeztek. 
Az első időszakban kapcsolatuk sem volt Kelecsényivel. 1946. I. 24-én kétségbe
esetten írt a járási felügyelőknek hogy már egy hónapja nem tud róluk, jelentkez
zenek. A gazdasági felügyelőt is megkérte, hogy nézzen utána, hogy helyükön 
vannak-e a vadászati felügyelők. A vonatok nem jártak, a posta akadozva műkö
dött. Emiatt nem meglepő, hogy Kovács Miklós gazdasági főfelügyelő I. 5-én 
arról tájékoztatta az FM-et, hogy árverést akarnak tartani 3 vadászterület bérbe
adásáról. Kérte a Magyar Közlönyben való hirdetést és jelezte a kikiáltási árat is. 
Január 15-én már a gazdasági helyettes felügyelő vette át a megalakult vadász- 
társaságok iratait és jelezte, hogy részt vehetnek árverésen. Mintha nem lennének 
vadászati felügyelők... A legkirívóbb eset Lentiben történt. Amikor II. 8-ig még 
nem jelentkezett a vadászati felügyelő, a helyi gazdasági felügyelő Tüske János 
lenti lakost bízta meg az elnöki (sic!) teendőkkel.

Kelecsényi Tibor csak 1946. II. 12-én jött véglegesen Zalaegerszegre, a gazda
sági felügyelőségen kapott egy irodát, s a következőkben ide kérte a jelentéseket.847 
Ekkorra már az összes járási felügyelő a helyén volt. Közben az első árveréseket 
megszervezte Dene Ferenc nagykanizsai járási vadászati felügyelő, függetlenül 
Kelecsényitől. 1946. I. 28-án 13 vadászterület vadászati jogának haszonbérbeadá
sáról döntöttek. (Zala megyében ezek voltak az elsők.)

Király Miklós, a zalaszentgróti járási felügyelője elment, helyette Florek Zol
tánt nevezték ki, aki III. 13-án érkezett meg.848 Ezzel teljessé vált a vadászati felü
gyelők szervezete._____________________

Járás Felügyelő
Lenti Vörös Ferenc
Keszthelyi Benedek Endre
Letenyei Bartha András
Nagykanizsai Dene István
Novai Czapári László
Pacsai Modrovich Nándor
Sümegi Nagy József
Zalaegerszegi Kelecsényi Tibor
Zalaszentgróti Florek Zoltán
Tapolcai Kisrómai Antal
Balatonfüredi 1945 végén Veszprém 

megyéhez

847 ZML VVF 60/1946
848 ZML VVF 67/1946.; 80/1946
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Az FM leváltotta Kelecsényit és 1946. III. 14-től Réthy Gyulát nevezték ki Zala 
Vármegye Vadászati Felügyelőségének vezetőjévé. Réthy először az FM vadászati 
osztályán dolgozott, majd Kiskunfélegyházán volt járási felügyelő, aztán a Dél
pest vadászati felügyelőség vezetője. A háború előtt a Magyar Folyam és Ten
gerhajózási RT-nél tiszti minőségben dolgozott, járt Törökországban, ahol vadá
szott is. Török, román, francia, német és olasz nyelven beszélt.849 Érdekes, határo
zott, igen energikus egyéniség volt, aki nagy lelkesedéssel látott munkához.

1946. III. 26-án a megye 632 446 kh-as vadászterületén az előírt vadőr létszám 
249 fő volt - de mindössze 4 volt betöltve 850 Nagy József sümegi járási felügyelő
III. 31-én lemondott állásáról, mert sem lakást, sem ellátást nem tudott kapni. 
Ideiglenesen Modrovich Nándor pacsai felügyelőt bízták meg a járás feladatai
nak ellátására is. V. 12-én Modrovich véglegesen Sümegen maradt, a pacsai járás 
iratait átadta Florek Zoltánnak, így most őneki lett két járása.851 Az 5000/1946 
ME. „B" listás rendelet értelmében Czapári Lászlót felmentették, azonban -  felte
hetően Réthy közbejárására - mégis dolgozott egy ideig tovább. Május 5-én Réthy 
Nagykanizsára helyezte át a vármegyei vadászati felügyelőséget, mert Zalaeger
szegen sem lakást, felszerelést nem kapott.852

A mai időszakban -  2010-ben -  kialakított Nyugat-Dunántúli régióval teljesen 
megegyező igazgatási rendszert vezettek be 1946. június 28-tól. A régió helyett 
N yugat-D unántúli ellenőrzési körzet, kerület lett az elnevezés. Furcsa, hogy a körzet 
központja a szélén, Nagykanizsán volt. Kerületi és Zala vármegyei főfelügyelője: 
Réthy Gyula.

1946 végén újabb átszervezés történt, megszüntették a kerületi rendszert. 
„Mind az igazgatás, mind a kezelés körében foglalkoztatott vadászati felügyelők 
egyaránt a MÁLLERD alkalmazottai", szólt a rendelet. Az igazgatás és a felügye
let a vármegyei vadászati felügyelő hatáskörébe, a vadászati kezelést végző járási 
felügyelők a MÁLLERD-hez kerültek. Réthy Gyulát „B" listázták, bár rövid idő 
alatt fantasztikus eredményeket mutatott fel. Az új vármegyei vadászati felügye
lő, Maier János főerdőmérnök Zalaegerszegen az erdőfelügyelőség irodájában 
rendezkedett be, 1947. I. 16-án.853 Természetesen nem ez volt a végleges átszer
vezés.

849 ZML VVF 256/1946.
«50ZML VVF 85/1946.

ZML VVF 144/946, 297/946.
852 ZML VVF 396/1946.; 185/946.
853 ZML VVF 1/1947
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Vadászterületek
A vadászterületek határait az FM állapította meg. A helyszínen a vadászati fel
ügyelő jelölte ki. Megállapították, hogy melyik lesz nagyvadas, apróvadas, sík
vidéki, dombos valamint hegyes terület. E szerint határozták meg, hogy hány tag 
lehet a vadásztársaságban. Zala megyében 99 sorszámozott vadászterületet alakí
tottak ki, azonban 4 „a" jellel is szerepelt, így összesen 103 volt. A vadászati jogot 
árverésen, a legtöbbet ígérőnek, 12 évre haszonbérbe adták. Zala megyében a 103 
vadászterületből 92-t bocsátottak árverésre. A rezervátumok száma 11 volt. A 
sikeres árverés után a vadászati jog haszonbérletét a vadászati felügyelő megkö
tötte a vadásztársasággal, majd jóváhagyásra felterjesztették az FM-be. A jóváha
gyás után a haszonbért azonnal be kellett fizetni, és csak ezután lehetett vadászni. 
Természetesen ezzel csak a vadászterület volt rendben, a vadászathoz személyi 
feltételek is kellettek.

Zalaegerszeg mai határán belül három vadászterületet alakítottak ki. A 80-as 
számú csácsi nagyvadas volt, Csácsbozsok - Botfa -  Nemeshetés - Ördöghenye 
határában. A 81-es számú ságodi apróvadas, Andráshida - Kaszaháza - Pózva - 
Ságod területén. A bazitai, 82-es is apróvadas volt, Besenyő - Bazita - Dobron- 
hegy határában. A területek nagy része a város határában volt, de átnyúltak a 
szomszéd községekbe is. Magas volt az erdősültség is, különösen Csácsban.

Zalaegerszegen kijelölt vadászterületek:
Vadászterület

Bérlő 
vadásztársaság neve

M egjegyzés
Száma

M eg
nevezése

Területe
kh.

Erdő
%

M ely községekben 
fekszik

80. Csácsi 7 400 60 Botfa,
Csácsbozsok, 
Hetés, Ördög
henye

Zalaegerszeg
„Honvéd"

Nagyv. II. 
7

81. Ságod 6 400 20 Andráshida,
Kaszaháza,
Pózva

Zalaegerszeg
„Sólyom"

Apróv. III. 
21

82. Bazita 8 000 40 Bazita, Besenyő, 
Dobronhegy

Zalaegerszeg- 
Bazita „Fecske"

Apróv. III. 
20

Vadásztársaságok
A vadásztársaságok jelentős része a vadászati szervezet kiépülése előtt már meg
alakult. A vadásztársaságok alapításának legelső, az FM által megállapított felté
telei igen egyszerűek voltak.

Zala megyében ez időben 180 vadásztársaságot találunk. Ez igen nagy szám! 
Ám ez az adat nem azonos a hivatalos és rendőrségi statisztikával, mert ők csak 
az engedélyezett, láttamozott társaságokat tartották nyílván és ez csak 1947-48-ra
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stabilizálódott. Közel 110 társaságnak sikerült vadászterületet szerezni. Az elő
fordult, hogy egy társaság 2, vagy 3 területet is bérelt. Az a 70 társaság, melynek 
nem sikerült területet szerezni, várhatott egy újabb árverésre, átalakulhatott, be
olvadhatott, vagy lassan megszűnt. 1947-49 közt ezekre számos példa akadt. A 
vadásztársaságok közül többen nem is a megyében alakultak meg, hanem Buda
pesten és a szomszéd megyékben. A 180 vadásztársaság létrejötte igen jelentős 
civil, polgári szerveződést, egyesületet is jelentett. Zala megyében a két világhá
ború között összesen nem volt ennyi.

Zalaegerszegen 1945 után hat vadásztársaság alakult. Közülük három a város 
vadászterületeit bérelte: a Bazitai Fecske Vt., a Sólyom Vt. és a Honvéd Vt. A 
Honvéd Vt. megszerezte a 76. számú, Nagykutas, Egervár, Andrásfa községben 
lévő vadászterületet is.

Az Andráshida és Vidéke társaság itt volt bejegyezve, de területük nem mesz- 
sze, a szomszédos Bagód és Hagyárosbörönd községben volt. A Sirály szintén 
zalaegerszegi volt, de a területük, a 77-es számú Alibánfa, Zalaszentiván határá
ban, a 79-es számú, Orbányosfa, Zalakoppány községben terült el. A Vadkan 
ugyancsak Zalaegerszegen alakult, vadászterületük, a 85/a Ötvös, Tűrje és Zala- 
erdőd határában volt.

Az 1949-ben alakult Öreg Bika a Sólyom 81. számú területét szerezte meg, a 
Dolgozók pedig a Sirály 77-esét vették át. A másik, a 79-es a Szabadság vadász- 
társaságé lett. 1949-50-ben már politikailag erősen szelektálták a vadásztársasá
gokat és a tagokat is. Az utóbbi három társaságban már a megbízható tagok vol
tak többségben, azonban néhány régi szakembert is találunk köztük.

Zalaegerszegi vadásztársaságok 1945-1950:
Vadásztársaság neve, 

székhelye
Alakulása

Vadászterület
száma

Terület
kh

M egjegyzés

„Andráshida és Vidéke", 
Andráshida

1946.1. 4. 75 7 400 1948-ig

„BAZITAI-FECSKE,
Zalaegerszeg

1946.1.18. 82 8 000

„Dolgozók", Zalaegerszeg 1948 77 5 000 1948-tól
„Öreg Bika", Zalaegerszeg 1949. XI. 30. 81 6 400 1949-ig
„Sirály", Zalaegerszeg 1946.1. 31. 77,79 5 000

6 300
1948-ig

„Sólyom", Zalaegerszeg 1946. XII. 23. 81 6 400 1949-ig
„Szabadság", Zalaegerszeg 1948 79 6 300 1948. VIII. 1- 

től
„Vadkan", Zalaegerszeg 1946 85/a 5 600
„Zalaegerszegi Honvéd" 
Zalaegerszeg

1945. XII. 29. 76,80 6 000 
7 400

1948-ig
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Vadásztagság vadásztársasághoz vagy az állami rezervátumhoz volt kötve. A 
vadászó tagoknak vadászjegyet és fegyverigazolványt kellett váltania. A vadász
jegy kiállítása céljából a szükséges adatokat be kellett jelenteni az adóhivatal felé. 
Ezt hívták „Bejelentés"-nek. A „Láttamozási záradék"-ot a főszolgabíró és az adó
hivatal vezetője írta alá. A fegyvertartási engedély megszerzése volt a legnehe
zebb, mert azt a BM engedélyezte.

A közellátási miniszter 1945. XII. 14-én kiadott rendeletében a vármegyei ter
melési miniszteri biztosokat közellátási feladatokkal is megbízta. Az ország vál
ságos élelmezési helyzetének javítására rendelték el az alábbiakat.854

„A vadásztársaságok kötelesek jelzett miniszteri rendelet értelmében a terme
lési bizottságoknak a vadászatokat előre bejelenteni. Történik ez azért, hogy az 
elejtett vadak számát ellenőrizni tudják, hogy azok ki ne kerüljenek a közellátás 
alól. A nagyobb szabású vadászatokat a termelési bizottságoknak is jelentsék be, 
hogy azokat esetleg személyesen is ellenőrizzem. A lőtt vad átvételével megbízott 
kereskedők névsorát rövidesen közölni fogom. Ha a vadászatokat kellőképpen 
ellenőrzik a termelési bizottságok, ezzel is tekintélyes mennyiségű húshoz juttat
ják a városi lakosságot."855

A jó szándék nem tagadható. Azonban ekkor még a vadászterületeket nem 
bocsátották árverésre, tehát nem volt jogos egyetlen vadászat sem. Vadászjegyet, 
fegyvertartási engedélyt még nem kapott senki sem.

Zalaegerszeg környékén rendezett egy ilyen húsvadászatot a megalakult 
Honvéd vadásztársaság. Néhány nyulat lőttek, de a költségeiket elszámolták. A 
felügyelet erélyesen bírálta az esetet, mert a területre nem volt engedélyük, és 
többen vadásztársasági tagok sem voltak.

Vadászati törvények 1950-től
Az 1957. évi 43. számú törvényerejű rendelet tette kötelezővé az állami vadász- 
vizsgát. Elrendelte, hogy a vadgazdálkodást és a vadászatot 10 évre szóló tervek 
alapján lehet gyakorolni. A vadászat az 1961. évi VII. számú erdőtörvény része
ként került szabályozásra. A szabályozás a vad állami tulajdonjogának fenntartása 
mellett a vadászati jogot továbbra is az állam jogának tartotta fenn, a vadkárokért 
való felelősséget pedig kizárólag a vadászatra jogosult számára írta elő.

A tulajdonviszonyok jellegének megváltozásával az 1996. évi LV törvény 
újból visszaállítja a vadászati jognak a földtulajdonjoghoz való kötését. A föld- 
tulajdonosok a területarányosan számított szótöbbséggel döntenek a vadászterü

854111.150/1945. K. M. számú rendelet. Magyar Közlöny 1945. XII. 14-i 200. száma
855 ZGY 37.164.

308



let határairól, közös képviseletről és vadászati joguk hasznosításának módjáról, 
feltételeiről.

A törvény a vad élőhelyének védelmét helyezi a középpontjába. „Az Ország- 
gyűlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló ter
mészeti erőforrásainak, valamint a biológiai életközösségnek pótolhatatlan része, 
tudatában annak, hogy a vadon élő állat esztétikai, tudományos, kulturális, gaz
dasági és genetikai értékek hordozója, s ezért - mint az egész emberiség és nem
zetünk kincsét - természetes állapotban a jövő nemzedékek számára is meg kell 
őrizni."856

A vadászati szakigazgatás.
1950-től a vadászati felügyelő a Megyei Tanács VB Mezőgazdasági Szakigazga
tásának keretében működött. Először Zalavári István töltötte be a tisztséget, majd 
1956-tól 1971-ig Mázsa Ferenc, 1972-1979 közt Pétervári Gábor erdőmérnök. A 
járási hivatalokban dolgozó felügyelők: Bella Lajos, Rezsonya István, Varga Ernő, 
Kuslits Péter.

Az 1980-tól történő átszervezés után a megyei földművelésügyi hivatalon 
belül hozták létre a Vadászati és Halászati Felügyelőséget, melynek vezetője Sülé 
Lajos erdőmérnök lett, e tisztséget 2009-ig töltötte be. Vadászati felügyelők: Füle 
Szilveszter, Méhes Miklós, Lázár Attila, Néber Szilveszter.857 2010-ben a Zala 
megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezetében a Földművelésügyi 
Igazgatóságon működött a Vadászati és Halászati Osztály. Itt volt a vadászati 
felügyelő is.

Vadászattal kapcsolatos egyéb szervezetek
Zalaegerszegen 1947-től működött a Magyar Vadászok Országos Szövetsége 
(MAVOSZ). Kötelező volt a tagság. Láttamozási és egy sor -  kötelező - javaslat- 
tevő szerepe volt. A további szervezetek:

Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete. 
Vadgazdálkodók és Vadászok Zala Megyei Szövetsége.
Zala Megyei Területi Vadgazdálkodási Tanács. Zala Megyei Vadászszövetség. 
Zalai Gímszarvasért Alapítvány, Zalai Szalonkavadász Klub, Zalai Vadász

kürtösök, Zalai Vadász-Alkotók Egyesülete.

«*MillZ 2001.157. p.; 1996. évi LV. törvény.
^M illZ  2001.211-18.
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Zalaegerszeg területén lévő vadásztársaságok az 1950 utáni években 
Csács község 80-as vadászterü letét az 1957-ben alakult Csácsbozsoki Tanács Vadász- 
társaság bérelte. Tervszerű vadgazdálkodásuk a 60-as évektől kezdődött, amely 
elsősorban Balás István érdeme. Az első külföldi vendéget 1963-ban fogadták, 
szarvasbika kilövésére. Apróvadra is hívtak vendégvadászokat.

1971-ben vették fel a Z rín yi M iklós nevet. 1957-ben 7 taggal alakultak, később 
18 főre növekedett a létszámuk. Legfontosabb vadjuk a gímszarvas, az őz és a 
vaddisznó. Évente 3-4 db 10 kg feletti trófeás vadat is elejtenek. Éves elejthető 
vadmennyiség: szarvasbika 36, szarvastehén 54, szarvasborjú 43, őzbak 30, 
őzsuta 40, őzgida 30, vaddisznó 300.

A vadásztársaságnak a bérvadásztatásból, a vadhús értékesítésből és a ven
déglátásból van bevétele. Vadászházuk a Bozsoki erdő szélén van, 4 vendégszo
bával és teremmel.

A Ságod községi 81-es vadászterületen  az 50-es években a D ózsa Vadásztársaság 
alakult meg. 1978-ban egyesültek a Kőolajipari Vadásztársasággal, és Barátság Va
dásztársaság lett a nevük. 1997-ben szétváltak és a régi Dózsa Vadásztársaságból 
Zalahús, a régi Kőolajipariból pedig Szép Zala Vadásztársaság lett. A kezdeti 
létszámuk 20 fő körül volt, az egyesülés után duplájára nőtt. Az első elnök Gál 
József volt, a vadászmester Kapuvári Lajos, titkár Szakács István.

Az 1960-as évektől már rendszeresen fogadtak külföldi vendégeket szarvas
bika és vaddisznó kilövésére. A szarvas állomány minőségi javítása eredménye
képpen már nem ritka a 10 és 11 kg feletti agancssúly sem. Kísérleteztek fácán 
nevelésével és a dámvad megtelepítésével. Az utóbbi eléggé elszaporodott és 
jelentős károkozása, tájidegen volta miatt csökkentették létszámát. A már emlí
tett vadféleségek mellett még jelentős őz állományuk is. Zalaszentlőrinc határá
ban, Halcsont majorban van 4 két szobás, I. osztályú vadászházuk.

A 82-es bazitai vadászterület utóda az 1967-ben alakult Zalaegerszegi Ruhagyár 
Vadásztársaság, mely 1975-ben a Nimród nevet vette fel. Az erdősültség magas, 
amely egyformán előny az erdő- és vadgazdálkodásnak. A szabdalt terület föld
rajzilag Göcsejhez tartozik, forrásokban, patakokban igen gazdag, nagy mennyi
ségű táplálékot és ideális búvóhelyet biztosít a vad számára.

Gyakran látogatnak hozzájuk külföldi vadászok; Ausztriából, Németország
ból, Olaszországból érkeznek, és szarvasra, vaddisznóra illetve őzre vadásznak. 
A terület vadeltartó képessége: 100 db gímszarvas, 300 db őz, 50 db vaddisznó. 
Minden évben terítékre került 9-11 kg agancssúlyú bika. Ozállományuk az 1970-es 
években kiváló volt, 500 és 600 gr. súlyú bak rendszeresen előfordult. Vaddisznó 
állományuk jó minőségű, gyakori a 18 cm-en felüli agyarú kan. Szépen szaporo
dott a fácán is, 280 kakasos terítékre is volt példa. Igen sok róka és számottevő 
borzállomány él a területükön. A nyulak száma egyre kevesebb, ezért tiltják 
lövését. Vadásztagjaiknak nem korlátozták a tarvad és a vaddisznó kilövését.
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Vaddisznó esetében súly- és mennyiségi korlátozás nem volt. Vadászházuk Zala
egerszegen, Alsóerdőn egy erdészeti épületben volt, majd később nem messze 
ettől építettek egy újat.858

A  vadállomány és az erdő kölcsönhatása 2001-2010. között
Vadászati szempontból Zalaegerszeg a délnyugat-dunántúli nagyvadas vad
gazdálkodási tájhoz, ezen belül a IV ./l-es Zala-dél-vasi nagy vadas körzethez 
tartozik. Ezen belül vadászterületeket jelöltek ki, melyeket a vadásztársaságok 
bérelnek. Zalaegerszeg város lakott és zártkerti területén kívül a vadásztársasá
gok gyakorolják a vadászatot.

Vadásztársaságok 2001-ben.859 (A vadászterület kódját rövidítve írjuk):

Sorszám Kódja Neve
Elnök, 
vezető

Területe,
ha

Zalaegerszegen

6 2008 Szép Zala Vt. 1997-től Takács
Pál 4132 513

7 2009 Nimród Vt. Paál Tibor 7551 1171
10 2013 Zrínyi Miklós Vt. Kónya

Zoltán 6613 1006

11 2014 Zalahús Vt. Farkas
Imre 9122 2232

37 2012 Zalaerdő 7. sz. Erdészet, 
Zalaegerszeg

Feiszt
Ottó 8885 391

A Szép Zala Vt. a város északnyugati részén, kis területtel, Andráshida és 
Apátfa felett van jelen. Területének nagy része a városon kívül van. A Nimród 
Vt. Szenterzsébethegy, Besenyő, Bazita, Ebergény és Egerszeg részén vadászik. 
Területének nagyobb része kívül esik a városon. A Zrínyi Vt. területe a Válickától 
keletre, a 76-os úttól délre, Csácsbozsok és Botfa északi részén terül el. A Zalahús 
az előbbi úttól északra, Pózva, Zalarét, Nekeresd, Neszele és Ságod határában 
vadászhat. A Zalaerdő Zrt. területe a város délkeleti felén, egy kis területen Botfa 
déli részén terül el.

Valamennyi vadászterület csak részben fekszik a város területén. A Nimród
nak Alsóerdőn, a Zrínyinek Csácsbozsokon van vadászháza Zalaegerszeg hatá
rában, a többinek más községben.

»58MillZ 2001.179,184.
859MÍ11Z 2001.155,162-163.
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2007-ben új vadászati üzemterveket készítettek és némileg változott a vadász- 
területek nagysága. A 2009-2010-beni állapot az alábbi:860

Kódja N eve
Elnök, 
vezető

Vadászmester Vadászház Taglétszám
Hivatásos

vadász
2008 Szép Zala Vt. Takács Pál Tóth Lajos 1 14 1

2009 Nimród Vt. Paál Tibor Szélessy
György

1 48 1

2013 Zrínyi Miklós 
Vt.

Tóth
Károly

Józsa Tamás 1 19 1

2014 Zalavölgye Vt. Kozma
Péter

Tóth János 1 38 2

2012
Zalaerdő Zrt. 
5. sz. Erdészet, 
Zalaegerszeg

Feiszt Ottó
1 3

Összesen 5 119 8

Kódja Neve
Vadászterület

összesen

Zalaegerszeg
közigazgatási

területén

Vadászterület 
része, Zala
egerszegen

Nem része 
Zala

egerszegen

Erdőterület
%

2008 Szép Zala Vt. 4 501 774 513 261 26,4
2009 Nimród Vt. 5 955 3 509 1171 2 338 26,0
2013 Zrínyi 

Miklós Vt.
3 439 1 318 1006 311 60,6

2014 Zalavölgye
Vt.

5 515 3 361 2 232 1129 27,9

2012 Zalaerdő 5. 
sz. Erdészet, 
Zalaegerszeg

8 560 432 391 42 40,1

Összesen 27 970 9 394 5 313 4 081 36,2

A Zalahús Vt. Zalavölgye Vt.-ra változtatta nevét. A vadászterületek nagysága 
három társaságnál csökkent, egynél növekedett. Hivatásos vadászt 3000 ha-ként 
kell tartani. A vadásztagok létszáma is a terület változásával csökken, vagy nö
vekszik.

860 Szép Zala Vt., Nimród Vt., Zrínyi Miklós Vt., Zalavölgye Vt., Zalaerdő Zrt. vadászati üzemterve 
2007-2017. Időszakra.
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Zalaegerszeg összes közigazgatási területéből a vadászterület része az, ame
lyiken vadászni lehet, nem része olyan épület, kert, út stb. melyen a vadászatot a 
törvény szerint nem lehet gyakorolni. Ebből jól látni, hogy a Nimród és a Zala
völgye vadásztársaságnak városunkban jelentős vadászatilag hasznosítatlan 
területe van. Ezen kívül figyelembe kell venniük a parkerdők és kiránduló erdők 
környékét, ahol igen nagy biztonsági előírással lehet csak vadászni.

A nagyvadak közül a szarvas állandó jelleggel a bozsoki, botfai és a besenyői 
erdőn van, azonban a zavarás miatt időnként átváltanak Egerszegen kívülre is. 
Állományuk ritkább Nekeresd és Bazita környékén. Téli időben még a parker
dőkbe, a kertekbe és a gyümölcsösökbe is betévednek. Az őz, vaddisznó, róka, 
borz még a kiránduló helyeken is szép számmal megtalálható. A fácán és a nyúl 
kevesebb, főleg a ligetes Zala völgyben és az erdőszéleken látható.861

Zalaegerszeg területén külön nem lehet megbecsülni a vadlétszámot, mivel a 
vad sokszor átvált a szomszéd községekbe és a vadásztársaságok sem a közigaz
gatási határokon belül dolgoznak. A túlszaporodott nagyvad jelentős kárt okoz 
az erdőkben, sokszor meghiúsítja a természetes erdőfelújítást. Kerítés nélkül 
nehezen lehet erdőt felújítani. Természetesen a mezőgazdasági kár jóval nagyobb, 
mint az erdészeti. A vadkárokról az üzemtervekben is olvashatunk. „A legna
gyobb károsításokat a szarvas és az őz okozza. A mesterséges erdősítésekben 
rágással, a csemeték leharapásával és kitépésével, a sarjfelújításokban rágással és 
hántással is károsítanak. A vaddisznó a természetes felújításokban és makkveté
sekben feleszi a makkot, ezzel csökkenti a kikelő állományt. Biztos megoldás a 
jelenlegi vadlétszám mellett csak a vadvédelmi kerítés építése, de ez csak kény
szermegoldásnak tekintendő. Nem kerítést kell építeni, hanem le kell csökkenteni 
a vadlétszámot. Legerősebben károsított fafajok a tölgy, madárcseresznye, kőris, 
juhar, gyertyán, akác, erdeifenyő, lucfenyő."862

Zalaegerszeg területén a csökkenő mezőgazdasági művelés miatt egyre több 
olyan elhagyott terület van - még a lakott területeken belül is -  melyeken újra 
felverődik az erdő, vagy csenderes, bozótos, amely ideális búvóhelye a vadnak. E 
helyeken a lakóházak közelében is megjelenik a vad és a károsítása is. Különösen 
jellemző ez Bazita, Ebergény, Szenterzsébethegy, Botfa, Besenyő, Csács, Pózva, 
Nekeresd és Egerszeg Gálafej területén.

A maximálisan és minimálisan fenntartandó vadlétszám a Zalaegerszeg hatá
rában lévő társaságoknál 2001-ben.

861 A szerző 43 éves megfigyelése.
862 Zalaegerszegi Erdészet Üzemterve 2006-2015.
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Neve
Gím szarvas D ám szarvas Őz Vaddisznó

max. min. max. min. max. min. max. min.

Szép Zala Vt. 50 0 20 0 150 40 20 0
Nimród Vt. 100 30 - 250 100 50 20
Zrínyi Miklós Vt. 150 70 - 150 80 70 40
Zalahús Vt. 100 20 40 0 250 80 50 20
Zalaerdő 7. sz. Erdé
szet, Zalaegerszeg

250 110 300 100 100 60

Összesen 650 230 60 0 1100 400 290 140

Ez igen sokat elárul a vadlétszám alakulásáról. Az évente lelőtt vad száma 
több helyen megközelíti a maximálisan fenntartandó vadlétszámot. A valóságos 
létszám a maximum körül van, vagy annál is magasabb. A tájidegen dámvadból 
kevés maradt.863

Összefoglalás
A történelem során alaposan megváltozott a vadászat tevékenységének törvényi 
háttere. Jelentősen kibővült a személyi feltétel is, azonban a mindenkori politikai 
és gazdasági vezetők és az anyagiakban bővebben rendelkezők bizonyos kivált
sága is lett a vadászat.

Az évszázadok ismertetett adatai arra is rávilágítanak, hogy a vadászat mély
séges természet szeretetet is jelent. A vadászatot szenvedélyesen űzők nagy több
ségben vannak, és elítélik a húsvadászokat. A kezdeti időkben azonban nem lehet 
tagadni az élelemszerzés szándékát, különösen a katasztrofális időszakokban. A 
nemesek szórakozásból, szenvedélyből a jobbágyok zömmel élelemszerzés céljá
ból művelték. Szinte minden korban tetten érhető a hatalom és a vadászat szoros 
összefonódása.

A vadászati ágazat civil szerveződése, érdek és élményszerveződés, 3 fő terü
letet érint:

1. Egyéni és társas vadászatot, a legújabb korban vadgazdálkodást.
2. Pénzügyi gazdálkodást.
3. Emberi kapcsolatok ápolását, építését, erkölcsi és etikai nevelést. A vadá

szati kultúra fejlesztését. A vadásztársaságok megalakulása igen jelen tős civil, 
polgári szerveződést, egyesületet is jelent.

863 MillZ 2001. 164.; Horváth László, Németh József, Kránic Róbert, Kreiner Roland, a szerző és Sze
keres János erdészek becslése, szóbeli közlése, akik a területeken dolgoznak, ezúttal köszönjük.
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A rezervátumok megőrizték az 1945 előtti színvonalas vadászterületeket. 
Zalaegerszeg tekintetében külön megállapíthatjuk, hogy az átlagosnál is többen 
vettek részt a vadászat szervezeteiben. Tanúi lehettünk a nemesség legális fegy
veres vadászata és a parasztok törvénytelen, de mégis kötelező vadfogása évszá
zados együttélésének. A városhoz tartozó községek népi vadfogási szokásairól 
keveset tudunk, pedig művelték.

Zalaegerszeg jelentős, ma már túlszaporodott vadállománnyal rendelkezik. 
Igen gazdag a nem vadászható, védett madarak és egyéb állatok állománya. 
Összesen 212 madárfajt figyeltek meg, jelentős részük itt is fészkel.864

A  ma is működő vadásztársaságok és az erdőgazdaságok vadászati rezervátumai, egy
ségei 1945-46-ban alakultak, azok jogutódai. A z  Európa szerte híres zalai vad és vadgaz
dálkodás m últjának és válságos időszakának egy kis sze letét próbáltuk bem utatni Zala
egerszeg területén.

2. Zalaegerszeg város és községei erdeinek területe a csatlakozás tükrében

összes 
terület kh

erdő kh % Csatlakozás ideje

Csács
Bozsok 1888-ban egyesül 

Csácsbozsok néven
Csácsbozsok 1657 27,3 1935. adat, 1963-hoz 

Zalaegerszeghez
Zalaegerszeg
Óla 1887-ben Zalaegerszeghez, 

erdő nincs
Összesen
Andráshida 1313 12 7 9,7 1935. évi adat
Apátfa 373 2,5 1940-ben Andráshidához
Vorhota 114 2,9 1950-ben Andráshidához
Gébárt 301 43 14,3 1938-tól Andráshidához
Össz. Andráshida 2122 178 8,4 1969-ben Zalaegerszeghez

Kaszaháza 273 38 13,9
Gébárt 301 43 14,3 1899-ben Kaszaházához

864 Zalaegerszeg madárfajainak listája. Készítette a Domberdő Természetvédelmi Egyesület Zalaeger
szeg. A teljes lista a 7. sz. mellékletben (340. oldalon) található.
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összes 
terület kh

erdő kh % Csatlakozás ideje

Neszele 445 37 8,3 1899-ben Kaszaházához
Összesen 1019 118 1/6 1933-ban Zalaegerszeghez
Zalaegerszeg 6045 11,4 Óla, Kaszaháza, Neszele, 

területével

Ságod 154 11,0 1969-ben Zalaegerszeghez
Bekeháza 1890-ben Ságodhoz
Összesen Ságod 1383 66 4,8
Zalabesenyő 1814 373 20,6 1958-ban Zalaegerszeghez
Bazita
Toposháza Bazitához
Csentericfa részben Bazitához
Zelefa 1873-ban Kökény esmind- 

szenthez, majd részben 
Bazitához

Összesen Bazita 768 7,1 1969-ben Zalaegerszeghez
Ebergény 616 103 16,7 1969-ben Zalaegerszeghez
Szenterzsébethegy 657 3,8 1969-ben Zalaegerszeghez
Botfa 1981 664 33,6 1935. adat; 1982-ben 

Zalaegerszeghez
Zalaegerszeg 1982-től 
ha

9984,12 1870 19,2

3. Erdészeti és az erdészettel kapcsolatos hivatalok, intézmények Zalaegerszegen

Azokat a hivatalokat szeretnénk vázlatosan bemutatni e fejezetben, melyeknek 
Zalaegerszegen volt a székhelyük és valamilyen módon irányították az erdőgaz
dálkodást, közreműködtek a város területén lévő erdők szabályozásában. A Zala
egerszegen lévő megyei erdészeti hivatalok alatt általában a város környékén 
működő alárendelt erdészeti szervezetek is dolgoztak, melyek már közvetlenül 
irányították a környék erdeit. Az utóbbiaknak volt a legközvetlenebb kapcsolata 
az itteni erdőkkel és jelentősen befolyásolták az ott folyó munkákat. Ez az 1945 
utáni időszakra vonatkozik, ezért külön fejezetben foglalkozunk vele.
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M agyar Királyi Erdőhivatal Zalaegerszeg865
1887-től Zala és Vas megyei hatáskörrel működött, vezetői Szántó István, Hangai 
Géza erdőmesterek. Zalaegerszegen ez volt az első erdészeti hivatal. Aláren
deltségében működött a Zalaegerszegi Magyar Királyi Járási Erdőgondnokság. 
Nem állami hivatal volt, a vármegye finanszírozta! Az erdőterület kezelése körül 
azokat az erdőgazdasági teendőket végezték, melyekhez szakképzettség szüksé
ges -  ezt az 1898. évi XIX. törvénycikk szabályozta. Az erdőtörvényben pontosan 
meghatározták, hogy kik tartoznak az állami erdőkezelés alá. Kezdetben önként 
lehetett jelentkezni, később már az erdőfelügyelő javaslatára a Zalavármegyei 
közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága jogerős határozattal rendelte el az 
állami erdőkezelést.

M agyar Királyi Á llam i Erdőhivatal Zalaegerszeg
1899-től 1919-ig Zala megyei hatáskörrel működött: az állam átvette az erdészeti 
szervezetet. Ezzel egy időben az erdőhivataltól Vas megye elkerült. Vezetők: 
Hangay Géza, Apáti László, Monspárt István, Bartha Ábel, Halász József, Bilo
veszky Béla. Alárendeltségében volt a Zalaegerszegi Magyar Királyi Járási Erdő
gondnokság, vezetője 1919. október 18-től Egly József főerdőmérnök. Eglyt Er
délyből üldözték el.866 A jó együttműködés érdekében udvariasan bejelentkezett 
a város vezetőjének.867 Egly október 16-án vette át a hivatalát Monspart István 
főerdőmérnöktől. Őt Somogy megyébe helyeztek, azonban ezt nem találta meg
felelőnek, nem fogadta el, és magánalkalmazást vállalt.

Zalavármegyei közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága, 1913-ig  
Az erdőket érintő törvények betartásán őrködött, és mint hatóság a birtokosok 
felé határozatokat hozott, melynek kötelező betartását is ellenőrizte, az erdőfelü
gyelő közreműködésével.

Zalavármegyei közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága, 1913-tól 
Ugyanaz volt a feladata, mint az erdészeti albizottságnak. Az erdőfelügyelő elő
adója volt a bizottságnak, megfellebbezhette határozatait, de nem volt a tagja.

865 Az összeállításhoz felhasználtuk: Kollega 2004. 37-500.; 1975. 53-77.; Szakács 1991. 5-63. p.; Sza
kács 1996. 193.; Szakács 1986. 273-294.; MTC évfolyamai.; A legfrissebb adatokat a szerző 43 éves 
szolgálata alatt, az eredeti iratokról készített másolatok és személyes közlések szolgáltatták.; Zalaerdő 
2000.; Zalaerdő 2003.; Zalaerdő, 2009. IV szám.; Szekeres Gyula igazgató dokumentumai, melyet 
Szekeres János bocsátott rendelkezésünkre, ezúttal köszönjük.
866 ZML V 1607 1920. 91. d. 2004/1920.
867 ZML V 1607 1919. 88. d. 11963/1919.
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M agyar Királyi Erdőfelügyelőség Zalaegerszeg
1919-1925 közt működött. Első önálló erdőfelügyeleti hivatal, megyei hatáskörrel. 
Vezetője Biloveszky Béla. 1919 előtt Zala megye a Szombathelyen székelő erdő
felügyelőséghez tartozott. Alárendeltségébe tartozott a Magyar Királyi Erdőhiva
tal Zalaegerszeg, megyei hatáskörrel, vezetője Biloveszky Béla. Az Erdőhivatal 
alárendeltségében a Zalaegerszegi Magyar Királyi Járási Erdőgondnokság dolgo
zott, vezetői Egly József, Szecskay Dezső. Az erdőfelügyelőség őrködött az erdő
törvény betartásán, az erdővel kapcsolatos szakmai munkát végezte és az erdé
szeti igazgatást szervezte meg. A Zalavármegyei közigazgatási bizottság gazda
sági albizottságán az erdőfelügyelő, mint szakmai előadó tevékenykedett. Irá
nyította az alárendeltségébe tartozó vármegyei erdészeti segédszolgálatot, az 
úgynevezett járási és a külön alkalmazott erdőőri kerületeket. 1924-ben az alábbi 
zalaegerszegi erdőket kezelte a Zalaegerszegi Magyar Királyi Járási Erdőgond
nokság az erdőtörvény szerint, az erdőőri véd kerületeken keresztül. (A szakmai 
munkát végezték.)

Erdő tulajdonos
Tér.
kh

Kerület
száma

Kerület székhelye

Ebergényi közbirtokosság 23,0 I. Milej
Zalabesenyői volt urb. közb. 35,3 I. Milej
Csácsbozsoki volt urb. közb. 131,2 II Pózva
Kaszaházi volt urb. közb. 16,0 II. Pózva
Pózvai volt úrb. közb. 22,5 II. Pózva
Botfa község 5,3 III. Pölöske
Külön alkalmazott erdőőrök beosztása:
Szombathelyi Püspökség Zalaegerszeg 254,8 IX Nekeresdpuszta
Zalaegerszeg r. t. város erdeje 359,7 X. Zalaegerszeg868

M agyar Királyi Erdőfelügyelő Zalaegerszeg
1925-1935 közt, megyei hatáskörrel működött, vezetői Vigh József, Surjánszky 
Kálmán, (Magyar Királyi Erdőigazgatóság, Kaposvár alárendeltségében.)

M agyar Királyi Erdőfelügyelőség Zalaegerszeg
1935-1945 közt, működött megyei hatáskörrel, vezetői Kiss Lajos, Scherg Károly, 
Galambos Lajos, André Béla. (1935-1937 közt Magyar Királyi Erdőigazgatóság, 
Kaposvár alárendeltségében, 1937-1945 közt Magyar Királyi Erdőigazgatóság, 
Szombathely alárendeltségében.) Az erdőfelügyelőség alárendeltségében volt a

868 ZML V 1607. 82. d. 2860/1919.
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vármegyei erdészeti segédszolgálat, a járási és külön alkalmazott erdőőri kerü
letek.

Zalaegerszegi Á llam i Erdőigazgatóság
1945. VII. 1. -  1946. V 8. közt működött. Igazgató Kiss Lajos. Erdőfelügyelet, 
erdőgazdálkodás, erdőkezelés egy helyen (!), megyei hatáskörrel. Alárendeltsé
gében volt a Zalaegerszegi Állami Erdőgondnokság, vezetője Lutter Árpád. Zala
egerszeg területén és környékén működött.

M agyar Á llam i Erdőgazdasági Üzemek (M ÁLLERD) Zalaegerszegi Erdőigazgatóság
1946. V. 8. - 1949. VII. 8-ig működött. Igazgatók Kiss Lajos, Schneider Jenő, me
gyei hatáskörrel. Alárendeltségében volt a Zalaegerszegi Állami Erdőgondnokság, 
vezetője Neuwirth János. Az állami erdőkben az erdőgazdálkodást, az állam által 
kezelt erdőkben (zömmel magánerdők és közbirtokossági erdők) pedig a szakmai 
irányítást végezte. Zalaegerszeg területén és környékén működött.

Zalaegerszegi Á llam i Erdőfelügyelőség
1946. V 10. -  1949. VII. 8. működött, vezetője André Béla. Erdőfelügyelet csak az 
állami kezelésben lévő és magán erdőkben volt. (1945-ben és 1949 után megszűnt 
önállósága.)

Zalaegerszegi Erdőgazdasági N em zeti Vállalat (N. V)
1949. VII. - 1950. VII. közt működött, megyei hatáskörrel. Vezérigazgatója 
Schneider Jenő. Alárendelt üzemek: Erdőgazdasági N. V. Gépjavító Műhelye 
Zalaegerszeg, 1950-1964 közt.869 Az erdőgazdaság gépeinek javítását végezte. 
Erdőgazdasági N. V. Zalaegerszegi Erdőgondnokság, vezetője Neuwirth János. 
Zalaegerszeg területén és környékén működött.

Zalamegyei Erdőgazdasági Egyesülés
1950. VIII. 1-től működött 1952-ig, Zalaegerszegen. A megye kis erdőgazdaságait 
fogta össze, vezetője Schneider Jenő.

Zalaegerszegi Á llam i Erdőgazdaság, Zalaegerszeg
1950-1955 közt működött, Zala megye északkeleti területén, igazgatója Nincsics 
Károly, Szekeres Gyula 1951. V. 2-től 1955-ig. Alárendelt üzemegysége: erdészet 
Zalaegerszegen, vezetője Kovács Károly. Zalaegerszeg területén és környékén 
működött.

869 ZGy 48.171.
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Északzalai Á llam i Erdőgazdaság, Zalaegerszeg
1955-1970 közt működött, észak zalai hatáskörrel, igazgatója Szekeres Gyula. 
Alárendeltségében volt a Zalaegerszegi Erdészet, a város környékén; erdészetve
zető Kovács Károly, Balla Gyula. A Nekeresdi Erdészet 1958-1969 közt működött, 
vezetője Kovács Károly, az Alsóerdei Erdészet szintén 1958-1969 közt, vezetője 
Fatalin Gyula. (A Zalaegerszegi Erdészetet kétfelé osztották, majd újra egyben 
működtették.870) Az Északzalai Állami Erdőgazdaság Műszaki Erdészete Zala
egerszeg. 1964-1970 közt működött, észak zalai területen, vezetője André Béla: a 
gépjavító utóda, az erdőgazdaság gépeit javították, valamint mély- és magasépí
tési, útépítési munkákat végeztek.

Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Erdőgazdaság (Zalaerdő), 15. szám ú M ű szaki Erdészete 
Zalaegerszeg
1970-1984 közt működött, vezetője André Béla, munkájuk az előzőhöz volt 
hasonló. 1984-ben egyesült a Zalaegerszegi Erdészettel, melynél ágazatként mű
ködött; 1992-ben megszűnt.

ERD ŐG ÉP Egerszeg Kft.
1992-1998 közt működött, ügyvezetője Léránt József. A volt műszaki erdészetből 
szervezték át, munkájuk is hasonló volt. 1998-ban megszűnt, telepét eladták.

Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Erdőgazdaság (Zalaerdő), 7. számú Erdészete Zalaegerszeg 
Zalaerdő Zrt. 7. számú Erdészete Zalaegerszeg (1993-tól új elnevezés)
1970-től működik, észak- és kelet-zalai hatáskörrel; igazgatók Balla Gyula, Kovács 
László, André Béla, Varga Gellért, Iváncsics Lajos, Nagy László. 1984-ben egyesült 
a Műszaki Erdészettel, mely ágazatként működött, de 1992-ben megszűnt. 1998- 
ban 3 erdészet -  Bak, Zalacsány és Zalaegerszeg - egyesülésével jött létre a jelen
legi üzemnagyság. (Zalaegerszegen megszűnt az Északzalai Állami Erdőgazda
ság, egyesült a Délzalaival s Nagykanizsán lett a központ.)

Zalaegerszegi 6. számú Erdőrendezőség, 1952-től 4. számú
1950-től 1968-ig működött, megyei hatáskörrel, vezetője Palotay István. Az erdő
törvényben előírt üzemtervezést, és a hozzá kapcsolódó szakmunkákat végezték, 
vezették az erdészeti adattárt, erdőleltárt.

870 ZGy 48.171,401-403. p.
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M É M  Zalaegerszegi Á llam i Erdőrendezőség.
1968-tól 1979-ig működött, megyei hatáskörrel, igazgatók Takács László, Jancsó 
Gábor. Alárendeltségében volt a Zalaegerszegi Állami Erdőrendezőségi Kirendelt
ség, 1968-tól megyei hatáskörrel, vezetője Tororidy Kálmán. Az erdőfelügyelők is 
itt ténykedtek.

M É M  Erdőrendezési Szolgálat Zalaegerszeg
1979. április 1-től 1997-ig működött, megyei hatáskörrel; vezetője Fatalin Gyula, 
Szegedi Pál.

Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség
1979. április 1-től, megyei hatáskörrel működött, vezetője Jancsó Gábor, Fatalin 
Gyula, Páll Miklós, Hajdú Tibor.

Állami Erdészeti Szolgálat Zalaegerszegi Igazgatóság
1997. január 1-től 2007-ig megyei hatáskörrel működött, az Erdőfelügyelőség és 
az Erdőrendezési Szolgálat összevonásával jött létre. Vezetője Hajdú Tibor. Fel
adatköre ugyanaz, mint az előtte lévő két szervezeté.

Zala M egyei M ezőgazdasági Szakigazgatási H ivatal (M gSzH ) Erdészeti Igazgatóság 
2007-től, megyei hatáskörrel működik, vezető Hajdú Tibor, majd Horváth Iván. 
Az Erdészeti Igazgatóság az 1997-ban alakult Állami Erdészeti Szolgálat jogutód
ja, ellátja az erdészeti igazgatás elsőfokú feladatait. Az Erdészeti Igazgatóságok 
feladatai közé tartozik -  többek között -  a körzeti erdőtervek elkészítése; az erdők
ben folyó gazdálkodás ellenőrzése, az éves erdőgazdálkodási tevékenységek be
jelentésének kezelése, a körzeti erdőtervtől való eltérés bírálata és engedélyezése; 
a támogatások, pályázati lehetőségek rendszerezése; az erdészeti monitoring el
végzése. Az Erdészeti Igazgatóság szervezeti tagozódása: 1. Erdőleltározási, Er
dővédelmi és Szabályozási Osztály. 2. Regionális és Zöldövezeti Tervező Osztály.
3. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály. 4. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály.
5. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály, Statisztikai, Elemzési Osztály.

Az MgSzH hazánk összes erdeinek csaknem naprakész adatait tartalmazó és 
kezelő Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszert működtet, melynek része: 
a digitális erdészeti térképbázis, az erdőgazdálkodói nyilvántartás, az erdőkre 
vonatkozó általános adatok, termőhelyi adatok, faállományadatok, fakitermelési 
és erdősítési tervadatok, az erdőkben végzett tevékenységekre vonatkozó infor
mációk.

A vadászati igazgatást a vadászat fejezetnél ismertettük.
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Egyéb szervezetek, cégek, melyek Zala megyében működtek (Lásd még IX. fejezet 6.) 
Erdőkémia Vállalat Zalaegerszeg, Erdőgazdasági és Faipari Értékesítő és Kész
letező Vállalat. ÉRDÉRT, 1954-től. Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő 
Vállalat, 1956-tól. Erdőgazdasági Tervező Iroda. Erdőváll. Erdészeti Tudo
mányos Intézet ÉRTI, 1949-től. Magyar Vadkereskedelmi Szövetkezeti Vállalat 
(MAVAD), 1949-től 2003-ig, ekkor megszűnt. Országos Természetvédelmi Ta
nács, 1949-1962. Országos Természetvédelmi Hivatal, 1962-től.

Időszakunkban tizennyolcszor szervezték át az erdészet szervezeteit, a XIX. 
és XX. század legnehezebb, legellentmondásosabb időszakában. Az erdészeti 
igazgatás és egyéb erdészeti szervezetek nehezen látták el feladataikat. Mindezek 
ellenére az erdészet a fénykorát és a legmélyebb szintjét is megélte e korszakban. 
Ebben az időszakban a legstabilabbak az erdészkerületek voltak, területeik 300- 
1200 kh közt változtak.

Összességében elmondhatjuk, hogy koronként változó, de időnként jelentős 
létszámú erdészeti tisztviselő dolgozott és dolgozik ma is Zalaegerszegen, mely 
jótékonyan hatott a szolgáltató ágazatra. Az erdészeti hivatalok vezetői (egy-két 
kivételtől eltekintve) egyetemet végzett, magas színvonalon dolgozó szakemberek, 
akik aktívan részt vettek a város kulturális és hivatalos életében. Hozzájárultak a 
városi értelmiség kialakulásához. Faragó Bélát, Palotay Istvánt, Torondy Kálmánt, 
Hajdú Tibort külön is megemlítjük, életüket és mukásságukat a híres zalaeger
szegi erdészek fejezetben ismertetjük.

4. Híres zalaegerszegi erdészek

A Zalaegerszegen született vagy itt dolgozott neves erdészekről is meg kell emlé
keznünk, mert sokat tettek a város és a megye erdőinek megőrzésében, a szak
szerű erdőgazdálkodás végzésében. A legjelentősebb erdészeti kitüntetettek közt 
is találunk Zalaegerszegen dolgozó erdész szakembereket. Valamennyien - a 
beosztásuk révén - irányították, fejlesztették a város erdőit. Beosztásukra „A z  
erdészeti hivatalok Zalaegerszegen" című fejezetben utaltunk.

Bedő Albert emlékéremmel, a legnagyobb erdészeti kitüntetéssel tüntették ki: 
Schneider Jenőt (1958), Palotay Istvánt (1967), Szakács Lászlót (1998). Kaán Károly 
emlékéremmel tüntették ki: Molnár Józsefet (1991), Jozwiak Bernardot (2005). Pro 
Sylva Hungáriáé kitüntetéssel ismerték el munkásságát Torondy Kálmánnak, 
Hajdú Tibornak és Sülé Lajosnak. Hajdú Tibor Zalaegerszegért díjat is kapott.

Részletes életrajzok az elhunyt erdészekről (Faragó Bélát lásd külön fejezetben):
Kiss Lajos (1892-1970) erdőmérnök. Zalaegerszegen született 1892-ben, apja 

gimnáziumi tanár. A Zalaegerszegi m. kir. Állami Főgimnáziumba járt, ahol
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1910-ben végzett. Pályaválasztásában közrejátszott, hogy bátyja már erdőmérnök 
volt. Selmecbányán a M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolán szerzett oklevelet
1914-ben.871 Mint hidász végigharcolta a világháborút, hadnagyként szerelt le, 
több kitüntetéssel.872 1919 őszétől, segéderdőmérnökként a Nagykanizsai Magyar 
Királyi Járási Erdőgondnokságnál dolgozott. 1920. január 18-án tette le az erdő
tiszti esküt Zalaegerszegen.873 A Tapolcai-Keszthelyi, majd a Zalaegerszegi Ma
gyar Királyi Erdőhivatal, 1935-1940 közt a Magyar Királyi Erdőfelügyelőség, 
Zalaegerszeg vezetője lett. Nagyon sok szakvéleményt, elemzést, tervet készített, 
s határozottan fellépett az erdők védelmében. 1940-1944 között Ungvárra került, 
majd a Debreceni Magyar Királyi Erdőigazgatóság igazgatója lett. 1944. decem
berben az FM kinevezte a Szombathelyi Magyar Királyi Erdőigazgatósághoz 
fatermelési biztossá.874 1945. júl. 1. és 1949. márc. 28. között a Magyar Állami 
Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) Zalaegerszegi Erdőigazgatóság igazgatója, 
miniszteri tanácsosi rangban. (1945 előtt nem volt erdőigazgatóság Zala megyé
ben.) Ő szervezte meg munkatársaival a 100 kh-nál nagyobb erdők állami tulaj
donba vételét. A legnagyobb birtokok - pl. az Esterházy hitbizomány -  átvételét 
személyesen intézte. Az óriási munka közel egy évig tartott. Kiss Lajos hozta 
létre az egész megyére kiterjedő erdőgazdaságot. (Akkor még a Balaton-felvidék 
is Zalához tartozott.) Külön érdeme, hogy a háborús évek túlhasználatát 1947-re 
megszüntette, még az éves vágáslehetőséget sem használták ki. Az állami erdők 
mellett ebben az időben a közbirtokossági és a magánerdők szakmai irányítását 
is az erdőigazgatóság intézte. Eközben a háború utáni újjáépítés - budapesti 
hidak, vasutak, épületek -  faanyagigényét is kielégítette. A történelem során nem 
volt olyan nagy területű erdészeti gazdálkodó szervezet Zala megyében, mint 
Kiss Lajos vezetése alatt. 1949. február 28-án „saját kérésére, kiváló szolgálatának 
teljes elismerése és köszönetének nyilvánítása mellett" átadta az erdőigazgatóság 
vezetését. Az erdőrendezési, majd 1950-től a megyei szakigazgatási osztályon 
dolgozott.875 Az igaztalan vádak, meghurcoltatások aláásták egészségét. Betegsé
géből nehezen gyógyult. Élete utolsó éveit Debrecenben töltötte. 1970. január 26- 
án ott hunyt el. Portréja és életrajza szerepel a nevezetes zalai erdészek közt Len
tiben, a „Göcsej kincse, az erdő és a fa" c. állandó kiállításon.

871 Gimnáziumi és a selmeci valéta tablóképe fiánál, Kiss Ferencnél, aki volt szíves megmutatni 
dokumentumait. ZÉL 2005.160-161.
872 Békássy 1930.169.
873 ZML IV. 409c. 2269/1919.
874 EL 1944. 457. 3930/1944. M. E. sz. rendeletével.
875 ZML XXIX. 521. MEig. körrendeltek 1949-50/1949. III. 8-án kelt irat.
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H ajdú Tibor (1957-2007) erdőmérnök Zalaegerszegen született 1957-ben.876 
Mélyen vallásos ember volt, egyházi iskolában, a ferenceseknél érettségizett. Sop
ronba jelentkezett erdőmérnök hallgatónak. Az egyházi gimnázium nem volt jó 
ajánlólevél, ezért helyhiányra hivatkozva elutasították. A kényszerű időszakban 
erdészeti fizikai dolgozóként ismerkedett a szakma minden fortélyával. Ez is 
hozzájárulhatott, hogy később vezetőként is közvetlen, sokszor baráti kapcsolatot 
tartott az erdei fizikai dolgozókkal, kerületvezető erdészekkel. 1977-ben elkezd
hette tanulmányait Sopronban az Erdőmérnöki Karon és 1982-ben sikeresen elvé
gezte. Már itt kitűnt közösségi szereplésével, amit jelez, hogy valéta elnökké is 
megválasztották. Visszatért Zalába és a Zalaegerszegi Erdőtervezési Irodánál 
vállalt munkát, mint erdőtervező. Itt hamar felfigyeltek lelkiismeretes munkájára 
és már egészen fiatalon vezetői megbízást kapott. 1988-tól az Erdőtervezési Iroda, 
1996-tól pedig a Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség igazgatója lett. A későbbiekben 
többször is átalakították az erdészeti igazgatás szervezetét, de Zalában a vezető 
mindvégig ő maradt. 1988-ban vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet szerezett 
Gödöllőn. Később megyei vadászmester, országos küldött és vadgazdálkodási 
szakbizottsági tag lett, 1997-től pedig a Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgaz
dálkodók és Vadászok Szövetségének elnökeként igyekezett megyénk legnagyobb 
értékét, a zalai erdőt, vadállományt felelősen segíteni és szolgálni. Felismerte a 
szálaló erdőművelés fontosságát és folytatta a neves elődök, Palotay István és 
Torondy Kálmán munkáját. Ráérzett elődei szellemi hagyatékának fontosságára 
és elvégezte a szentgyörgyvölgyi szálaló erdő vizsgálatát és üzemtervezését. 
Munkája kéziratban maradt meg számunkra, melyet később megjelentettek. A 
zalai erdészettörténet alapkutatásának nagy támogatója volt. Világosan megér
tette és felismerte, hogy a zalai erdők múltja, országosan a leggazdagabbak közt 
van, csak nem ismerik, s ezért fel kell tárni. Öt ciklusban volt az Országos Erdé
szeti Egyesület Zalaegerszegi Helyi Csoportjának elnöke. Az Erdőmérnöki Kar 
államvizsga-bizottságának is tagja lett és Király professzor társaságában erdő- 
rendezéstanból vizsgáztatta a mérnökjelölteket. Sokat tett Zalaegerszeg város 
parkerdőinek, fásításainak tervezési, kivitelezési és pénzügyi oldalának megszer
vezésért. Sokrétű munkásságát Pro Silva Hungáriáé, Magyar Vadászatért Érdem
érem és Zalaegerszegért Díj kitüntetésekkel ismerték el. Élete teljében, 50 éves 
korában, súlyos betegségben 2007-ben hunyt el.

87̂  MillZ 2001.; Vissy 2007.416.
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Lakatos Károly (Győr, 1853. júl. 23. -  Budapest, 1914. ápr. 15.) ornitológus, 
vadászattörténeti szakíró. Lófő-székely családból származott. Iskoláit Nagykani
zsán és Zalaegerszegen végezte.877 A Zala megyei táj, az itt élő állatvilág is közre
játszott abban, hogy végképp elkötelezze magát a természettudományok iránt. 
Alkotó éveinek java részét Szegeden töltötte, majd 1897-ben Budapestre költözött. 
Bejárta hazánk minden ornitológiailag nevezetesebb vidékét, a Balkán nagy részét; 
három alkalommal utazta végig a Dunát és a Kaukázus bércei közé is elment. 
Megfigyeléseiről, tapasztalatairól, vadászatairól élete végéig részletes naplót 
vezetett. Madárvédelmi mozgalom indítását javasolta 1888-ban, együtt dolgozott 
Hermann Ottóval. 1890-ben 104 napig tartó alapos munkával 86 madárfajról 
gyűjtött adatokat a tavaszi vonulásuk idején. 1894-től a „Magyar Ornitológia 
Központ" megfigyelője volt. Kutatási területe Szeged és Horgos vidéke, ezek vizei, 
a Tisza folyó, a Fehér tó, Horgosi tó, valamint a Madaras tó. 1897-től szerkesztette 
Lendl Adolffal „A természet" c. folyóiratot. Több száz cikket írt különböző szak
mai lapokba, mint az Erdészeti Újság, Szemle, A Természet, Halászat, Természet- 
tudományi Közlöny, Magyar Erdész, Zoológiái Lapok, Dél-Magyarország, Eth- 
nographia és a Szegedi Napló. A Naturhistorische Monatberichte és a The Field 
vadász és sportlapoknak állandó szerzője, munkatársa volt, ahol rendszeresen 
közölték tudományos és vadászati írásait. Könyvei, szépirodalmi jellegű írásai 
Angliában a hazainál jóval nagyobb sikert és elismerést hoztak. Kilenc könyve 
jelent meg, mégis sokáig feledésbe merült munkássága, napjainkban (2004) fedez
ték fel újra, ismételten kiadva műveit. F. m. Magyarország nappali orvmadarai. 
Szeged, 1882.; Vadászati és madarászati emlékeimből. Szeged. 1891.; Vadászhit. 
Szeged, 1897. (több kiadásban); Természeti és vadászképek. Szeged, 1897.; A 
császármadár és vadászata. Bp. 1899.; A vadászmesterség könyve. Bp. 1903.; 
Magyarország orvmadárfaunája. Bp. 1910.; A haltenyésztés szárnyas ellenei és 
irtási módjuk. Ungvár. 1913.; Zalai tapasztalatait is megírta, a szalonkáról. Az 
erdei szalonka és vadászata. L. Millenniumi Vadászati Almanach, Zala megye
107-112.1. -  írod: Czvalinga István: Emlékezés L. K.-ra. Bp. 1997.; Kottlár Károly: 
L. K. MÁÉ. II. köt. 341-343. p.; Balogh Ferencné: L. K.-bibliográfia. OEE. EtSZK. 
Bp.-Sopron. 1997.

N eu w ir t János878 (Sopron, 1909. okt. 7 - Sopron, 1975. okt. 15.) erdőmérnök, 
szakíró, tanszékvezető. Sopronban járt középiskolába, majd a Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskolát végezte el. Sopronban, Kecskeméten, Pápán, Bustyaházán

877 ZÉL 2005. 173-174. Dr. Oroszi Sándor lektor hívta fel a figyelmemet, hogy nem végzett selmeci 
akadémiát, pedig minden életrajzíró ezt írta, Kiss Gábor pedig arra, hogy nem volt akkor középiskola 
Zalaegerszegen; észrevételüket ezúttal köszönöm.
878 ZÉL 2005. 203.; Szakács 2009.12. 31.
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és Felsőbányán dolgozott különféle beosztásokban. 1945-ben került Zala megyébe, 
ahol először a MÁLLERD Zalaegerszegi Erdőgondnokságának vezetője lett, majd 
főmérnök az Északzalai Állami Erdőgazdaságnál. Az erdőművelési szakág érde
kelte igazán, ebben teljesedett ki tehetsége. A háborús években kényszerűen leter
melt erdők szakszerű újra erdősítésében igen nagy érdeme van. Ezért is hívták 
meg 1957. szept. 1-jén az Erdőmérnöki Főiskolára, az erdőműveléstani tanszékre, 
egyetemi docensnek. 1959. febr. 1-től megbízták a tanszék vezetésével Az erdő
műveléstan I. II. tantárgyakat adta elő. 1959. szept. 15-től a Sárvári-, majd a 
Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság erdőművelési ágazat vezetője. 1972-ben nyug
díjba vonult. Szívesen emlékezett mindig a szép Zalára. írásainak nagy részét Zala 
megyében írta s azok a zalai erdőkről szólnak. Először vizsgálta a megyében a 
gyorsan növő fafajok, az akác és a douglasfenyő telepítésének lehetőségét és gaz
dasági jelentőségét. Foglalkozott az üzemtervek gyakorlati alkalmazásával és 
vizsgálta a magyar erdőkből kiterhelhető fatömeg mennyiségét. -  F. M. Új üzem
terveink gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos észrevételek. Er. 1954. 205-208. p.; 
Az akác erdőgazdasági szerepe Zala megyében. Er. 1955. 97-103. p.; A douglas
fenyő szerepe a Zala megyei fenyőtelepítésben. Er. 1956. 110-120. p.; A gyorsan
növő fafajok telepítésének lehetőségei Zala megyében. Er. 1958. 473-476. p. - írod. 
Juhász Miklós: Búcsú N. J.-tól. Erdőgazdaság és faipar, 1976. 1. sz. 20 p.; Szakács 
László: N. J. kézirat.; Zilahi József: N. J. Mindnyájan voltunk egyszer az akadé
mián. Sopron, 1983.126. p.

Palotay István879 (Breznóbánya, (ma Szlovákia) 1907. szept. 26. - Zalaegerszeg, 
1972. jún. 30.) erdőmérnök, szakíró. Édesapja szintén erdőmérnök, később állam- 
titkár-helyettes volt, Kaán Károly munkatársa, jó barátja. Budapesten, a piarista 
gimnáziumban érettségizett. Egy éves önkéntes szolgálat után Sopronban az 
Erdészeti Főiskola hallgatója lett, ott szerzett oklevelet. Pályáját Királyszálláson 
kezdte, majd Máramarosszigeten, utána 1941-ben a Máramaros Magyar Királyi 
Erdőigazgatóságnál (Rahón) dolgozott.880 A háború utolsó évében a Nagykapor
n ak  Apátság erdeinek üzemtervezését végezte. 1945-ben a Türjei Állami Erdő
gondnokságot szervezte meg, mondhatni a semmiből. 1948. 01.1-től Zalaegersze
gen erdőművelési előadó; kezdetben az Erdőigazgatóságon, annak átszervezése 
után az Erdőrendezőségen működött, utóbbinak vezetője is volt. Kiemelkedő 
szakmai tevékenységet végzett, tudományos kutató munkájában az erdőbecslés 
terén, illetve a szálaló erdők lehetőségeinek vizsgálatában. Az ötvenes években 
sok kitűnő szakembert próbált megmenteni a rendszer megtorlásától, mesteri,

879 ZÉL 2005. 212-213.;
880 Kollega 2004. 520.
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egyben morbid jellemzéseivel. Szakmai tevékenysége mellett elismert tehetségű 
csellózó és műkedvelő színjátszó-rendező, e témakör megyei szakreferense is 
volt. Palotay Istvánt az OEE keszthelyi vándorgyűlésén, 1967 augusztusában 
Bedő Albert-emlékéremmel tüntették ki. A rövid méltatásból idézünk: „Több 
mint három és fél évtizedes szakmai tevékenységét a szakma odaadó szeretete és 
a példás munka jellemzi. Irányításával 1950-től a zalaegerszegi erdőrendezőség 
több tízezer hektár erdő üzemtervét készítette el. Munkájában állandóan kereste 
és keresi a jobb megoldásokat, a kezdeményező lendülete munkatársait is magá
val ragadja. Napi munkája mellett, az erdészet tudományos kérdéseivel is rend
szeresen foglalkozik, több elgondolását, kezdeményezését bevezették. Különösen 
a faállomány-szerkezeti kérdésekben, erdőbecslési vonalon és a szálaló erdőgaz
daság hazai kérdéseiben fejtett ki irodalmi munkásságot."881 A zalai erdők törté
netét is el kezdte írni, de hirtelen halála megakadályozta, hogy terve sikerüljön. 
Kézirata - néhány oldal kivételével - elveszett. Emlékét munkájának egyik szín
helyén, Szentgyörgyvölgyön, a természetvédelmi területen domborműves emlék
oszlop őrzi. Palotay István 65 éves korában tragikus hirtelenséggel halt meg, 
temetése 1972. 07 03-án volt Zalaegerszegen.882 -  F. m. Tutajozási és úsztatási 
tanulságok. EL. 1943. 82. 8:112. p.883 Az akác és a magyar erdész. EL. 1944. 83.12: 
447-450. p.; Néhány szó üzemterveink hibáiról. Er. 1954. 209-211. p.; Erdőbecslési 
gyakorlatunk időszerű kérdései. Er. 1955. 245-249. p.; Fatömeg-tarifák. Er. 1965. 
385-388. p. írod. Szakács László: P. I. kézirat. - Arck. Szakács 282.

Torondy Kálm án884 (Budapest, 1924. ápr. 28. - Zalaegerszeg, 2002. szept. 12.) 
erdőmérnök, szakíró. Édesapja Pacsán körorvos volt. Középiskolába Pécsett, a 
jezsuita gimnáziumba járt, majd Sopronban 1946-ban szerzett erdőmérnöki okle
velet. 1949-ben került a MÁLLERD Zalaegerszegi Erdőigazgatóságához, ahol 
először különböző mérnöki munkát végzett, majd az erdőrendezőség lett a végső 
munkahelye, melynek vezetőjévé nevezték ki. Palotay István után Torondy Kál
mán végezte a szálaló erdők kutatását Szentgyörgyvölgyön, amit írásba is foglalt. 
Az üzemtervezésben a körlapozás gyakorlati alkalmazását 1970 elején, úttörő 
jelleggel vezette be Zala megyében. Mint erdész geodétát a legjobbak közt emlí
tették; a volt keszthelyi járásban több község szintvonalas felmérését végezte el. 
Az ő ideje alatt a zalai üzemi térképek felmérése, pontossága a legmegbízhatóbb 
volt az országban. A zalai erdőgazdálkodás hosszabb időszakú értékelésével is 
foglalkozott. Az 1960-as - 1980-as évek egyik legtöbbet publikáló zalai szakem
bere. Hosszú időn keresztül - nyugdíjasán is -  megbízható és pontos erdészeti

881 Az Erdő, 1972. 385., 478.
882 Az Erdő. 1972. 385.
883 Pankotai (1992). 95.
884 ZÉL 2005. 265-266.
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igazságügyi szakértő is volt. Részt vett az „Erdő és ember Zalában" c. Nagykani
zsán létesült állandó kiállítás létrehozásában. Zalai erdészettörténeti kutatásokat 
végzett, de betegsége és halála megakadályozta a folytatást. Pro Sylva kitüntetés
sel ismerték el munkásságát. - F. m. Gyérítések vizsgálata körlapösszeggel. Er. 
1967. 404-407. p.; Erdőrendezési tapasztalatok a szentgyörgyvölgyi kísérleti szá- 
lalóerdőben. Er. 1978. 547-550. p.; A Zalai EFAG 10 éves gazdálkodása az üzem
tervi előírások tükrében. Er. 1980.112-116. p. -  írod. Szakács László: T. K. kézirat.
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XI. ÖSSZEFOGLALÁS

# * sszefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy Zalaegerszeg erdőterülete a törté
nelem során drasztikusan lecsökkent, annak minden káros következményei

vel együtt. A legsúlyosabban érezhető a város északi részén, mely fátlan pusztára 
emlékeztet. A dombtetőn lévő erdők átalakítása szőlőművelésre, majd jelenlegi 
beépítése, valamint a Zala völgyének lecsapolása érzékenyen érintette a még 
meglévő erdőket és megváltoztatta a helyi makro éghajlatot.

A természetes erdőkből kevés maradt meg. A XX. század végére Alsóerdőn, a 
botfai és a bozsoki határban találhatunk még természetes erdőket. A sokszor em
lített egykori híres, Zala-völgyi ártéri erdőkből semmi sem maradt.

A zalaegerszegi erdők fafaj összetétele jelentős mértékben megváltozott. Az 
értékes tölgy és a bükk területe folyamatosan csökkent, a fenyőké viszont növe
kedett. A Zala folyótól északra teljesen eltűntek a tölgyerdők, melyekben még a 
XIX. században százával makkoltak a sertések. Szintén növekedett az idegen 
fafajok aránya, különösen drasztikusan az akácé. A rossz minőségű akácosok 
zömmel gyertyános-tölgyes klíma területen vannak, tehát tölgyesek is lehetnének.

Mindezek ellenére Zalaegerszeg város a déli és keleti részen jelentős, változa
tos és értékes erdőkkel rendelkezik, melyek részben módosítják, illetve árnyalják 
az előbbi megállapításokat. Különösen értékes és szép az Alsóerdő, mely eddig 
nagyobbrészt eredményesen vészelte át a történelem viharait. 600 ével ezelőtt is 
ugyanezen a területen volt, határai alig változtak, s csak remélni lehet, hogy ellen 
tud állni a mai civilizáció támadásának is. Zalaegerszeg város legnagyobb erdő
növekedése a Zala-völgyben történt.

Zalaegerszeg a parkerdők, ligetek tekintetében irigylésre méltó helyzetben 
van. Kevés olyan város van az országban, ahol ilyen nagy területű, könnyen elér
hető és csodálatos növényzetű, változatos domborzatú parkerdő lenne. Ugyan
akkor meg kell jegyezni, hogy a városnak még sok tennivalója van az igényes 
környezeti kultúra kialakításában.

Megállapíthatjuk, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején Zalaeger
szeg erdészeti és kertészeti mag, csemetenevelő nagyhatalom volt Magyarorszá
gon és Európában is. Zalaegerszeg kis- és nagyiparának történetében, az évszáza
dok alatt - beleértve a mai kort is - senki nem ért el olyan magyar és európai 
hírnevet, dicsőséget és elismerést, mint Faragó Béla és cége.

A Zalaegerszeg határában lévő természetes környezet átalakulását nyomon 
követhetjük az évszázadok folyamán. Az itt élő emberek élete szorosan össze
függött az erdővel. Kezdetben a szántó, rét és szőlő területeket az erdőből lehetett 
növelni. Az évszázadok során tapasztaltuk, hogy az erdő - különböző mértékben -
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hozzájárult a város és a környék falvai mindennapi életének alakulására. Az 
erdők gazdasági jelentősége, különösen az állattartás változásával jelentősen 
csökkent, azonban rendkívüli időszakban mindig kisegítette a lakosságot.

Megállapíthatjuk, hogy a város 19 %-os erdősültsége kevés, különösen rossz 
annak egyenlőtlen eloszlása. A dél-nyugati és keleti részen 30 % körüli az erdő
sültség, ez ideális, sőt a város határán túl, ezen a vidéken összefüggő nagy erdő
ségek vannak, viszont a neszelei-ságodi plató, napterasz a fátlan Alföldre emlé
keztet, annak minden negatív következményével együtt. Elgondolkoztatóak a 
drasztikusan csökkenő mértékű adatsorok és felvetik a mai kor emberének a 
felelősségét is.

A zalaegerszegi erdők fatermőképessége igen kedvező, de az erdőterület még 
most is csökken. A város belső területén a zöldfelület sem növekszik, különösen 
az idős, szép fák száma fogy. A Deák téri és kórház melletti évszázados fákat a 
város legnagyobb, felbecsülhetetlen értékei közé soroljuk. (Eddig a nagyszabású 
parkerdő telepítés és a város délnyugati - délkeleti dombos részén a parlagok 
természetes beerdősülése kompenzálta az erdő csökkenését.)

Tanulságként összegezhetjük, hogy az időjárás változása és a szakmai hiba 
gyökeresen felboríthatja az erdő életközösségét és igen nagy károkat okozhat. 
Azt is jelzi egyben, hogy mindig nagyon óvatosan, körültekintően és szakszerűen 
kell az erdőbe beavatkozni az embernek. Rávilágít arra is, hogy az erdőnek ideális 
körülmények közt igen nagy a megújuló képessége. Megállapíthatjuk, hogy ahol 
jó minőségű szántókat és réteket lehetett létesíteni az erdőkből, ott drasztikusan 
lecsökkent az erdő területe. Elődeink nagyon pontosan meglátták azokat a ked
vező domborzati és éghajlati erdős helyeket, melyeken jól lehetett mezőgazdasági 
növényeket termelni. A déli kitettség és a napos fennsík jól követhető ma is. Innét 
tűntek el legelőször az erdők.

A közbirtokossági erdőszervezet, tulajdon forma egy-egy közösség összetar
tozását és közös munkáját jelentette. A közösségi szellem, az összefogás, egymás 
segítése mind olyan erkölcsi értékek, melyeket fontosabbnak ítélhetünk, mint a 
felmerült problémákat. (A rendszerváltozáskor kísérlet történt a visszaállítására, 
de nem valósult meg.)

Zalaegerszeg jelentős, ma már túlszaporodott vadállománnyal rendelkezik. 
Igen gazdag a nem vadászható, védett madarak és egyéb állatok előfordulása. 
Tanúi lehettünk a nemesség legális fegyveres vadászata és a parasztok törvény
telen, de mégis kötelező vadfogása évszázados együttélésének. A vadásztársasá
gok jelentős civil, polgári szerveződést, egyesületet is jelentenek. Az is fontos 
várostörténeti szempont, hogy jelentős létszámú erdészeti tisztviselő dolgozott és 
dolgozik ma is Zalaegerszegen, akik aktívan részt vettek és vesznek a város kul
turális és hivatalos életében. Közülük többen országos hírű szakemberek lettek.
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A jelenlegi tulajdonviszonyokig hosszú, változatos út vezetett. Az erdők gaz
dasági jelentősége fokozatosan csökkent, és egyre hangsúlyozottabban került 
előtérbe az erdők közjóléti, valamint talaj- és ivóvíz-védelmi szerepe. A történe
lem során a középkortól találkozhattunk már ennek jelével. A középkorban az 
erdő életlehetőséget adott a lakosságnak, s eljött az idő, amikor az erdő is véde
lemre szorul saját életünk védelme érdekében.

Köszönetnyilvánítás:
Ezúton szeretnék köszönetét mondani a szerkesztőnek, Kiss Gábornak, aki útmu
tató tanácsot, segítséget nyújtott és a könyv megjelenését előkészítette. Köszönöm 
dr. Oroszi Sándor lektor hasznos észrevételeit, értékelését.

Összességében hálás vagyok a Zala Megyei Levéltár minden vezetőjének, 
munkatársának, önzetlen segítségükért, támogatásukért. Külön kell szólnom arról, 
hogy a levéltári kutatómunka során Kapiller Imre segítsége nélkülözhetetlen volt. 
Nagy mennyiségű dokumentumot bocsátott rendelkezésemre s eligazított a kö
zépkor rejtelmes világában. Köszönöm dr. Bilkei Irénnek, hogy a kora-középkori 
latin kifejezéseket átnézte.

A kézirat könyv alakban való megjelenésének elindítását Molnár Andrásnak 
köszönhetem. Ő látta meg a téma fontosságát és a későbbiekben is hasznos taná
csokkal szolgált.

Jagicza Attila, Havas Tibor és Nagy László erdőmérnök segítségét külön meg 
kell említenem, mert számos erdészeti adattal, észrevétellel voltak a segítségemre.

A Göcseji Múzeum szívességéből több régi fotó és kutatási jelentés segítette 
munkámat, amit dr. Vándor Lászlónak és Megyeri Annának köszönhetek. Kö
szönöm Rosta Gyulának a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatójának az ajánlást és hogy a 
kézirat nyomdai megjelenését támogatta.

Végezetül családomnak is hálával tartozom, hogy türelmesen mellettem vol
tak, különböző módon segítettek, támogattak, ösztönöztek, lelki támaszt nyúj
tottak.
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XII. TÁBLÁZATOK

1. A csácsbozsoki arborétumban lévő védett növényfaj okSS5

Bíbor kosbor, erdei (Orchis purpurea)______________
Ciklámen (Cyclamen purpurascens)________________
Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)_____________
Farkasboroszlán (Daphne mezereum)______________
Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)_____
Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia)_______
Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)____________
Kislevelű nöszőfű (Epipactis helleborine microphylla)
Madárfészek (Neottia nidus-avis)__________________
Norden nöszőfű (Epipactis nordeniorum)___________
Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)___________
Szártalan kankalin (Primula vulgáris)______________
Széleslevelű nöszőfű (Epipactis____________________
Pirítógyökér (Tamus communis)___________________
Pirosló nöszőfű (Epipactis purpurate)______________
Pontuszi nöszőfű (Epipactis pontica)_______________
Tavaszi tőzike (Leucojum vernum)_________________
Turbánliliom (Lilium martagon)___________________
Zalai bükköny (Vicia oroboides)___________________

2. Az arborétumban további 197 fontosabb fa és cserjefaj fordul elő

Acer campestre - Mezei juhar
Acer platanoides Koraijuhar
Acer pseudoplatanus L. - Hegyi juhar
Alnus glutinosa - Mézgás éger
Betula pendula - Közönséges nyír
Carpinus betulus - Közönséges gyertyán
Carpinus betulus Piramidalis Oszlopos gyertyán
Castanea sativa - Szelídgesztenye
Cédrus atlantica Atlaszcédrus

885 Óvári 2006. 78-81.; Szerző megfigyelése, fotói.
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Cerasus avium -  (Prunus sylvestris) - Vadcseresznye
Chamaecyparis lawsoniana - Oregoni hamisciprus, álciprus
Chamaecyparis lawsoniana „Erecta 
Viridis"-

Oregoni hamisciprus, fajta változat

Chamaecyparis lawsoniana „Nova"- Oregoni hamisciprus, fajtaváltozat
Chamaecyparis nootkatensis „Pendula"- Szomorú nutka hamisciprus
Chamaecyparis pisifera „Squarrosa" - Szaváraciprus, fajta változat
Chamaecyparis pisifera „Aurea"- Szaváraciprus, fajtaváltozat
Chamaecyparis pisifera „Plumosa Aurea"- Szaváraciprus, fajtaváltozat
Cornus más Som- húsos
Corylus avelana L. - Mogyoró- közönséges
Corylus maxima Purpurea Mogyoró- vér
Corylus colúrna Törökmogyoró
Crateegus monogyna Galagonya- egybibés
Cryptomeria japonica - Japánciprus
Cunninghamia lanceolata - Kínai szúrósfenyő
Daphne mezerum L. Farkasboroszlán
Euonymus europaeus Kecskerágó- csíkos
Fagus sylvatica L. Bükk- közönséges
Fagus sylvatica cv. Atropurpurea Vérbükk
Fagus sylvatica „Pendula". Bükk- szomorú
Fagus Syvatica „Piramidalis" Bükk- oszlopos
Fraxinus excelsior L. Magaskőris
Gingo biloba Páfrányfenyő
Hedera helix Borostyán közönséges
Juglans regia Dió- nemes
Juniperus chinensis „Pfitzeriana" Kínai boróka, fajtaváltozat
Juniperus communis L. Közönséges boróka
Juniperus sabina L. Nehézszagú boróka
Juniperus Virginiana L. Virginai boróka
Larix decidua MILL. Vörösfenyő európai
Laurocerasus officinalis ROEM. Babérmeggy
Ligustrum vulgare L. Fagyai
Liriodendron tulipifera L. Tulipánfa, amerikai
Magnólia denudata Liliomfa, magnólia fehér
Magnólia liliiflora Liliomfa, magnólia piros kínai
Malus sylvestris Vadalma
Microbiota decussata Törpetuja
Pyracantha coccinea Tűztövis közönséges
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Picea abies (L.) Lucfenyő
Picea glauca Ezüstfenyő
Picea omorica Szerbluc
Pinus mugo Törpenyő
Pinus nigra Feketefenyő
Pínus pinaszter T enger partifenyő
Pinus sylvestris Erdeifenyő
Pinus strobus Simafenyő
Platanus x hybrida Platán, juharlevelű közönséges
Prunus padus, (Padus avium) Zelnice, európai meggy
Pseudotsuga menziesii var. Viridis Duglászfenyő zöld
Pseudotsuga menziesii subsp. glauca Duglászfenyő kék
Pyrus pyraster Vadkörte
Rhododendron catawbiense Havasszépe, Azálea Ketaba
Rhododendron caucasicum Havasszépe, Azálea Kaukázusi
Rhododendron flavum Havasszépe, Azálea sárga
Rhododendron ferrugineum Havasszépe, Azálea rozsdás alpesi
Rhododendron japonicum Havasszépe, Azálea japán
Rhododendron smirnowii Havasszépe, Azálea grúz
Robinia pseudacacia Akác
Quercus cerris L. Cserfa
Quercui petraea Tölgy kocsánytalan
Quereus robur L. Tölgy kocsányos
Quercus robúr subsp.slavonica Tölgy Szlavón
Quercus rubra L. Tölgy vörös
Rosa canina L. Rózsa- vad csipke
Salix alba L. Fűz- fehér
Salix capraea Fűz- kecske
Sambucus nigra L. Bodza fekete
Sorbus aucuparia Madárberkenye
Sorbús torminalis Barkócaberkenye
Taxodium distichum Mocsárciprus
Taxus baccata L. Tiszafa közönséges
Thuja occidentalis L. Tuja életfa Nyugati
Thuja occidentalis „Bodmeri" Tuja életfa Nyugati
Thuja occidentalis „Columna" Tuja életfa Nyugati
Thuja occidentalis „Globosa" Tuja életfa Nyugati gömb
Thuja occidentalis cv. „Malonyana" Tuja Malonyai
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Thuja occidentalis „Recurva Nana" Tuja életfa Nyugati
Thuja occidentalis „Semperaurea" Tuja életfa Nyugati
Thuja occidentalis „Spirális" Tuja életfa Nyugati
Thuja plicata Tuja óriás
Thuja plicata „Zebrina" Tuja óriás
Thujopsis dolabrata Tuja Japán
Tilia cordata. Hárs kislevelű
Tilia platyphyllos Hárs nagylevelű
Ulmus glabra MILL. Szil- hegyi
Ulmus minor (campestris) Szil- mezei
Viburnum lantana Bangita ostormén
Viburnum budum Bangita babérlevelű
Viburnum opulus Bangita-kánya, kányafa
Viscum album Fagyöngy

3. Alsóerdőn 29 fenyőféle és 35 lomblevelű fafaj fordul elő

Fenyőfélék
Atlaszcédrus Cédrus atlantica
Colorádófenyő Abies concolor
Duglászfenyő, zöld Pseudotsuga menziesii
Duglászfenyő, kék Pseudotsuga menziesii subsp.galauca
Erdeifenyő Pinus sylvestris
Ezüstfenyő Picea glauca
Feketefenyő Pinus nigra
Himalájaicédrus Cédrus deodara
Japán tuja Thuja dolobrata
Japánciprus Cryptomeria japonica
Jegenyefenyő Abies alba
Kaukázusifenyő Abies nordmanniana
Keleti tuja Thuja orinentalis
Kínai szúrósfenyő Cunninghamia laceolata
Közönséges boróka Juniperus communis
Közönséges boróka Juniperus communis
Lucfenyő Picea abies
Mamutfenyő Sequoiadendron giganteum
Nyugati tuja Thuja occidentalis
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana
Páfrányfenyő Gingo biloba
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Selyemfenyő Pinus parviflora
Simafenyő Pinus strobus
Szerbluc Picea omorica
Szitkalucfenyő Picea sitchensis
T engerpar tif eny ő Pinus pinaszter
Tiszafa Taxus baccata
Vörösfenyő, európai Larix decidua
Vörösfenyő, japán Larix kaempferi

Lomblevelűek
Akác Robinia pseudacacia
Alásfa Ptelea trifoliata
Bálványfa Ailanthus glandulosa
Barkócaberkenye Sorbús torminalis
Bükk, közönséges Fagus sylvatica
Csertölgy Quercus cerris
Ezüstjuhar Acer saccharinum
Fekete dió Juglans nigra
Gyertyán Carpinus betulus
Hegyijuhar Acer pseudoplatanus
Hegyiszíl Ulmus glabra
Császárfa Paulownia imperialis
Későnvírítótölgy Quercus robúr var.tardiflora
Kislevelű hárs Tilia cordata
Kocsányostölgy Quercus robúr
Kocsánytalantölgy Quercus petraea
Koraijuhar Acer platanoides
Madárberkenye Sorbus aucuparia
Magaskőris Fraxinus excelsior
Mezeijuhar Acer campestre
Mezeiszíl Ulmus minor
Mézgáséger Alnus glutinosa
Molyhostölgy Quercus pubescens
Nagylevelűhárs Tilia platyphyllos
Nyír Betula pendula, köz
Szelidgesztenye Castanea sativa
Szlavóntölgy Quercus robúr subsp. slavonica
Tornyostölgy Quercus robúr cv. Fastigiata
Törökmogyoró Corylus colurna
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Turkesztániszíl Ulmus pumila var. arborea
Vadalma Malus sylvestris
Vadcseresznye Cerasus avium
Vadkörte Pyrus pyraster
Vérbükk Fagus sylvatica cv. Atropurpurea
Vöröstölgy Quercus rubra

4. A védett növényfajok Alsóerdőn

Agárkosbor (Orchis morio)_______________________
Békakonty (Listera ovata)_________________________
Bíbor kosbor, erdei (Orchis purpurea)______________
Ciklámen (Cyclamen purpurascens)_______________
Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)_____________
Farkasboroszlán (Daphne mezereum)______________
Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia)__________
Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)_____
Fehér zászpa (Veratrum album)___________________
Gömbtermésű sárma (Ornithogalum sphaerocarpum)
Havasalji aggófű (Seneció ovirensis)_______________
Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)__________
Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia)______
Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus)______________
Kétlevelű sarkvirág (Plathanthera bifolia)___________
Kislevelű nöszőfű (Epipactis microphylla)__________
Kispárlófű (Aremonia agrimonioides)______________
Méregölő sisakvirág (Acinitumanthora)____________
Madárfészek (Neottia nidus-avis)__________________
Norden nöszőfű (Epipactis nordeniorum)___________
Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)___________
Szártalan kankalin (Primula vulgáris)______________
Széleslevelű nöszőfű (Epipactis helleborine)_________
Pirítógyökér (Tamus communis)___________________
Pirosló nöszőfű (Epipactis purpurate)______________
Pontuszi nöszőfű (Epipactis pontica)_______________
Tallós nöszőfű (Epipactis tallosii)__________________
Turbánlilium (Lilium martagon)___________________
Zalai bükköny (Vicia oroboides)___________________

337



5. Nem védett, de érdekes, szép és jellemző növények

Aranyveselke__________
Borostyánlevelű veronika 
Borzas orbáncfű
Erdei ebír______________
Erdei galaj_____________
Erdei gyömbérgyökér
Erdei pajzsika__________
Erdei szálkaperje_______
Foltos árvacsalán_______
Gyöngyperje___________
Hagymás fogasír________
Kányazsombor_________
Kéküstökű csormolya
Madársóska____________
Méhfű_________________
Odvas keltike__________
Óriás csenkesz__________
Orvosi tüdőfű__________
Salátaboglárka__________
Sárga gyűszűvirág______
Seprűzanót_____________
Szagosmüge____________
Tavaszi lednek_________
Télizöld meténg________
Tyúk taréj______________
Újjassás________________
Változó boglárka________
Vesepáfrány____________

6. 1775-ben a veréb, kánya, szarka fejek gyűjtése így alakult

Helység Adózó (dica) 
telek Veréb Kánya Szarka Fizet

Botfa előírás 97 970 10 6
Botfa teljesített 400 50 0
Csács előírás 188 1880 38 12
Csács teljesített 453 38 27
Andráshida előírás 48 6/8 486 3
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Helység Adózó (dica) 
telek Veréb Kánya Szarka Fizet

Andráshida 386 3 l f r
Apátfa előírás 35 7/8 357 2
Apátfa teljesített 252 2 1 fr 5 xr
Besenyő előírás 96. 6/ 966 6
Besenyő teljesített 966 6
Bekeháza előírás 19.7/ 197 1
Bekeházá teljesített 197 1
Bocfölde előírás 103. 5/ 1035 7
Bocfölde teljesített 1035 7
Ebergény előírás 87.3/ 873 5
Ebergény teljesített 873 5
Egerszeg előírás 551.3/ 5513 36
Egerszeg teljesített 5253 36 1 fr.30 xr
Vorhota előírás 16 160 1
Vorhota teljesített 160 1
Szenterzsébet előírás 67 670 4
Szenterzsébet teljesített 670 4
Ságod előírás 67. 2 / 572 3
Ságod teljesített 572 3
Pózva előírás 21 210
Pózva teljesített 210
Óla előírás 25. 3 / 253
Óla teljesített 253
Neszele előírás 15 150
Neszele teljesített 150
Kaszaháza előírás 15.1 101 -

Kaszaháza teljesített 101 -

Gébárt előírás 10. 2/8 102 -

Gébárt teljesített 102 -

összesen előírt: 13460 119 18
összesen teljesítés: 10998 159 27

339



7. Zalaegerszeg madárfajainak listája. Összesen 212 madárfajt figyeltek meg. A dőlten 
kiemelt fajok Zalaegerszeg területén fészkelnek.886

Magyar név -  Latin név
1. Bütykös hattyú Cygnus olor
2. Vetési lúd Anser fabalis
3. Nagy lilik Anser albifrons
4. Nyári lúd Anser anser
5. Apácalúd Branta leucopsis
6. Fütyülő réce Anas penelope
7. Kendermagos réce Anas strepera
8. Csörgő réce Anas crecca
9. Tőkés réce Anas platyrhynchos
10. Nyílfarkú réce Anas acuta
11. Böjti réce Anas querquedula
12. Kanalas réce Anas clypeata
13. Üstökös réce Netta rufina
14. Barátréce Aythya fér ina
15. Cigányréce Aythya nyroca
16. Kontyos réce Aythya fuligula
17. Hegyi réce Aythya marila
18. Fekete réce Melanitta nigra
19. Kerceréce Bucephala clangula
20. Kis bukó Mergellus albellus
21. Örvös bukó Mergus serrator
22. Nagy bukó Mergus merganser
23. Fogoly Perdix perdix
24. Fürj Cotumix cotumix
25. Északi búvár Gavia stellata
26. Sarki búvár Gavia arctica
27. Jeges búvár Gavia immer
28. Kis vöcsök Gavia stellata
29. Búbos vöcsök Gavia arctica
30. Vörösnyakú vöcsök Gavia immer
31. Füles vöcsök Podiceps auritus

32. Feketenyakú vöcsök Podiceps 
nigricollis

33. Kárókatona nagy? Phalacrocorax 
carbo

34. Bölömbika Botaurus stellaris
35. Törpegém Ixobrychus minutus
36. Bakcsó Nycticorax nycticorax
37. Kis kócsag Egretta garzetta
38. Nagy kócsag Egretta alba
39. Szürke gém Ardea cinerea
40. Vörös gém Ardea purpurea
41. Fekete gólya Ciconia nigra
42. Fehér gólya Ciconia ciconia
43. Kanalasgém Platalea leucorodia
44. Darázsölyv Pemis apivorus
45. Barna kánya Milvus migrans
46. Vörös kánya Milvus milvus
47. Rétisas Haliaétus albicilla
48. Barna rétihéja Circus 

aeruginosus
49. Kékes rétihéja Circus cyaneus
50. Hamvas rétihéja Circus 

pygargus
51. Héja Accipiter gentilis
52. Karvaly Accipiter nisus
53. Egerészölyv Buteo buteo
54. Gatyás ölyv Buteo lagopus
55. Szirti sas Aquila chrysaétos
56. Halászsas Pandion haliaétus
57. Vörös vércse Falco tinnunculus
58. Kék vércse Falco vespertinus
59. Kis sólyom Falco columbarius

886 Zalaegerszeg madárfajainak listája. Készítette a Domberdő Természetvédelmi Egyesület Zala
egerszeg. A latin neveket a szerző írta és azonosította, R.T.Peterson-G.Moimtfort-P.A.D.Hollom: 
Európa madarai. Magyar viszonyokra alkalmazta Dr.Tildy Zoltán. 1986. alapján.
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60. Kabasólyom Falco subbuteo
61. Kerecsensólyom Falco cherrug
62. Vándorsólyom Falco peregrinus
63. Guvat Rallus aquaticus
64. Pettyes vízicsibe Porzana 

porzana
65. Haris Crex crex
66. Vízityúk Gallinula chloropus
67. Szárcsa Fulica atra
68. Daru Grus grus
69. Csigaforgató Haematopus 

ostralegus
70. Gólyatöcs Himantopus 

himantopus
71. Kis lile Charadrius dubius
72. Parti lile Charadrius hiaticula
73. Bíbic Vanellus vanellus
74. Fenyérfutó Calidris alba
75. Pajzsoscankó Philomachus 

pugnax
76. Sárszalonka Gallinago gallinago
77. Erdei szalonka Scolopax 

rusticola
78. Kis póling Numenius phaeopus
79. Füstös cankó Tringa erythropus
80. Piroslábú cankó Tringa totanus
81. Erdei cankó Tringa ochropus
82. Réti cankó Tringa glareola
83. Billegető cankó Tringa 

hypoleucos
84. Szerecsensirály Larus 

melanocephalus
85. Kis sirály Larus minutus
86. Dankasirály Larus ridibundus
87. Viharsirály Larus canus
88. Heringsirály Larus fuscus
89. Sárgalábú sirály Larus 

michahellis
90. Sztyeppi sirály Larus cachinnans
91. Csüllő Rissa tridactyla

92. Küszvágó csér Sterna hirundo
93. Fattyúszerkő Chlidonias hybrida
94. Kormos szerkő Chlidonias niger
95. Fehérszárnyú szerkő Chlidonias 

leucopterus
96. Kék galam b Columba oertas
97. Örvös galam b Columba 

palumbus
98. Balkáni gerle Streptopelia 

decaocto
99. Vadgerle Streptopelia turtur
100. Kakukk Cuculus canorus
101. Füleskuvik Otus scops
102. Kuvik Athéné noctua
103. M acskabagoly Strix aluco
104. Erdei fülesbagoly Asio otus
105. Lappantyú Caprimulgus 

europaeus
106. Sarlósfecske Apus apus 
107 Jégmadár Alcedo atthis
108. Gyurgyalag Merops apiaster
109. Szalkóta Coracias garrulus
110. Búbos banka Upupa epops
111. Nyaktekercs Jynx torquilla
112. Hamvas küllő Picus canus
113. Zöld küllő Picus viridis
114. Fekete harkály Dryocopus 

martius
115. Nagy fakopáncs Dendrocopos 

major
116. Balkáni fakopáncs  

Dendrocopos syriacus
117. Közép fakopáncs Dendrocopos 

medius
118. Fehérhátú fakopáncs 

Dendrocopos leucotos
119. Kis fakopáncs Dendrocopos 

minor
120. Búbospacsirta Galerida 

cristata
121. Erdei pacsirta Lullula arborea
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122. Mezei pacsirta Alauda arvensis
123. Partifecske Riparia riparia
124. Füsti fecske Hirundo rustica
125. M olnárfecske Delichon urbica
126. Parlagi pityer Anthus 

campestris
127. Erdei pityer Anthus triviális
128. Réti pityer Anthus pratensis
129. Rozsdástorkú pityer Anthus 

cervinus
130. Havasi pityer Anthus spinoletta
131. Sárga billegető M otacilla flav a
132. Hegyi billegető Motacilla 

cinerea
133. Barázdabillegető M otacilla 

alba
134. Csonttollú Bombycilla garrulus
135. Ökörszem Troglodytes 

troglodytes
136. Erdei szürkebegy Prunella 

moduláris
137. Vörösbegy Erithacus rubecula
138. Fülemüle Luscinia 

megarhynchos
139. Házi rozsdafarkú Phoenicurus 

ochruros
140. Kerti rozsdafarkú Phoenicurus 

phoenicurus
141.Rozsdás csuk Saxicola rubetra
142. Cigánycsuk Saxicola torquata
143. Hantmadár Oenanthe oenanthe
144. Fekete rigó Turdus merula
145. Fenyőrigó Turdus pilaris
146. Énekes rigó Turdus philomelos
147. Szőlőrigó Turdus iliacus
148. Léprigó Turdus viscivorus
149. Réti tücsökmadár Locustella 

naevia
150. Berki tücsökmadár Locustella 

fluviatilis

151. Nádi tücsökmadár Locustella 
luscinioides

152. Foltos nádiposzáta 
Acrocephalus schoenobaenus

153. Cserregő nádiposzáta 
Acrocephalus scirpaceus

154. Énekes nádiposzáta 
Acrocephalus palustris

155. Nádirigó Acrocephalus 
arundinaceus

156. Kerti geze Hippolais icterina
157. Barátposzáta Sylvia 

atricapilla
158. Kerti poszáta Sylvia borin
159. Karvalyposzáta Sylvia nisoria
160. Kis poszáta Sylvia curruca
161. Mezei poszáta Sylvia 

communis
162. Vándorfüzike Phylloscopus 

inornatus
163. Sisegő füzike Phylloscopus 

sibilatrix
164. Csilcsalpfüzike Phylloscopus 

collybita
165. Fitiszfüzike Phylloscopus

trochilus
166. Sárgafejű királyka Regulus 

regulus
167. Tőzesfejű királyka Regulus 

ignicapillus
168. Szürke légykapó Muscicapa 

striata
169. Kis légykapó Ficedula parva
170. Örvös légykapó Ficedula 

albicollis
171. Kormos légykapó Ficedula 

hypoleuca
172. Barkóscinege Panurus 

biarmicus
173. Őszapó Aegithalos caudatus
174. Barátcinege Parus palustris
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175. Búbos cinege Parus cristatus
176. Fenyvescinege Parus ater
177. Kék cinege Parus caeruleus
178. Széncinege Parus major
179. Csuszka Sitta europaea
180. Hajnalmadár Tichodroma 

muraria
181. Hegyi fakusz Certhia familiáris
182. Rövidkarmú fakusz Certhia 

brachydactyla
183. Függőcinege Remiz pendulinus
184. Sárgarigó Oriolus oriolus
185. Tövisszúró gébics Lanius 

collurio
186. Nagy őrgébics Lanius excubitor
187. Szajkó Garrulus glandarius
188. Szarka Pica pica
189. Fenyőszajkó Nucifraga 

caryocatactes
190. Csóka Corvus monedula
191. Vetési varjú Corvus frugilegus
192. Dolmányos varjú Corvus 

corone comix
193. Holló Corvus corax
194. Seregély Stumus vulgáris

195. Házi veréb Passer domesticus
196. Mezei veréb Passer montanus
197. Erdei pinty Fringilla coelebs
198. Fenyőpinty Fringilla 

montifringilla
199. Csicsörke Serinus serinus
200. Zöldike Carduelis chloris
201. Tengelic Carduelis carduelis
202. Csíz Carduelis spinus
203. Kenderike Carduelis cannabina
204. Sárgacsőrű, téli kenderike 

Carduelis flavirostris
205. Zsezse Carduelis flammea
206. Szalagos keresztcsőrű Loxia 

leucoptera
207. Keresztcsőrű Loxia curvirostra
208. Süvöltő Pyrrhula pyrrhula
209. Meggyvágó Coccothraustes 

coccothraustes
210. Citromsármány Emberiza 

citrinella
211. Nádi sármány Emberiza 

schoeniclus
212.Sordély M iliaria calandra
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XIII. LEVÉLTÁRI FORRÁSOK, RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK, 
FELHASZNÁLT IRODALOM

Levéltári források, rövidítésjegyzék

MÓL -  MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR, BUDAPEST 
(UC) Urbáriumok és összeírások 
(HT) Helytartósági Térképek 
(FME) Fölmívelésügyi Minisztérium, Erdészet

OSZK -  ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR, BUDAPEST 
(TK) Térképtár

ZML -  ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR, ZALAEGERSZEG
IV. la. (kgy. ir.) Zala vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek
IV. 9. (ZF) Zala vármegye főadószedőjének iratai
IV. 14/o. Úriszéki perek
IV. 24. (TI) Tisztviselők után maradt iratok
IV 151b. XX. A. 1849/50. Zala megye cs. kir. megyefőnökének iratai. 609. 

doboz, 599.
IV 155b. Zalaegerszegi Cs. Kir. Úrbéri Törvényszék iratai. Úrbéri perek. 

Zalaegerszeg
IV. 409c. (ZE) Zala Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai. Erdészeti 

albizottság
IV 432. (ÜT) Zala Vármegye erdőgazdaságai üzemtervei.(ET) Erdők törzs

könyve
V 1601. (ZVRL) Zalaegerszeg Város Régi Levéltára
V. 1605. Zalaegerszeg Rendezett Tanácsú Város Tanácsának iratai 
V. 1605a. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1903-1929.
V. 1606. (ZVK) Zalaegerszeg Város Képviselő-testületének iratai 1885-1949.
V. 1607. (ZP) Zalaegerszeg város polgármesterének iratai 1930-1950.
V. 1607a. Bizalmas iratok, 1930.
VI. 207. (Ef) Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség iratai
VI. 213. (Eh) Zalaegerszegi erdőhivatal
VII. 2/d. 260. (Cb) Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok 

(Társas cégek)
XII. 2. (ZAL) Zalavári Apátság Házi Levéltára
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XIII. Családok
XV. 3a. Kéziratos térképek gyűjteménye. Törzsanyag 
XV. 3b. Úrbéri térképek 
XV. 4a. Kataszteri térképek
XV. 61. H. Lex. -  Zala megye helytörténeti lexikonához készült adatgyűjtés.

Kézirattár. Holub József anyaggyűjtése kéziratos cédulákon.
XXIV. 201.(Fh.) Zala Vármegyei Földhivatal 
XXIV. 213. (Ef) Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség 
XXIV. 214. (VVF) Zala Megyei Vadászati Felügyelőség 
XXIV. 222. (Er.) Állami Erdőrendezőség iratai
XXIX. 521. (MEig) Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek Zalaegerszegi 

Igazgatóság iratai

(CSG 1770) -  Conscriptio Sylvarum Gramialum, Icottus Zalasiensis, de Ac 1770 
in G. Congregaone 21. Decemberis

(Torondy ki.) Torondy Kálmán számítása a II. Józsefkori katonai térkép alapján, 
kézirat

J Jegyzőkönyv
k. kötet
Kb Közbirtokosság
Kgy- Közgyűlés
d doboz
S Z szám
szd számadás
Tj. Tanácsülési jegyzőkönyv
Tk. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
ÜT Üzemterv
vb. városbíró
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133,134,135,136,137,138,139,
140,143,145,148,149,150,151, 
152,156,157,164,177,190,191, 
192,193,194,198,199,200,207, 
221, 227, 228, 229, 230, 237, 239,
244, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 256, 257, 264, 267, 
268, 269, 286, 294, 299, 302,311, 
329, 335, 337 

Alsóerdő, Botfa, 21 
Alsó-Kemeneshát, 18 
Alsónemesapáti, 10 
Általszegett dűlő, 129,138 
Andráshida, 10,12,13,15, 23,41,53,

58, 66, 69, 80, 84, 93,121,127,152,
155,162,163,187, 203, 215, 219,

239, 273, 274,306,311,315,338, 
339

Andráshida és Vidéke 
Vadásztársaság, 307 

André Béla erdőmérnök, 318,319 
André Béla ifj. erdőmérnök, 226,

245, 320 
Anyagértékesítő Intézet, 189 
Apáczai Csere János, 26 
Apátfa, 10,13,23,53,58,69,85,89,

93,121,125,127,153,155,187, 203,
204, 273, 274,311,315,339 

Apáti László erdőmester, 317 
Aranyos kút, forrás, Aranyoslap, 

Zalabesenyő, 31, 63,86, 98,100, 
121,122,252, 253, 254, 256, 262,
265

Aranyos kút, Szenterzsébethegy, 10 
Árvay Lajos ügyvéd, 293, 294 
Ásó-csíkos tó, Pózva, 11 
Avas kút, 112,120 
Avas, külső, belső, 47, 58, 87,138 
Azáleás völgy, 21,109, 230, 246, 248, 

250,251, 254,256,267

B

Babosdöbréte, lásd még Döbréte, 8,
10, 204 

Bagód, 11, 86, 241,307 
Bagodi erdő, Zalabesenyő, 10,122, 

227, 237
Bak, 14,16, 71, 79,117,185,189, 320 
Bakács dűlő, Botfa, 87

*A Zalaegerszeghez csatolt, illetve más községek személy, földrajzi és intézmény nevei esetében a 
település nevét is megadjuk. Ha egy terület több településhez is tartozott, mindegyiket feltüntetjük.
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Bakács tó, Egerszeg, Ságod, 48, 57 
Baki erdő, 71, 78
Bak-Jóvölgy-Lickói Erdei Vasút, Bak, 

189
Bakos berek, 66 
Baksay Ádám közbirtokossági 

felügyelő, 111,113,114,116,117,
118,119, 290, 291 

Balás István üzemvezető, 272, 310 
Báli István közbirtokossági elnök,

172
Balla Gyula erdőmérnök, 226, 242, 

249, 320 
Balog István dr. vegyész, 184 
Bánik Ferencz mérnök, 189 
Bántsi bükkerdő, Botfa, Csács, 88 
Barabics Elemér erdőmérnök, 242 
Baráth Ferenc polgármester, 220 
Barlai Ervin erdőmérnök, 225 
Baross liget ügyi bizottság, 150 
Baross liget, ld. még Dózsa liget,

138.150.151.156.178.182.187, 
188,200,263,264

Bartha Ábel erdőmérnök, 317 
Bartha Dénes erdőmérnök, 23, 34 
Batthyány Ádám gr., 54 
Batthyány Miklós gr., Nova, 210 
Bazita, 8, 9,10,12,13,17, 23,30, 31,

32, 33,37, 50, 53, 58,59, 62, 63, 69,
85, 86, 93, 95,121,124,125,127,
153.157.170.187, 204, 227, 239, 
262, 266, 273, 274, 275, 306, 310, 
311, 313, 316

Bazitai erdő, 62, 63
Bazitai Fecske Vadásztársaság, 307
Bazitai sűrű, 62
Bechina Ferenc, Egervár, 288
Becse (Beczé) János erdőpásztor, 50
Bedő Albert főerdőmester, 134

Bekeháza, Ságod, 17, 24,80, 86,125, 
203, 261, 316, 339 

Berekerdő, Pózva, 46, 51, 56, 89, 90, 
91

Berkes dűlő, Andráshida, 10, 203 
Berkes rét, Apátfa, 11, 90 
Besenyő, lásd még Zalabesenyő, 8, 9, 

10,12,13,15,17, 22, 31,41,53, 54,
58,59, 62, 63, 64, 69,80,86,95,121, 
122,123,125,127,153,156,158, 
170,177,187,216, 228, 237, 249,
253, 254, 261, 268, 271, 274,306, 
311, 313,339 

Biloveszky Béla erdőmérnök, 147, 
149,184,185,195,196, 317,318 

Biológiai Oktatókért, 259 
Bíró Márton püspök, 67 
Bíró Márton utca, 138,179,267,271 
Bocfölde, 9,10, 86,121,122,171, 216, 

240,241, 286,296,339 
Bódi földek, Apátfa, 11 
Bogyay Lajos megyefőnök, 82 
Bohlen Focko cégtulajdonos, 182 
Bokáncs erdő, Botfa, 10 
Boncodfölde, 10 
Borhidi Attila botanikus, 18 
Borsos Ferenc erdőőr, 50 
Borsos György erdőkerülő, 62 
Borzas tető, Zalabesenyő, 10 
Boschán, (Baschán) József, Gyula 

fakereskedő, ügyvéd, 106,116,
118,180, 294 

Botfa, 10,12,14, 31,44,54,58, 59, 64, 
69, 79, 87, 88,111,123,124,127, 
153,155,159,160,166,169,177,
187,188, 205, 213, 216, 217, 218, 
227, 228, 234, 238, 239, 240,266, 
273, 274, 275, 276, 285, 286, 287,
290, 306, 311, 313, 316, 318,329,
338
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Botfa község volt úrbéres 
közbirtokosság, 153,169 

Botfai erdő, 12,19, 21, 22, 54, 84, 87,
113,126,160,205, 216, 218, 228, 
238, 313 

Botfai kerület, 227, 238 
Botfai Községi Földigénylő 

Bizottság, 212 
Botfai volt úrbéresek, telkesek és 

zsellérek közbirtokossága, 153,168 
Botfy Lajos polgármester, 137 
Botoskerti dűlő, 138 
Bozsok, lásd még Csácsbozsok, 12,

55,58, 69, 89,154,187, 241, 262,
296,310, 315,329 

Bődy kilátó, 200, 246 
Böle András püspök, 74 
Böröndi sűrű, Botfa, 10 
Bősze Aladár erdőmérnök, 251 
Breiner Benő fakereskedő, 196 
Bubb Gyula erdőmérnök, 223 
Büdöskúti dűlő, Csentericfa, Bazita, 

10
Bük szőlő, Botfa, 87 
Bük, Bükk szántó, dűlő, puszta, 

Vorhota, 93,126 
Bükk allai oldal, 50, 53 
Bükkbotosi erdő, Bak, 189 
Bükkfő, 31,50,53

C

Cato, Marcus Porcius Maior, 26 
Cikkesz, Cigra, Czigre, Szigra, Botfa, 

87
Columella, Lucius Iunius Moderatus, 

26
Czinder István városbíró, 129

Cs

Csács, lásd még Csácsbozsok, 12,15, 
30, 32, 55,58, 64, 65, 69, 80, 88, 89,
90,124,126,127,144,154,155,186,
187, 239, 241, 267, 268, 271, 286, 
306, 310, 313, 315, 338 

Csácsbozsok, lásd még Csács, 
Bozsok, 17, 23,126,154,160,177, 
215, 222, 227, 240, 241, 273, 274, 
275, 276, 306, 311, 315 

Csácsbozsoki Arborétum, 10, 241,
256

Csácsbozsoki Tanács 
Vadásztársaság, 310 

Csácsbozsoki volt úrbéres
közbirtokosság, 154,166,167,318 

Csácsi erdő, 79, 229, 234, 235, 237, 
238,268, 269 

Csácsi kerület, 227, 234, 235, 236 
Csalánosi rét, Zalabesenyő, 8, 86 
Csalitos erdő, 34, 49 
Csányi szer, Zalabesenyő, 86 
Csapás, Ságod, 93,125 
Csapási dűlő, 114,138 
Csarit, Ebergény, 80 
Csármellék, Apátfa, 23, 204 
Csatár, 10, 239 
Csentericfalva, 8,124,127 
Csepőtés sűrű, erdő, Bazita, 62,123 
Cser alla, Nagypáli, 58 
Cser hegy, Bozsok, 10 
Cser hegy, Zalabesenyő, 122 
Cseres erdő, Ságod, 11 
Cseres, Bazita, 204 
Csigás út, Szenterzsébethegy, 10 
Csíkos tó, Pózva, 11, 89 
Csillag Jenő, erdőmérnök, 271 
Csirke Károly szolgabíró, 103 
Csiszár kút, 65, 99,112,120 
Csollyán szeg, 46
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Csonttető, Szenterzsébethegy, 10 
Csöde, 76, 78 
Csöpögő, 46
Csőre Pál erdészettörténész, 27, 33 
Csörge mező, Zalabesenyő, 23 
Csuhás erdő, Szenterzsébethegy, 41 
Csukás patak, Szenterzsébethegy, 10, 

16, 23

D

Dala György közbirtokossági elnök, 
167

Dancs Imre erdész, 198,221, 222, 228, 
229

Darányi Ignác miniszter, 187 
Daróc alja, Daróc erdő, Daróc völgy, 

Bazita, Zalaegerszeg, Zelefalva, 8,
10, 32,33, 62, 64, 71,131,204, 266 

Deák erdő, Deják-erdő, Andráshida,
203

Deák Károly erdőbirtokos, Neszele,
161,194, 214, 215 

Deák szobor, emlékkő, 106, 264 
Deák tér, lásd még Várkert, 106,107, 

120,144,150,151,156,187,264,
330

Debregezt, Dobragaszt, Dobraguzth, 
Dobrogaszt erdő, 30,40,47,48,49,
51, 57, 58, 64, 67, 68, 69, 81, 83, 92 

Dél István erdész, Botfa, 205, 212, 
218, 238

Dergovits János közbirtokossági 
felügyelő, 111 

Dijófaji-főd, Zalabesenyő, 122 
Diós dűlő, Bazita, 204 
Doboskút erdő, legelő, 66,109,111, 

131,132 
Dobrovics Ferenc mérnök, 82 
Dolgozók Vadásztársaság, 307 
Domberdő Egyesület, 254

Dózsa liget ld. még Baross liget, 263, 
264

Dózsa Vadásztársaság, 310 
Döbréte, lásd még Babosdöbréte, 9,

41, 56,101 
Dreisziger Gyula erdőmérnök, 215, 

218
Duzár István polgármester, 107 

E,É

Ebergény, 8, 9,10,12,17, 23,30, 31, 
33, 55,58,59, 69, 80, 89,124,127,
154,161,168,187, 204, 205, 227, 
233, 239, 262, 273, 274, 311,313, 
316,339 

Ebergényi patak, 16 
Ebergényi volt úrbéres

közbirtokosság, 161,168, 318 
Egerszeghegy, 66, 80,95,100,101, 

129
Egervár, 11,14, 30,41,49,59, 68, 72,

74, 90,138, 219, 260, 288, 307 
Egervölgy, Ságod, 41,57 
Egly József főerdőmérnök, 317 
Ekhard Ferenc, 190, 209 
Eötvös Károly író, 150,154 
Erdei Melléktermék Vállalat, 272 
Erdeiföld, Ebergény, 33 
Erdőbirtokos és Fakitermelő Rt., 208, 

209, 210
Erdődy Lajos, gr. Erdődy család, 54, 

87,123,159, 205, 214, 216, 290 
Erdőgazdasági N. V. Gépjavító 

Műhely, 227, 319 
ERDŐGÉP Egerszeg Kft., 320 
ERDŐVÁLL, 258, 259, 260, 271, 272, 

322
ÉRTI kísérleti terület, Csácsbozsok, 

238
Erzsébet királyné, 187,188
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Erzsébet téglagyár Dr. Elek Nándor 
és Lőwenstein Jakab és Ignác cég, 
199

Esterházy Hercegi Erdőkezelőség, 
Lenti, 141 

Északzalai Állami Erdőgazdaság, 
168,169,171,172,174, 226, 239,
240, 247, 248,320, 326

F

Fancsika, Egervár, 30 
Faragó Béla, (Fischer)

cégtulajdonos, 142,176,177,178, 
186,329 

Faragó Béla, (Fischer) Magyar 
Magpergető Gyára, 143,156,175, 
178,181 

Faragó Csaba madarász, 254 
Farkas Imre vadásztársasági elnök,

311
Farkas verem, Bazita, 62 
Fatalin Gyula erdőmérnök, 226, 242,

246, 247, 250,320, 321 
Fejér hegy, part, Botfa, 54,87 
Fekete ér, 69
Fekete Mihály erdőpásztor, 87 
Felcser (Fercsel) Ignác kereskedő,

103,114 
Felső csererdő Ságod, 58,125 
Felső gyertyános erdő, 65, 66 
Felső telek, Óla, 138 
Felső-csíkos tó, Pózva, 11 
Felsőerdei kerület, 227, 233 
Felsőerdő, 11,12,15,18, 27,52,58, 59,

68, 70, 72, 73, 74, 75, 83, 90,97, 98, 
100,102,103,104,105,107,108, 
109,110,112,113,114,116,118, 
124,129,136,142,143,148,149, 
153,185,190,191,192,193,199, 
215, 221, 239, 288

Felsőerdő, Botfa, 137,138 
Fényes Elek statisztikai író, 65 
Fenyősi dűlő, 138 
Fenyősi dűlő, Csács, 88 
Fenyvesi dűlő, Bazita, 10 
Ferenczi Béla erdőmérnök, 247 
Ferenczy Béláné és társai

erdőbirtokos, Zalabesenyő, 214 
Fertősi, Förtési erdő, Botfa, 54 
Festetics László gróf, Pózva, 68, 88, 

90, 274
Festetics Tasziló herceg, 293 
Festetics uradalom Ollár, Pózva, 43, 

56, 78, 79, 90, 91, 99 
Fischer Jakab kereskedő, 102,103 
Fischer Lajos kereskedő, 103 
Fischer László kereskedő, 106 
Fischl Ede fakereskedő, 196 
Fischli Mihály, Mátyás fakereskedő, 

138
Fleischmann és Weber 

magkereskedés, 106, 264 
Föső hegy, Csács, 10 
Fridrik István képviselő, 192 
Fuks Samu kereskedő, 103 
Fürst Benedek kereskedő, Óla, 102 
Füzesi sűrű, Botfa, 10 
Fűzi Ferenc erdőmérnök, 261 
Fűzkút forrás, Ságod, 57, 92

G

Gaál (Gál) Gáspár tiszttartó, 52, 66, 
67

Galambos Lajos erdőtanácsos, 212, 
318

Galambos Miklós dr. plébános, 219 
Gállafa major, Gálafej dűlő, 

Zalabesenyő, 86,121, 252, 313 
Gápár tó, kis-, nagy-, 47,48,129,138
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Gardos, Gardospuszta erdő, Somogy 
m.,72

Gaudentius vet(eranus), 26 
Gébárt, Gebárth, 23,30, 33,41, 55,58, 

69, 80,125,127,154,162,187, 315, 
339

Gébárti tó, víztároló, 17, 260, 261, 271 
Gesztenyés erdő, dűlő, Bazita, 85,

204
Gévahegyi erdő, 46, 58,138,301 
Gógán hegy, 40,47, 58, 65, 66, 81,138 
Goldfinger György közbirtokossági 

elnök, 167 
Goldfinger Lajos közbirtokossági 

elnök, 168 
Gombóc hegy, Csács, 10 
Göcsej, 12,18,19, 94,154,176, 246, 

257, 267, 310, 323 
Göcseji Falumúzeum, 246 
Göcseji Hetek, 200 
Gömbös malom, 259 
Görbői erdő, Tófej, 76 
Gráner Adolf dr. tisztiorvos, 194 
Gróf József pagonyerdész, 

Csácsbozsok, 222, 223, 234 
Grünvald János kereskedő, 102 
Grynaeus András dr., 39

Gy

Gyantagyár, Erdőkémiai Vállalat, 
Dynea Hungary Kft, 269, 270 

Gyertyán szél, Botfa, 87 
Gyertyános erdő, Ságod, 58,125 
Győrffy György történész, 33

H

Haas Adolf gyufagyáros, 139 
Hadifogolytábor, 152 
Haig István ügyvéd, vadászbérlő, 

293

Hálálkodó part, Bazita, 62 
Halász József erdőmérnök, 317 
Halász Kálmán fakereskedő, 196 
Hangai Géza erdőmester, 317 
Hanty Ferenc városbíró, 105,110 
Hanty Károly alapítvány, 150, 200 
Hanty László mérnök, 119 
Háromházi erdő, Ebergény, 124, 205 
Hársas kút, dűlő Ebergény, 124,205 
Háry József ügyvéd, 108 
Hászter kereszt, Csács, 11 
Határoki sűrű, Zalabesenyő, 122 
Hatvan-hódas, Botfa, 10 
Hazai Faértékesítési R.T., 141 
Hegedűs András, János 

városgazda, 104,112,113 
Hegyi Antal erdész, 212 
Hegyi Énok, Ságod, 93 
Heiszter Ferenc közbirtokossági 

elnök, 173 
Hidegkúti forrás, Csács, 11 
Hidegmajor, Andráshida, 121 
Hirschli Vilmos fakereskedő, 138 
Hóbár Pál közbirtokossági elnök, 168 
Holub József történész, 15 
Hóman Bálint történész, 33 
Homokcsúcs, Csácsbozsok, 23 
Honvéd Vadásztársaság, 306,307,

308
Horácsek János erdőmester, 97,113,

117
Horváth Elemér erdőmérnök, 242, 

252
Horváth Endre kertész, 181 
Horváth Ferenc erdész, 258 
Horváth István közbirtokossági 

elnök, 171, 209, 247 
Horváth Jenő erdőmérnök, 262 
Horváth József erdő és téglaszíni 

felügyelő, 98,110,111, 291, 292
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Horváth Károly tiszttartó, 72, 78,102, 
108,110, 287 

Horváth László András dr. régész, 24 
Horváth László erdész, Csácsbozsok, 

237
Horváth Miklós vadászbérlő, 290,

291, 292, 293, 294 
Horváth Zoltán erdész, 239 
Hosszílaki dűlő, Andráshida, 203 
Hosszú földek, Szenterzsébethegy,

10
Hosszú parrag erdő, legelő, 65 
Hosszú völgy, Zalabesenyő, 171 
Hősök temetője, 260 
Hűvös Ármin (Hirschel) 

erdőbirtokos, Botfa, 153, 216 
Hűvös József Salamon erdőbirtokos, 

Botfa, 126,153, 205, 211, 214, 216

U
II. József császár, 60,286 
Illés István erdőőr, Botfa, 212, 238 
Irtás, Bazita, 85, 204 
Irtás, Botfa, 87
Isoó Ferenc patikus, 82,105, 291 
Ispita ház, 93
Iváncsics Lajos dr. erdészetvezető, 

226,320

J
Jakab Ferenc útmester, 189 
Jakabffy János dr. vadászbérlő, 295, 

296, 297, 298, 299 
Jákum Ferenc erdőgondnok, 98,102,

108,110,111 
Jancsó Gábor erdőmérnök, 321 
Jánka szőlőhegy, erdő, 47,58, 65, 66,

101,104,113,129,151, 244,259,
288

Jankovics, Jankovich sétány, lásd 
még Május 1. liget, 151, 259 

János major, 11 
Jegenye, Andráshida, 30,33

K

Kaán Károly erdőmérnök, 188,189, 
322, 326 

Kajtár rét, Zalabesenyő, 10 
Kákosi féle szőlő telep, 143 
Kalapács erdő, Zalaegerszeg, Ságod,

48, 57
Kallivoda János erdőmester, 78 
Kancsalita, Kancsarita erdő, völgy, 

Bazita, Zalabesenyő,
Zalaegerszeg, 50, 53, 63,101,122, 
131

Kányavár berek, 66 
Kápolna sűrű, Csács, 88 
Kapornaki Konvent, 32 
Karácsony-hegy, erdő, Botfa, 10,12,

54, 87,124 
Károlyi Lajosné gr. (gr.Széchenyi 

Hanna), 189 
Kassay F. László erdőmérnök, 219, 

220, 222
Kaszaháza, 16, 23,41,48, 56,57, 58, 

69, 80, 89, 92, 93,125,127,154,161,
162,187, 273,274, 306, 315, 316,
339

Kaszaházi Közbirtokossági erdő, 261 
Kaszaházi sűrű, 92 
Kaszaházi volt úrbéres

közbirtokosság, 154,161,166,172, 
318

Kaszás Károly közbirtokossági elnök,
173 

Kávás, 80
Kávási György vadász, 284 
Kazay Gyula főkertész, 196
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Kele rét, Szenterzsébethegy, 10 
Kelecsényi Tibor vadászati 

felügyelő, 303, 304 
Kelet-Zalai-löszvidék, 19 
Kellő híd, Zelefa, 8 
Kemencéskuti erdő, Ebergény, 10,

125, 205
Kerekmegye erdő, Kaszaháza, 41 
Kerékrét, Ságod, 57 
Kerkai János közbirtokossági elnök, 

171 
Kis Jánka, 47 
Kisbucsa, 10
Kisbükk, Ebergény, 10, 31,125, 205 
Kiscsarit völgy, Ságod, 57 
Kisfalud, Zalaszentiván, 49,51, 56, 

59,78 
Kiskutas, 11, 203 
Kispálhegy alja, 138 
Kispáli, 11, 58, 240
Kiss Lajos erdőmérnök, 172, 224,318, 

319, 322, 323 
Kistölles, Bazita, 10, 204, 266 
Kocsondy János kertész, 181 
Kohn Ignác kereskedő, 103,114 
Kokas árok, Szenterzsébethegy, 10 
Koller Ignác püspök, 285 
Kondor irtás, 66 
Kondor János erdőmérnök, 226 
Kónya Zoltán vadásztársasági elnök,

311
Kovachich Márton, 35 
Kovács István közbirtokossági elnök, 

167
Kovács József, (Kováts) erdős, 104, 

105,113,114,115,116,119,121 
Kovács Károly erdész, 186, 223, 226, 

319, 320
Kovács Károly polgármester, 149,

263

Kovács László erdőmérnök, 226,
320

Kozma Péter vadásztársasági elnök,
312

Kögl Árpád erdőmérnök, 146 
Kökényes dűlő Bocfölde, 9, 86,121, 

122
Kökényesi patak, Bazita, Zelefa, 8,10,

16, 204, 266 
Kökényesmindszent, 8, 9,10, 69, 93,

316
Köles völgy, 69 
Körtefaji-tábla, Botfa, 10 
Kövecses dűlő, Andráshida, 203 
Közös erdő, Ebergény, 125, 205 
Kránic Róbert erdész, Botfa, 239 
Krasner János fakereskedő, 138 
Kráxner János fakereskedő, 115 
Kurtz András fővadász, 88 
Kustos Lajos tanácselnök, 253 
Kútlap, Botfa, 10 
Kútparti dűlő, Bazita, 85, 204 
Kútrét, Csács, 88 
Külső kórház park, 260 
Kűső-tilos erdő, Bozsok, 10 
Kvassay Judit dr. régész, 24

L

Lakatos Ferenc erdőmérnök, 236 
Lakatos kápolna sűrű, 83 
Lakatos Károly vadászattörténeti 

szakíró, 325 
Landorhegy dűlő, 47, 58,129,138 
Lapi erdő, Apátfa, 11 
Légrád, 62, 75
Lengyel, lásd még Nagylengyel, 50, 

62
Lenhárd Antal okleveles erdész, 130, 

131,134 
Léránt József ügyvezető, 320
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Libagyepp, ld. Skublics liget, 83,151, 
259

Liget erdő, 50,53 
Lipp Vilmos régész, 136 
Lóránt István erdész, 197 
Lovassy Sándor tanár, 177 
Lővenstein Ignác, Jakab

erdőbirtokos, Andráshida, 203 
Luka hegy> Zalabesenyő, 121 
Lutter Árpád erdőmérnök, 227, 319

M

M. kir. 23. honvéd lovasdandár, 299 
M. kir. Pápai 7. honvéd huszárezred, 

297
M. kir. Zalaegerszegi 6. honvéd 

huszárezred, 141 
Macsek Dezső erdőőr, Botfa, 212 
Magasbükk, Ebergény, 10,31,125, 

205
Mágor József városbíró, 72 
Magyar Állami Erdőgazdasági 

Üzemek, MÁLLERD, 223, 225,
305, 319, 323, 326 

Magyar Dezső kertész, 181 
Magyar Erdészegylet, 269 
Magyar Erdészeti és Kertészeti 

Vállalat Neumayr és Társa, 182, 
183

Magyar Királyi Állami Erdőhivatal,
317

Magyar Királyi Erdőfelügyelőség 
Zalaegerszeg, 318, 323 

Magyar Királyi Erdőhivatal 
Zalaegerszeg, 195, 317, 318, 323 

Magyar Magpergető Gyár, Intézet, 
176,177,178 

Magyarok Védőasszonya képesfa,
200, 244, 245 

Magyarosi dűlő, 138

Maier János erdőmérnök, 305 
Május 1. liget, lásd még Jankóvics 

sétány, 259 
Malasics László üzemvezető, 272 
MÁLLERD Zalaegerszegi

Erdőigazgatóság, 225, 323, 327 
Malom út, Csács, 88 
Mándi berek, Egerszeg, Botfa, 15,19, 

21,46,64, 70,80,82,87,88,138 
Mária Terézia királynő, 43,44,45,

52, 62, 262 
Márton hegy, Andráshida, 11 
Mázsa Ferenc erdész, 309 
Megye sűrű, Ságod, 92 
Melegmár, Szenterzsébethegy, 10 
Melles István erdőőr, 218 
MÉM Erdőrendezési Szolgálat 

Zalaegerszeg, 321 
MÉM Zalaegerszegi Állami 

Erdőrendezőség, 321 
Menti lásd Nempthy, Ságod, 92 
Meskó Ferenc közbirtokossági 

felügyelő, 293 
Mihály Gyula, Antal, Zalabesenyő,

215, 218, 219 
Mindszent, lásd

Kökényesmindszent, 8 
Molnár György erdőfelügyelő, 95, 

102,105,107,109 
Molnár József erdőmérnök, 247, 322 
Molnár Miklós erdőmérnök, 236 
Monspart István erdőmérnök, 146,

147,167,172,173, 296, 317 
Monspart Sarolta tájfutó, 253 
Moór János asztalos, 106 
Morandini Tamás műépítész, 152 
Muszli horgos, Csács, 11 
Müller Géza erdőmérnök, 252 
Müller Imre erdőmérnök, 262 
Müller Róbert dr. régész, 45
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Műszaki Erdészet Zalaegerszeg, 320 

N

Nádas rét, Csács, 88 
Nagy erdő, 46 
Nagy Károly császár, 27 
Nagy László erdőmérnök, 226, 320,

331
Nagy Mihály és László erdőbirtokos, 

Andráshida, 215, 219 
Nagy Pál erdőpásztor, 64, 80 
Nagy rét, Csács, 88 
Nagykanizsa, 5, 75, 83,164,165, 269, 

275, 304, 305,320,325, 328 
Nagylengyel, lásd még Lengyel, 8, 

10,121, 241 
Nagypáli, 11,41,58, 69, 240 
Nagypáli patak, 16 
Nagy völgy sűrű, Ságod, 92 
Natlacen Marius cégvezető, 179,181 
Nátrán János vb-elnök, 247 
Nekeresd erdő, major, 14, 23, 98,138 
Nekeresdi Erdészet, 226, 320 
Nemes Sándor fakereskedő, 138 
Nemeshetés, 10, 235, 238, 306 
Németh János keramikus művész,

256
Németh József ács, 120 
Németh József ny.múzeumigazgató, 

246
Nempthy, Nemthy erdő, lásd még 

Menti, Ságod, 41, 57,58 
Neszele, 13, 23, 30, 32, 33,41,56, 58,

59, 69, 80,125,127,154,188, 273,
274,311, 316, 339 

Neuhold János vadász, 91 
Neumann István erdőmérnök, 186 
Neumayr Pál kertész, 182,183 
Neuwirth János erdőmérnök, 218, 

227, 319, 325

Nimród, Zalaegerszegi Ruhagyár 
Vadásztársaság, 310, 311,312, 313, 
314

Nincsics Károly igazgató, 319 
Nova, 60, 76, 79, 211, 304 
Novai erdő, 52, 73, 74, 84

Ny

Nyárastói dűlő, Nyáras, Pózva, 90 
Nyári hegy, Csács, 10 
Nyelves-hidi forrás, 11 
Nyíres erdő, Zalabesenyő, 8,10, 72, 

121,122,125,237, 268 
Nyíres köz, Botfa, 87 
Nyíres, Csács, 88, 89, 92

0,0

OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja, 
268

OEE Zalaegerszegi Helyi Csoportja, 
268

Óla, 15,16, 80, 96,108,127,138, 262, 
265, 296, 299,301, 315, 316,339 

Oláh József erdőfelügyelő, 247 
Olasz Dezső közbirtokossági elnök, 

174
Olasz Ferenc erdész, Csács, 234,

242
Ollári erdőgondnokság, Ollár, 90 
Orenstein és Koppéi cég, 189 
Oroszi Sándor dr.

erdészettörténész, 34,331 
Országos Erdészeti Egyesület (OEE),

177, 269, 324,327 
Országos Közélelmezési Hivatal, 

149
Óvári Miklós természetvédelmi 

felügyelő, 254, 256
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ö , ő

Ölyvesfalva, Ölesfa, Botfa, 31, 33, 87 
Öreg Bika Vadásztársaság, 307 
Őrség, 79
Ösztereicher Zsigmond építész, 114,

118

P

Paál Tibor vadásztársasági elnök,
311,312 

Pais László történész, 30 
Páli erdő, Ságod, 57 
Palkó Sándor természetvédelmi 

felügyelő, 262 
Páll Miklós dr. erdőmérnök, 321 
Pálosfai patak, Toposháza, Zelefa, 8, 

9,10,16, 24 
Palotay István erdőmérnök, 320, 322, 

324, 326, 327 
Pánkó erdő, Ságod, 58 
Panoráma út, 250, 253, 256 
Paperdő, Ságod, 92,125 
Papharaszt, Kaszaháza, 23, 92,125 
Páskom, Szenterzsébethegy, 10 
Pávonich István erdőmester, 76 
Pelényi Gyula építész, 249 
Pesthy Pál író, 200, 241, 244, 245 
Péter Lajos erdész, 258 
Pétervári Gábor erdőmérnök, 309 
Pethőhenye, 10 
Pince hely, Bazita, 62 
Pintér Máté számtartó, 75 
Platánsor, 264, 265, 267 
Pleszkó János erdész, 104 
Plinius, Secundus Caius, 26 
Póka Antal földmérő, 65 
Pósfai Sándor dendrológus, 262 
Pózva, 6,12,14,17, 21, 23, 27,41,48,

51,56,57,59, 65, 69, 73, 74,89,90,
96, 98,125,126,127,155,156,162,

166,185,186,187,188,195, 206, 
240,273,274,306,311,313,318,
339

Pózvai erdő, berek, rét, 41, 56, 68, 69,
84, 90,113 

Pózvai malom, 11, 90 
Pózvai volt úrbéres közbirtokosság,

155,162,166,173, 318 
Pölöske, 10, 24, 74, 76,166,318 
Pörös erdő, 49 
Pörös erdő, Bazita, 62 
Pörös tető, Ebergény, 10 
Prenner Pongrác erdőőr, 147,196, 

197,198 
Pribina fejedelem, 27 
Pungi hegy, Csács, 10 
Puplisi István közbirtokossági 

elnök, 173 
Purda Mihály erdőpásztor, 80 
Pusztai birtok, rétek, Zelefa, 9,10,

122
Pusztai dűlő, erdő Zalabesenyő, 121,

153,170

R

Rapács, Botfa, 87
Ravasz Luk, ld. még Rosszlik,

Apátfa, 85, 203 
Rechnitzer Miksa fakereskedő, 138 
Reich Jakab, József fakereskedő, 

Zalatárnok, 98, 99 
Réthy Gyula vadászati felügyelő, 305 
Rézler Cornél, 295, 296 
Rigó Ignác városbíró, 110,119 
Rigó irtás, 66 
Ritás, Andráshida, 203 
Ritás, Bazita, 85, 204 
Robitsek Sándor fakereskedő, Söjtör, 

98
Rogendorfer Albert kereskedő, 102
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Rókási árok, dűlő, Ságod, 11, 58, 92,
203, 285

Rosszlik, Rosszlikallya dűlő, Apátfa,
11, 85, 203 

Rózsás, Botfa, 10
Rutich József vadásztársasági elnök, 

295, 296, 300

S

Ságod, 12,15,17, 24, 30, 33,47,48,49,
56, 57,58,59, 65, 69, 80, 86, 92,125,
127,155,163,166,188, 206, 240, 
273, 274, 306,310,311, 316,339 

Ságodaljai dűlő, Neszele, 23,125 
Ságodi patak, 16,17 
Sárdi tüske, 47 
Sárhida, 9,122
Scheffer Rezső fakereskedő, 141 
Scherg Károly erdőmérnök, 318 
Schilhám József műkertész, 149, 263 
Schneider Jenő erdész, 319, 322 
Sebestyén Jenő és társa cég, 189 
Selmecbánya, 44, 61,117,323 
Simon József közbirtokossági elnök, 

169
Simonffy Emil levéltár igazgató, 45,

60, 81
Simonyi (Somogysimonyi) erdő, 72 
Sipos Kálmán erdőőr, 197 
Sipos Pál erdős, Csács, 88 
Sirály Vadásztársaság, 307 
Skublics család, 9, 86,156,159, 215 
Skublics erdő, Bazita, 10 
Skublics Gyula főispán, 289, 290 
Skublics liget lásd Libagyepp, 151 
Smaizli Péter kádár, Bak, 113 
Smalkovits Mihály dr. főorvos, 102,

108,110,111 
Som László erdőmérnök, 258, 271

Stainer Gyula, (Julius Stainer), 179, 
180,196 

Strém Károly fakereskedő, 141 
Sülé János uradalmi gazda, 215 
Sülé Lajos erdőmérnök, 309,322 
Sűrű dűlő, Andráshida, 203 
Sűrű dűlő, Gébárt, 125

Sz

Szabad Csács, kút, legelő, 47,58,64, 
69, 70, 81, 83,107,112,115,138, 
143,148,199 

Szabadság Vadásztársaság, 307 
Szabó IV. Ferenc erdész, Halcsont 

major, 233 
Szabó József üzemvezető, 209, 270 
Szabó László kertész, 268 
Szakács László erdész, 239, 248, 252, 

254, 322, 326,327, 328 
Szálasbükk, Ebergény, 10,31,125,

205
Szandó erdő, oldal, 47, 65,108,111, 

119,131,132,137 
Szaniszló István erdőmérnök, 142, 

185
Szántó István erdőmester, 317 
Száraz domb, 47 
Széchenyi (Pál) püspök, 48 
Széchenyi Ignác gróf, 49 
Széchenyi uradalom, 43, 79 
Szecskái Dezső erdő tanácsos, 173 
Szecsődi-Soffics Jenő erdőbirtokos, 

Andráshida, 203 
Szegedi Pál erdőmérnök, 321 
Szekeres erdő, Bazita, 85, 204 
Szekeres Gyula igazgató, 226, 319, 

320
Szekeres János erdész, 239 
Szelefa, lásd még Zelefa, 8, 9,10, 23,

204
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Szenczi Ferenc püspök, 288, 289 
Szénégető, Szenyigető, Botfa, 87 
Szent István király, 27,187 
Szentbalázsi Zele Antal, Zelefa, 32 
Szentiván, lásd még Zalaszentiván, 

48,56, 69, 76, 89, 90, 98 
Szentmárton patak, puszta,

Andráshida, 11,16,17, 23, 84, 86, 
121,152,155, 203 

Szentmihályfai patak, Teskánd, 16 
Szép Zala, Kőolajipari

Vadásztársaság, 310, 311,312, 314 
Szépészeti Bizottmány, 127 
Szigetdomb, Zalabesenyő, 23 
Szigethy Antal ügyvéd, 104, 291, 292 
Szily János püspök, 67 
Szombathelyi Erdőigazgatóság, 211, 

216
Szombathelyi Püspökség, 73, 79,142,

143,164,167,194, 215, 217,219,
220, 228, 233, 295, 296, 300, 318 

Szommer Sándor fakereskedő, 117 
Szőlő gyepű, Bazita, 62 
Szörnyű-kút, Botfa, 10 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság,

217
Szunyogh Béla gépészmérnök, 178, 

179
Szűcs László kertész, 181,184 
Szűcs Lászlóné kertész, 196 
Szy Berke, 46

T

Tahy Rozália könyvnyomdája, 112 
Takács László erdőmérnök, 253, 321 
Takács Pál vadásztársasági elnök,

311, 312
Téglaszíni tábla, sűrű, Zalabesenyő, 

86, 212 
Tekeres völgy, 138

Teleki Tiborné gr., Pölöske, 210 
Tivalt Ferenc, (Tivolt) városbíró, 110,

112, 289
Toposháza, 8,12, 86,121,125,127, 

153, 204, 316 
Tóth Károly vadásztársasági elnök,

312
Tótmárton Zsolt erdész, 239 
Tőkési Ernő, (Hackstock)

erdőbirtokos, Zalabesenyő, 158, 
159, 215

Tölles erdő, Zalaegerszeg, Bozsok, 
10,48 

Töllesi rét, 65, 66 
Treger József asztalos, 106 
Turcsányi Sipos József

vadásztársasági elnök, 301,302 
Turnovszky Antal erdész, 130 
Tuskós dűlő, Bazita, 85,204 
Tüskés rét, dűlő, Andráshida, 10

U,Ú

Új hegy, Botfa, 54
Újavas, Zelefa, Kökényesmindszent, 

Babosdöbréte, 9,10, 37 
Újlaki, Hirschler és Fia cég, 139 
Újmajor, Botfa, 238 
Újtemető, 260

V

Vadalmás patak, Szenterzsébethegy, 
10

Vadászati és Halászati Felügyelőség,
309

Vadkan Vadásztársaság, 307 
Vágás dűlő, Andráshida, Apátfa, 11,

90, 203
Válicka patak, völgy, 10,12,15,16,

33, 34, 39, 64, 69, 87,186, 223 
Vándor László dr. régész, 28, 39, 331
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Var ászló, (Vrászlói) erdő, 72 
Várfölde, Bocfölde, 9, 86,122 
Varga dűlő, Ságod, 11 
Varga Ferenc és Fia Gőzfűrész 

Szövetkezet, 207, 210 
Varga Ferenc fakereskedő, 196, 208,

209, 210
Varga Gellért erdőmérnök, 226,320 
Várkert, lásd még Deák tér, 264 
Városgazdálkodási Vállalat 

Zalaegerszeg, 184 
Varró, Marcus Terentius, 26 
Várvölgy, Csács, 11 
Vass József erdőpásztor, 64, 80 
Vérmalom, 257, 267 
Veszprémi Püspökség, 48, 49 
Vida Mihály erdőkerülő, 62 
Vilma néni háza, Botfa, 234 
Vinkovits Sándor erdész, 248 
Visy János városgazda, 298 
Vízálló, 138
Vízlendvai sűrű, Ebergény, 124,205 
Vízvölgy, Zalaegerszeg, Bazita, 10,

69, 266
Vizsla patak, Vizslalik, 16, 23,129 
Vorhota, 46, 58,59, 69, 93,125,126,

127,155,188,206, 273,300,315,
339

Völgyi László erdőmérnök, 247 
Vörös erdő, Pózva, Ságod, 11,48,49,

58, 67, 69, 90, 91, 92,125

W

Weinberger Hermann és Fia 
gőzfűrészüzem, 208, 209, 210 

Werbőczy István jogtudós, 35 
Wiener-Neustadter Samen-Werke 

Natlacen, 184 
Woher Lajos, (Wocher) okleveles 

erdőmester, 117

Z

Zala folyó, 10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,34,40,46,47,58, 65, 69,
76, 88, 89, 90,138, 203, 204, 259, 
329

Zala Megyei MgSzH Erdészeti 
Igazgatóság, 321 

Zala Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 28 

Zala rét, 10,51, 56, 59, 84, 85, 89, 90,
93, 203, 246, 267 

Zala Vármegye Közigazgatási
Erdészeti Bizottsága, 133,146,167, 
170,172,173 

Zalabesenyő lásd még Besenyő, 158,
159, 214, 218,223, 227, 240, 273, 
275, 316

Zalabesenyői Községi Földigénylő 
Bizottság, 218 

Zalabesenyői szabadosok, 153,158,
159,171 

Zalabesenyői volt úrbéres 
közbirtokosság, 169, 318 

Zalaboldogfa, 11 
Zalaegerszeg Környezeti

Kultúrájáért Alapítvány, 254 
Zalaegerszeg m. város Községi 

Földigénylő Bizottsága, 219 
Zalaegerszeg város közbirtokossága,

174
Zalaegerszegi 6. számú 

erdőrendezőség, 320 
Zalaegerszegi Állami 

Erdőfelügyelőség, 319 
Zalaegerszegi Állami Erdőgazdaság, 

226, 240, 319 
Zalaegerszegi Állami

Erdőgondnokság, 174, 227,319 
Zalaegerszegi Állami

Erdőigazgatóság, 224, 319
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Zalaegerszegi Erdészet, 20, 226, 239, 
241,243,246,250, 251,252,253,
254, 256, 261,320 

Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség, 211,
216, 276,321, 324, 344, 345 

Zalaegerszegi Erdőgazdasági 
Nemzeti Vállalat, 226, 319 

Zalaegerszegi Magyar Királyi Járási 
Erdőgondnokság, 166,167,168, 
169,170,173,317,318 

Zalaegerszegi Szépítő Egyesület, 150, 
151,156, 259 

Zalaegerszegi Vadásztársaság, 294, 
295, 300,301, 307 

Zalaerdő Zrt., 311 
Zalaerdő, Zalai Erdő- és

Fafeldolgozó Erdőgazdaság, 226,
311, 312, 314,320

Zalahús Vadásztársaság, 310, 311,
312, 314

Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő 
Gőzfűrész Szövetkezet, 208, 209, 
210

Zalaszentiván, 11, 90,155,173, 296, 
307

Zalavári Apátság, 32,55, 88,124,
126,154,160,186, 215, 217, 222,
223, 227, 228, 234, 241, 276 

Zalavári István erdőőr, 174, 234, 309

Zalavármegyei Erdőgazdasági 
Egyesülés, 319 

Zalavármegyei Földbirtokrendező 
Tanács, 217, 219, 221, 223 

Zalavármegyei Gazdasági Egyesület,
205

Zalavármegyei közigazgatási
bizottság erdészeti albizottság, 317 

Zalavölgye Vadásztársaság, 312 
Zebehegye dűlő, 41 
Zelefa, Zelefai rétek, lásd még 

Szelefa, 8,9,10,12,30,32, 75, 93,
153, 204,316 

Zelefai erdő, 62, 75, 93,101 
Zelefalva lásd még Zelefa, 32 
Zöld Zala Egyesület, 254, 258 
Zrínyi Miklós Vadásztársaság, 310, 

311, 312, 314 
Zuggó, Zuggói rétek, Csács, 11, 90

Zs

Zsiday János erdőőr, 144,147 
Zsiga völgy, rét, erdő, 66 
Zsiger patak, forrás, Apátfa, 11,16,

85
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XV. A MELLÉKELT CD LEMEZEN TALÁLHATÓ 
TÉRKÉPEK, FOTÓK JEGYZÉKE

GMTGY: Göcseji Múzeum Történeti Gyűjteménye. ZML: Zala Megyei Levéltár. 
LEFVK: Lenti Erdészet-, Fűrészipar- és Vasúttörténeti Kiállítás. OSzKKT: Orszá
gos Széchényi Könyvtár, Kéziratos Térképek. A nem jelzett fotók: Szakács László.

1. Bozsoki erdei hangulat, 2010.
2. Zalaegerszeg, összes erdőterülete DIGI TERRA, 2008. (Nagy felbontású.)
3. Zalaegerszeg, összes erdőterülete DIGI TERRA, 2008.
4. Erdészeti tájak, 2009.
5. Talajviszonyok Zalaegerszegen, 1984.
6. Részlet Tomasits térképéről 1770. Zalaegerszeg. (ZML)
7. Zalaegerszeg erdői az 1784.1. katonai felvételen.
8. II. József kori erdők, 1784.
9. Pózvai erdő, 1790. (OSzKKT)
10. Apátfa 1796-ból. (ZML T. 45)
11. Ságod, 1800. (OSzKKT TK 786)
12. Pózvai erdő és Berek, 1840. (OSzKKT TK 743)
13. Csács, 1841. (ZML T. 2)
14. Besenyő 1843-ból. (ZML U. 559)
15. Pózvai erdő, első vágásokra osztás. 1845. (OSzKKT TK 656)
16. Botfa, 1850. (ZML U. 82)
17. Pózva, 1852. (OSzKKT)
18. Zalaegerszeg erdői azl853. II. katonai felvételen.
19. Botfa, úrbérrendezés, 1857. (ZML)
20. Toposháza, Csentericfa, 1878. (ZML U. 102)
21. Zalaegerszeg erdői az 1879. III. katonai felvételen.
22. Zalavári Apátság Csácsbozsok erdeje, 1882. (ZML ÜT. 723.)
23. Zalaegerszeg -  Alsóerdő első üzemi térképe, 1885. (ZML ÜT. 585.)
24. Csácsbozsok volt úrbéresek erdeje, 1886. (ZML ÜT. 66.)
25. Zalaegerszeg -  Alsóerdő üzemi térképe, akác tagokkal, 1908. (ZML ÜT. 585.)
26. Faragó Béla levélpapírjának fejléce, 1907
27. Faragó Béla két díja, egy levele és egy reklámkorongja Göcseji Múzeum 

kiállításán. 1900.
28. Faragó magpergető birtoka, 1910. (ZML K. 612)
29. Neumayr és társa erdészeti kertészeti telep árjegyzéke, 1927.
30. Kocsondy János erdészeti kertészeti telep árjegyzéke, 1930. Molnár András 

szívességéből.
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31. Szűcs László erdészeti kertészeti telep árjegyzéke, 1930. Molnár András 
szívességéből.

32. Botfai emlékfák, 2008.
33. Neszelei Erzsébet királyné emlékhárs, 2008.
34. Magyar Állami Erdőgondnokság címere, 1890 körül. (LEFVK)
35. Fakitermelés, 1970.
36. Közelítés lovakkal, 1961. André Béla szívességéből.
37. Kézi fel terhelés gépkocsira, 1961. André Béla szívességéből.
38. Fenyőrönkök szállítása, 1966.
39. Bazitai erdők, 2006.
40. Bazitai táj, 2005.
41. Besenyői erdő, 2003.
42. Besenyői erdő, Nyíres, 2004.
43. Besenyői erdő, Bagodi, 2003.
44. Botfai erdő, 2008.
45. Ebergény, Újavas erdő, 2008.
46. Ebergény, Kisbükk, 2004.
47. Ebergény, Magasbükk, 2004.
48. Ebergény, szelídgesztenye, 2008.
49. Ebergényi Szálasbükk, 2008.
50. Alsóerdő-Szandó, erdei hangulat. 2005.
51. Nekeresdi volt püspöki Felsőerdő, akác átalakítás. 2008.
52. Szenterzsébethegy, 2008.
53. Darócaljai tölgy, 2009.
54. Csácsbozsoki volt apátsági erdő, 2008.
55. Csácsbozsoki volt apátsági bükkös erdő, 2007.
56. Csácsbozsoki közbirtokossági erdő, 2003.
57. Csácsbozsoki közbirtokossági erdő, 2003.
58. Csácsbozsoki erdőfelújítás, 2008.
59. Csácsbozsoki természetes erdőfelújítás, 2007
60. Csácsbozsoki feltáró út, 2003.
61. Csácsbozsoki téli erdő, 2010.
62. Csácsbozsoki erdő, viharkár, 2010.
63. Csácsbozsoki erdő, feltáró út, 2010.
64. Csácsbozsoki erdő a szőlőhegyek ölelésében, 2010.
65. Csácsbozsoki csemetekert, 1966.
66. Csácsbozsoki Arborétum, fenyőgyűjtemény első ültetés, 1983.
67. Csácsbozsoki Arborétum, tórészlet, 1998.
68. Csácsbozsoki Arborétum, havasszépe, 2004.
69. Csácsbozsoki Arborétum, exótagyűjtemény, 2008.
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70. Csácsbozsoki Arborétum, útrészlet, 2008.
71. Csácsbozsoki Arborétum, őszi cserjék, 2004.
72. Csácsbozsoki Arborétum, állandó erdőborítás, 2008.
73. Csácsbozsoki Arborétum, Öregbükkös tanösvény, 2010.
74. Csácsbozsoki Arborétum, Abies gyűjtemény, 2010.
75. Csácsbozsoki Arborétum, nyiladék, 2010.
76. Csácsbozsoki Arborétum, hópaplan alatt, 2010.
77. Csácsbozsoki Arborétum, öreg tölgyes, 2010.
78. Csácsbozsoki Arborétum, ciprusok, nyírfák, 2010.
79. Csácsbozsoki Arborétum, duglaszfenyők, 2010.
80. Csácsbozsoki Arborétum, bükk felújítás, 2010.
81. Csácsbozsoki Arborétum, Picea, Abies gyűjtemény, 2010.
82. Csácsbozsoki Arborétum, Abies gyűjtemény, 2010.
83. Csácsbozsoki Arborétum, ciprusok, duglaszfenyők, 2010.
84. Csácsbozsoki Arborétum, hóvirág, 2004.
85. Csácsbozsoki Arborétum, tőzike, 2004.
86. Csácsbozsoki Arborétum, eső utáni hangulat. 2010.
87. Zalaegerszeg -  Alsóerdőn a Bődy kilátó rajza, 1935. (ZML)
88. Alsóerdőn szánkópálya, felvonó, 1937. Serényi Árpád felvétele. (GMTGY)
89. Alsóerdőn szánkópálya, felvonóház, 1937. Serényi Árpád felvétele. (GMTGY)
90. Alsóerdei út, két világháború közt. 1937. (GMTGY)
91. Alsóerdőn az „ezeréves" tölgyfa Mária szentképpel. Schlemmer Tamás, 

1937. (GMTGY)
92. Cserkészek a Mária Képes fánál, 1940-es évek. (GMTGY)
93. Alsóerdőn akác átalakítás kezdete, 1966.
94. Alsóerdőn akác átalakítás, 1966.
95. Parkerdővé nyilvánítás, 1968.
96. Alsóerdei fenyves, 1966.
97. Akác utáni első kész erdősítés, 1972.
98. Talajelőkészítés, ültetés. 1973.
99. Csemeteápolás, 1975.
100. Alsóerdei hangulat, párában, 2005.
101. Alsóerdő tölgyerdő tavasszal, 2006.
102. Alsóerdő, tölgyerdő tavasszal, virágerdő, 2006.
103. Tavaszi tölgyerdő, 2009.
104. Három Tölgy tisztás tavasszal, 2009.
105. Alsóerdő, tölgy erdő télen, 2003.
106. Alsóerdő, tölgyerdő télen, 2003.
107. Alsóerdei tölgyes Jánkáról, 2008.
108. Azáleás völgy előkészítése, 1973.
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109. Azáleás völgy, 2004.
110. Havasszépe, piros, 2009.
111. Havasszépe, lila, 2004.
112. Havasszépe, vajszínű, 2004.
113. Havasszépe ősszel, 2003.
114. Azáleás völgy télen, 2003.
115. Azáleás völgy, látogatók, 2003.
116. Azáleás völgy, „Zala Megye Csodája" emlékkő, 2011. 
117 Erdei tornapálya, 1973.
118. Erdei tornapálya, 1973.
119. Erdei tornapálya, tájékoztató füzet, 1973.
120. Panoráma út előkészítése, TV toronnyal, 1974.
121. Aranyoslapi forrás első emlékkő, 1971.
122. Aranyoslapi forrás felavatása, 1981.
123. Aranyoslapi forrás és környéke, 1982.
124. Aranyoslapi forrás, 1981.
125. Aranyoslapi játszótér, 1990.
126. Aranyoslap felülről. Fotó: Zóka Gyula.
127. Aranyoslap, 2010.
128. Kerékpárút, szlavóntölgyesben, 2010.
129. Első erdei bútorok, 1974.
130. Első erdei esőbeálló, 1974.
131. Erdei esőbeálló a tisztáson, 1975.
132. Esőbeálló az Azáleás völgyben, 1975.
133. Parkerdei fogadó és köszöntő tábla, 1975.
134. Mamutfenyves, 1991.
135. Alsóerdő felülről. Fotó: Zóka Gyula.
136. Őszi Alsóerdő, 1992.
137. Szelídgesztenye, 2006.
138. Kárpáti sáfrány, 2004.
139. Kányabangita, 2003.
140. Erdei deréce, 2004.
141. Zsidócseresznye, 2004.
142. Ciklámen, 2003.
143. Turbánliliom, 2004.
144. Pirítógyökér, 2004.
145. Zalai bükköny, 2006.
146. Bíbor kosbor, 2008.
147. Gyöngyvirág, 2009.
148. Alsóerdő párában, 2003.
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149. Zalavölgyi parkerdő részlet a fogadó táblával, 1977.
150. Zalavölgyi parkerdő, emléktábla, 1977.
151. Zalavölgyi parkerdő, emléktábla, 1977.
152. Zalavölgyi parkerdő, Horváth Ernő alkotása. 1977.
153. Zalavölgyi parkerdő, tavasszal, 2003.
154. Zalavölgyi parkerdő, csácsi hegyről, 2008.
155. Zalavölgyi parkerdő, 2008.
156. Zalarét, 2008.
157. Kockás liliom, 2005.
158. Kockás liliom, 2003.
159. Baross liget, 1910. (ZML K. 612)
160. Mária képes fa az Alsóerdőn. 1958. Schlemmer Tamás felvétele. (GMTGY)
161. Alsóerdőn az „ezeréves" tölgyfa, kidőlve. André Béla szívességéből. 1962.
162. Alsóerdőn a Három Tölgy tisztás, 2003.
163. Alsóerdőn a Három Tölgy tisztás, 2003.
164. Sokágú tölgy, Nyíres erdő, 2006.
165. Sokágú tölgy, Nyíres erdő, 2006.
166. Darócaljai tölgy, 2009.
167. Odvas tölgy, Szandó, 2003.
168. Mamutfenyő, Erkel F. út, 2009.
169. Mamutfenyő, Zrínyi M. út, 2011.
170. Platánok, Zrínyi M. út, 2011.
171. Baross ligeti platán, 2011.
172. Deák tér, 2011.
173. Platán a Göcseji Múzeum előtt, 2011.
174. Szenterzsébethegyi szelídgesztenyefa, 2011.
175. Ólai temetőben lévő kislevelű hársfa, 2011.
176. Gyantagyár, 1964. (Az Erdő 1964. 04,193.)
177. Gyantázás, fenyőfába gyantavájat készítés, 1972.
178. Légy ölő galóca, 2011.
179. Vargánya, 2007.
180. Vadászjegy, 1865.
181. Zalaegerszegi Vadásztársaság alapszabálya, 1885.
182. Zalaegerszegi Vadásztársulat pecsétje, 1909.
183. Szarvasbogár a tölgyesekben, 2008.
184. Őzek az Alsóerdőn, 2007.
185. Alsóerdő, téli köd, 2004.
186. Fotó: Szakács Gábor, 2011.

Örömmel tölt el, ha sikerült felkeltenem az érdeklődést a zalaegerszegi erdők szépsége iránt. Bí
zom benne, hogy a képek látványa a természet szereiét és a kiránduló kedvet is fokozza. (A szerző.)
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Könyvünk a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város történetét feltáró kutatási prog
ram keretében készült el, és látott napvilágot. Az alapkutatásokat, a kézirat 

elkészítését a város önkormányzata támogatta, a Zala Megyei Levéltár szakmai, 
szervezői közreműködésével. A kiadványt eredetileg a program eredményeit tar
talmazó Zalaegerszegi Füzetek sorozatban terveztük megjelentetni, ám a terjedelmi 
korlátok miatt más, egyedi formátumot kellett választanunk.

A kiadást számosán támogatták; különösen figyelemreméltó a dunántúli er
dészeti vállalatok és vadászati szervezetek összefogása annak érdekében, hogy 
ez az úttörő vállalkozás, egy magyarországi megyeszékhely átfogó jellegű erdé
szeti, erdőgazdálkodási és vadászati története az olvasóközönség kezébe kerül
hessen. Számos, magát megnevezni nem kívánó magánszemély is segítette ado
mányával a könyv megjelenését, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörté
neti Szakosztálya pedig felvette a művet az Erdészettörténeti Közlemények soro
zatába. Dr. Oroszi Sándor szakmai segítségét külön is köszönjük -  és köszönjük 
mindazoknak a támogatóknak, jóakaróknak, akik tanácsaikkal, közreműködé
sükkel, anyagi erejükkel hozzájárultak a kiadvány megjelentetéséhez.

Kiss Gábor
A Millecentenáriumi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
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