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Diplomamunkánban azt vizsgáltam,
hogy Kôszeg városa milyen módon
folytatta erdôgazdálkodását, hogyan
végezte az erdôhasználattal kapcsolatos
tevékenységét, és milyen szakemberek-
kel oldotta meg feladatait. Összegyûj-
töttem az idôszak alatt készült térképe-
ket, üzemterveket, melyek tanúskod-
nak arról, hogy elôdeink milyen módon
oldották meg a nyilvántartást, az erdôk
kezelésének leírását. 

A Kôszegi-hegység természeti viszo-
nyait áttekintve elmondható, hogy a
hegységben a savanyú talajképzô kôze-
tek és a bôséges csapadék hatására kü-
lönbözô erdôtalajok képzôdtek. Eze-
ken a talajokon olyan erdôállományok
alakultak ki, amelyek nemcsak változa-
tos fafajösszetétellel és értékes faállo-
mánnyal rendelkeznek, hanem turiszti-
kai értéket is képviselnek. Ez utóbbit
számos kirándulóhely népszerûsége is
bizonyít.

Kôszeg város története az ôskorba
nyúlik vissza. A történelem számos pró-
ba elé állította a várost, több megszállást,
felégetést kellett elszenvednie, míg vé-
gül a kiegyezés után Kôszeg is élvezhet-
te egy szabad nép jogait. Napjainkban
egy kedvelt történelmi kirándulóhely,
békés kisváros a maga szépségeivel.

Fôhasználatok
A város erdejét két üzemosztályra osz-
tották fel, Felsôerdei „A” és Alsóerdei
„B” gazdasági osztályra. Az „A” gazda-
sági osztályban a fafajoknak és a város
igényeit is kielégítô haszonfagazdaság

elveinek legjobban megfelelô, szálaló
vágásos gazdálkodásra alapozott ter-
mészetes felújítás volt az alapelv. A „B”
gazdasági osztályban tarvágást alkal-
maztak. A faanyag közelítése emberi és
állati erôvel történt, míg a kiszállítás ki-
zárólag állati erôvel, többnyire lovak-
kal történt. Szakképzett erdei munká-
sok nem voltak, a fatermeléshez szük-
séges szerszámokról, napi élelemrôl,
ruházatról maguknak a munkásoknak
kellett gondoskodniuk. A fakitermelés
„házilag” történt. Ez alatt azt értem,
hogy a kitermelt faanyagot a város és
vidékének közönsége vásárolta. Az
elôhasználatok során többnyire csak a
már elhalt egyedeket távolították el. A
rendszeres gyérítésekre, tisztításokra és
a fiatalosok ápolására nem helyeztek
elég nagy hangsúlyt. Ennek oka egy-
részt a rossz munkásviszonyokban ke-
resendô, másrészt a háború miatt sok
ember állt be katonának. Pénzügyi
gondok minden esztendôben jelent-
keztek.

A város 1931-ben a „B” gazdasági
osztályba tartozó erdôk vágáskorá-
nak leszállítását és rendkívüli fahasz-
nálat engedélyezését kérte. Ezen fa-
használat bevételeivel pedig a tarto-
zásokat kívánta törleszteni. Egyéb fa-
használatok hótöréses károk és erdei
utak építése miatt történtek. A város a
szokásostól eltérô választékokat is
termelt. Ilyen volt az Alsóerdôben
termelt fenyô szergömbfa, a Stájer-
házi vágásokban termelt „bükk-ke-
réktalp”.

Mellékhaszonvételek
Vadászat: Kôszeg városa vadászati
joggal rendelkezett, a vadászati
ügyekben a rendelkezéseket a város
hozta. Az 1935 elôtti idôszakra az volt
a jellemzô, hogy a vadászbérlôk álta-
lában csak vadászták területeiket,
anyagi lehetôségeik és egyéb érde-
keknek megfelelôen kezelték. A va-
dászterületeken általában nem fordí-
tottak gondot a nagyvadgazdálkodás-
ra, a minôség javítására. Nem volt
megoldott a téli etetés és a vad-
földgazdálkodás sem. A lelövések leg-
többször alkalomszerûek voltak. A va-
dászai rendtartás 1923-ban lépett ha-
tályba, mely szerint ragadozó vad lelö-
vése esetén a vad az elejtôt illette, ap-
róvad lelövésekor pedig megváltási
árat kellett fizetni. A város területén
gyakorolható vadászati jogot 1935-
ben 10 évre bérbe adták és a vadászte-
rületet két részre osztották: „Gyön-
gyös bal parti”, és „Gyöngyös jobb
parti” területre, amelyet azonos felté-
telek mellett és ugyanazon idôre adtak
bérbe. Ekkor már találunk utalásokat a
megfelelô vadállomány kezelésére, té-
li etetésre, illetve az erdôgazdálkodási
tevékenységet és turizmus érdekét
szolgáló intézkedésekre.

Gyanta- és fenyôtûgyûjtés: A Kôsze-
gi-hegység erdeinek fenyôállományai
nemcsak értékes fenyôanyagot, hanem
jelentôs mennyiségû fenyôgyantát és
fenyôtût is szolgáltattak. Az egy-egy tör-
zsön lecsurgó 1,5–2 kg gyanta nemcsak
a hegedûvonók kenésére volt alkalmas,
hanem nagyon fontos ipari alapanyag is
lett. A fenyôtût párolták, desztillálták,
amibôl fenyôtûolajat, különbözô pipe-
re-alapanyagokat nyertek. A fenyô-
gallyak begyûjtése egyben az erdô tisz-
títását és a tûzveszély csökkentését is je-
lentette.

Fenyôgallytermelés: A lucfenyô-állo-
mányok tisztítása alkalmával a kivágott
fák ágairól levágták a 40-120 cm hosszú
gallyakat és dróttal 14-15 kg-os bálákba
kötögették. A fenyôgallyat leginkább
koszorúkötés céljára értékesítették.

Karácsonyfatelepek: A fenyôállomá-
nyok vadkárosítása és a lopások elleni
védelem miatt a fenyôtermelô erdésze-
tek ún. karácsonyfatelepeket létesítet-
tek, melyeket más célra alkalmatlan te-
rületeken hoztak létre. 

Kôszeg város erdôgazdálkodása
Trianontól az erdôk államosításáig
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Alomszedés: Az alomszedést a lakos-
ság a város engedélyével gyakorolhatta.
Egy miniszteri rendelet értelmében az
alomgyûjtés csak az erdei utakon, ár-
kokban és nyiladékokban, ellenôrzés
mellett, száraz idôben volt végezhetô.

Gyógy- és ipari növények gyûjtése: A
város 1924-ben 5 évre bérbe adta erde-
it a Magyar Királyi Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium gyógy- és ipari növény for-
galmi irodájának, gyógy-és ipari növé-
nyek gyûjtése céljából.

Nyír-seprôág: A város az erdôterületén
a munkanélküliek részére engedélyezte
a nyírfaág ingyenes szedését, mely tevé-
kenység divat volt ezen idôkben.

Szelídgesztenyések: A helyi lakosság
elbeszélései szerint a gesztenyét még a
rómaiak telepítették erre a vidékre. Va-
lamikor 3000 hold nagyságú területet
emlegettek. A hasonló életigények mi-
att a szôlômûvelés terjedésének a gesz-
tenyések jelentôs területei estek áldoza-
tul. A legutolsó telepítés 1938-ban tör-
tént a Szabóhegyen. 

Fenyômagpergetés: Kôszeg városa
1920-ban Czeke Gusztáv fenyômagper-
getô telepének létesítésére adott enge-
délyt.

Fûzfavesszô telep: A Kôszegi Keresz-
tény Szociális Munkásegylet 1922-ben
arra kapott engedélyt, hogy a város tu-
lajdonát képezô téglaszín területen fûz-
fatelepet létesítsen. A kosárfonás iránti
kereslet csökkenésével ez a telep meg-
szûnt.

Kôbánya: Kôszeg városa a II. világ-
háború elôtt a Szabóhegy felett az erdô-
ben egy kôbányát nyitott. A bánya nyi-
tásának célja az útépítéshez szükséges
terméskövek biztosítása volt. Közel 30
ember dolgozott tavasztól késô ôszig a

bányában, és ez
idô alatt 5-6000
m3 követ termel-
tek ki. 

S z é n é g e t é s :
Nagy divat volt a
faszénégetés is.
Egész települések
alakultak, melyek
szénégetéssel fog-
lalkoztak. A Kô-
szegi-hegyekben
az 1930-as évek
végéig folyt szén-
égetés.

Lovak tartása:
A lovakat elsôsor-
ban rönkanyag
vonszolására hasz-
nálták. A lóállo-
mány kímélése és

a közelítés termelékenységének növe-
lése érdekében a Stájer-házaknál és a
Keresztkúton téglaistállót építettek. 

A gazdálkodás jellemzésekor vizs-
gáltam az idôszak elôtti és utáni gazdál-
kodást is. 

Az 1920 elôtti idôszakról egy üzem-
átvizsgálási munkálat állt rendelkezé-
semre. Ezt a munkát a részben vissza-
hagyott nyilvántartások térképre törté-
nô bejegyzése, valamint az erdei sze-
mélyzet által gyûjtött adatok alapján ál-
lították össze, ezért megbízhatatlanok.
Az erdônevelési tevékenységeket in-
kább csak az idôsebb állományokban
végezték el, így a fiatal állományok te-
nyésztendô fanemeit a gyomfa nyomta,
és vagy elnyurgultak, vagy alászorultak
és visszamaradtak. A felújítások mester-
séges és természetes úton történtek. A
mellékhasználatok közül fôleg a na-
gyon káros alomszedést gyakorolták.

A vizsgált idôszak alatt az 1923. janu-
ár elsején hatályba
lépett üzemterv
volt érvényes.
Ezen üzemtervben
tárgyalt erdô váro-
si erdô volt, ezért
azt rendszeres
gazdasági üzem-
terv szerint kellett
kezelni. Az erdô-
birtok gazdasági
osztály felosztása
nem változott. A
Felsôerdôben a
KTT és a B volt a
tenyésztendô fôfa-
faj, míg az Alsóer-
dôben az EF és FF.
A tisztítások során

a gyomfákat (Nyí, Fü, Mo) szedték ki.
Gyérítéseknél is elsôsorban a tenyész-
tés tárgyát nem szolgáló fanemeket, va-
lamint az alászorult egyedeket szedték
ki. A fakitermelésnél és a kiszállításnál a
legtöbb figyelmet a fiatalosok védelmé-
re kellett fordítani. A mellékhasználatok
közül az alomszedés szigorúan tilos
volt, csak az utakon, nyiladékokon, ár-
kokban volt végezhetô. A réteket, szán-
tókat okszerûen kezelték. Az idôszak
alatt az útépítési terv pénzügyi fedezet
hiányában nem volt teljesen keresztül-
vihetô, ezért csak a meglévô utak he-
lyesebb vezetésére, karbantartására
szorítkozott az útépítési tevékenység.

Az államosítás utáni idôszakról az
1949-1958-as ideiglenes üzemterv állt
rendelkezésemre. Az erdôbirtok 4 kü-
lönálló erdôtestbôl állt és 9 község ha-
tárában volt elosztva. Az összes állo-
mánynak mintegy 80%-a mag, 20%-a
sarj eredetû volt. Az állományok 38%-át
a tölgy tette ki, a bükk 25%-kal, az erdei
fenyô 19%-kal képviseltetett. Három
gazdasági osztály volt:

K100, KF80 és Á360.
Ha összehasonlítjuk a három idôsza-

kot, az állapítható meg, hogy az alkal-
mazott fafajok és a felújítási eljárások
nem változtak jelentôsen, hiszen min-
dig figyelembe kellett venni a termô-
hely, a klíma adta lehetôségeket, a vá-
ros szükségleteit, a piac igényeit.

Már a XVII. századbeli iratokban
nyomát lehet találni, hogy az erdô sze-
mélyzetének felfogadásáról és díjazásá-
ról hogyan intézkedtek. Mária Terézia
idejében Kôszeg városa erdômestert al-
kalmazott, ki felelôs volt az erdô terv-
szerû fakitermelése mellett az erdô mû-
veléséért is. Az erdôgazdálkodással
szorosan összefügg az erdészeti dolgo-
zók részére épített lakóházak. Régi fel-
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jegyzésekbôl megtudható, hogy az
1700-as évek derekán Kôszeg városa
erdeinek szakszerû mûvelése és ôrzése
érdekében két erdészt telepített Stájer-
országból a hegyekbe, ahol részükre a
Felsôerdôn, a mai Stájer-házán 1-1 er-
dészházat építtetett. Ma erdészeti múze-
umként üzemel a felújított épület. A vá-
ros természetesen a késôbbi idôkben is
gondoskodott megfelelô erdész szak-
emberekrôl, azok ellátásáról. Ezen
utóbbi tevékenység ruhailletmények-
ben, jövedelem-emelésekben, erdôôr
özvegyének nyugdíjjogosultsága meg-
állapításában, sírok gondozásában nyil-
vánult meg. A jövedelmek meghatáro-
zása a képviselôtestület hatáskörébe
tartozott, éppúgy, mint az állások betöl-
tésére kiírt pályázatok kihirdetése. A vá-
ros különleges juttatásokról is gondo-
skodott az erdôôrök részére, mint pl. a
kert-és földilletmény biztosítása. A vá-
ros erdészei közül említést érdemel Mé-
száros Antal és Zins Károly erdômester,
Kiss István fôerdész és Fatalin Jenô, a
város utolsó erdészének neve. Külön
még meg kell említenem Pintér Gyula
nevét, aki a Kôszegi-hegység erdeinek
egyik legkiválóbb, Bedô-díjas erdésze
volt. Segítôkészségéért, egyenességéért
és szókimondásáért szerették, tisztel-
ték. Példaképként állítható az utána kö-
vetkezô erdésznemzedék elé, mint em-
beri, mint szakmai vonatkozásban.

Összefoglalás: Kôszeg szabad kirá-
lyi város sajátos történelmi múlttal és
környezeti adottságokkal rendelkezik.
Mindezek megalapozták a város erdô-
gazdálkodását. A város a vizsgált idô-
szak alatt erdeiben mindig úgy végezte
fôhasználatait, hogy a lakosság és a pi-
ac igényeit kielégítô választékokat ter-
melt. A mellékhasználatok esetében
kiemelkedô szerepe volt a vadászat-
nak, az erdei alomszedésnek, kará-
csonyfatelepek üzemeltetésének. Az
egyéb tevékenységek jelentôs bevéte-
lekkel járultak hozzá a város bevétele-
ihez. Az üzemtervezés, nyilvántartás,
térképezés színvonalasan történt, ami
köszönhetô volt az egyre fejlôdô tech-
nikának, a hatósági igényeknek. A ter-
vek teljesítésében nagy szerepet ját-
szottak a pénzügyi és szakember vi-
szonyok. A vizsgált idôszak alatt szá-
mos szakember megfordult a város
szolgálatában, gyarapítva ezzel a szak-
embergárda tudásszínvonalát, szakmai
tevékenységét. A város mindezekért
jelentôs javakat, szolgáltatásokat nyúj-
tott embereinek.

Vámos Krisztina
okl. erdômérnök

Az Erdészeti Lapok 1997. évi februári
számában olvasható cikkre (Erdész-
szemmel a mongóliai pusztaszil árnyé-
kából), dr. Tóth Béla a fafaj honosítója
– elterjesztôje és legjobb ismerôje ala-
pos részletességgel válaszolt. (EL 1999.
évi márciusi szám. Tapasztalatok a
puszta szil termesztésérôl.) Mindkét
cikk a fafaj sokoldalú alkalmazási lehe-
tôségét vagy esetleges hibáit, korlátait
taglalja.

Engem, mint csemetetermelô erdészt
pedig az indít további hozzászólásra,
hogy kis hazánkban ezt a „tájidegen-
nek” minôsített fafajt is számûzni akarja
a természetvédelem.

Szerintük ki kell irtani az akácot, ne-
mes nyárat, fekete diót, vörös tölgyet
stb., egyszerûen azért, mert nem „ôsho-
nos” fafaj.

Az Erdôvédelmi Szakosztály kihelye-
zett gyûléseivel is járva itthon és szom-
szédainknál azt tapasztalom, hogy a
leginkább visszatérô erdôvédelmi prob-
léma a vadkár több százmilliós nagysá-
ga. Ugyancsak súlyos milliókat költ a
szakma kerítés építésére és fenntartásá-
ra, továbbá vadtakarmányozásra. A La-
pokban is állandóan visszatérô gondo-

lat a természetszerû erdôk témája, szor-
galmazása az elegyetlen ültetvényszerû
erdôkkel szemben.

A turkesztáni-puszta szil (Ulmus
pumila L.) talán egyik legalkalmasabb
fafaj volna ezen törekvésekhez, a hán-
tás- és rágáskárok „természetszerû” ki-
védésére. Hazai és nemes nyár, akác,
száraz homoki fenyves alá-közé ültetve
magas tápértékû ún. „rágó” fafaj. Ahogy
dr. Tóth Béla is említi nagyon jó vissza-
szerzô, sarjadzóképességgel bír, elbok-
rosodásra, villásodásra hajlamos, ezért
a cserjeszint, a második koronaszint ki-
alakításával jól betölti a talaj- és törzsár-
nyaló szerepét is, elôsegítve a fôfafajok
természetes ágtisztulását. A lassan növô
tölgyekkel együtt ültetve viszont azokat
egy-két év alatt elnyomja és így helyte-
len módon alkalmazva agresszív gyom-
faként viselkedik. Néhány helyen ezért
nem szeretik.

Dr. Kapusi Imre volt szíves rendel-
kezésre bocsátani egy laborvizsgálati
eredményt 1990-bôl. Az alábbi kis táb-
lázat a turkesztáni szil lombos és csu-
pasz vesszejének fôbb beltartalmi érté-
keit közli egyéb tömegtakarmánnyal
összevetve.

Erdészszemmel a magyar
puszta szil árnyékából

Vizsgált növény Nyers  Nyers zsír  Nyers rost  Nyers hamu 
fehérje g/kg g/kg g/kg g/kg

Szil lombos vesszô 57 32 434 60
Szil száraz vesszô 48 17 475 40
Nyári idôsebb sarjú 125 48 275 78
Lucerna virágzásban 179 27 329 88
Silókukorica tejes-viaszérésben 82 28 194 45
Lucernaszalma 100 17 430 82 

Sokoldalú további alkalmazására látvá-
nyos és reprezentatív példa Hajdúszobosz-
lón látható. A város fôutcája, amely már
csak egy évig viseli a négyes fôút csaknem
elviselhetetlen átmenô forgalmát, vissza-
kapta eredeti, régi nevét, és a „Szilfák alja
út” mindkét oldala be is van ültetve sorfá-
nak nevelt turkesztáni szilekkel, melyek a
decemberi kemény fagyokig zöldellnek.

A debreceni Mészáros Díszfaiskola
többféle színes lombú és ún. alakfát –
gömb, jegenye, szomorú változatot olt
erre az alanyra.

Csemetenevelése csak jó és gyors
csírázóképessége miatt könnyû, egyéb-
ként az öntözés és gyomlálás miatt épp
olyan igényes és költséges, mint a fe-
hérnyár, nyír, platán, éger stb.

Egyetlen ismert, ritkán elszaporodó
károsítója van, az ún. szil olajos bogár
(Galerucella luteola Müll.), mely apró,
4–6 mm nagyságú sárgásszürke lomb-
rágó. Ellene 2000. év augusztusában
kellett egy ízben védekezni csemeteál-
lományban 0,1 l/ha Fendona 10 EC-vel.

Jelenünkben nagyon valószínû,
hogy éghajlatváltozásnak vagyunk és
leszünk tanúi, és erdeinkkel együtt
szenvedô alanyai is. Érdemes volna
tehát szakmánknak felkarolni ennek a
mindent tûrô szép és hálás fafajnak az
ügyét, hiszen ôseink is valahol Kö-
zép- vagy Belsô-Ázsiában voltak „ôs-
honosak” ezer valahány száz évvel ez-
elôtt.

Domokos Gergely


