gőtől teljesen elzárul, teljesen el kell vetnünk ezt a nagyon elterjedt
eljárást.
Ennyit óhajtottunk Lonkay Antal igen érdekes közleménye
kapcsán megjegyezni, hogy szaktársaink figyelmét felhívjuk arra,
hogy a Campbell-féle talajmüvelés előnyeit egész kicsinyben, az
ültető gödör szűk keretei között is biztosithatjuk annak a kis
csemetének, amelyet a fiatal korban oly sok veszély fenyeget.
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Az erdőségek térvesztése.
Irta: Földes

János.

rdekes történelmi adatokkal mutatja ki Téglás Gábor az
1910. évi „Erdészeti Lapok" 602—607. lapjain,*) hogy a
római légiók, kiknek műszaki csapatai az erdőhasználat min
den ágában s fadöntésben is otthonosak voltak, időszámitásunk első
századaiban terjedelmes tölgyeseket találtak még a „dalmát partok
s Bosznia-Herczegovina szikláin s a későbbi nemzedék terhére
esik a karsztosodásnak ma oly lehangoló sivársága".
Legyen szabad ezzel kapcsolatosan Szilágyi: A magyar nemzet
története és Tagányi Károly: Erdészeti oklevéltár cz. munkái fel
használásával erdőségeink térvesztésének okaira visszapillantást
vetnem. Délvidéki erdeinkre nézve az első, bár hiányos adatot
Kr. e. a 35. évből találjuk. Ebben az esztendőben vezetett Octavianus hadat a Kis- és Nagy-Kapella
két oldalán lakó iapodok
ellen, kik Octavianus közeledtére az erdőkbe vonultak. Ezek szom
szédai, a Bosznia északi és keleti részén lakó pannonok oly nyo
morultak voltak, hogy városuk sem volt, hanem terméketlen erdős
helyen szétszórt falvaikat üresen hagyva, a rómaiak elől ők is az
erdőkbe vonultak. Itt tehát akkor még bővében volt erdő a mostani
elkarsztosodott helyeken.
Tiberius alatt Kr. e. a IX. században a római sereg Segestáig
(a mai Sziszek) hatolt és a Dunáig tolta Illiricum határát. A Dunán-
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*) „Dalmácziai erdei munkások római emlékei időszámitásunk első száza
dából."

túlra, bár tehették volna, csak azért nem terjesztették ki ekkor
uralmukat, mert nem tudtak mit tenni a gyéren lakott erdős terü
lettel; éppen igy voltak a gyérlakosságu Nagy Magyar
Alfölddel,
a jazygok földjével. Csak száz évre rá, Traján idejében, telepedtek
meg már jobban a légiók.
Ez utóbbi időből veszszük azon erdőtörténelmi szempontból is
érdekes adatot, hogy Pannoniában a földek becslése megejtetvén,
Hygienus mérnök öt osztályt különböztet meg, nevezetesen:
1. Elsőosztályu szántóföld (arvum primus).
2. Másodosztályú szántóföld (arvum secundum).
3. Rét (pratum).
4. Makktermő erdő (silva glandifera).
5. Közönséges erdő, favágásra
s legelőül (silva vulgáris
pascuae).
A bevallásnál még a gyümölcsfát és szőlőt is számba vették.
Ez a beosztás annál nevezetesebb, mert lényegileg ezen az
alapon történt az erdőbecslés még Verbőczy idejében, 1514-ben
is, annak Hármaskönyve szerint. A rómaiaknak az első négy
századra kiterjedő uralma azonban, ugy látszik, arról is nevezetes,
hogy ők kezdték meg a rengetegek irtását. Oalerius császárról
ugyanis, ki 311-ben Krisztus után halt meg, fel van jegyezve, hogy
utolsó éveiben a pannóniai erdők kiirtásával és mocsarak lecsa
polásával foglalkozott.
Ha tekintetbe veszszük, hogy a római légiók mennyi kitartó
s nehéz munkát, többek között szőlőültetést végeztek, nem lehet
kicsinyleni irtási munkálataikat sem, különösen tudva azt, hogy a
110-ben befejezett római gyarmatositással határőrökül letelepített
katonáknak sok erdő szabad prédájukra lett bocsátva. Az erdő főleg
legeltetési czélokat szolgálván, a táborhelyekül kihasított erdősé
geket tűzzel-vassal pusztították, igyekeztek minél nagyobb térséget
legeltetésre alkalmasabbá tenni.
Ott voltak a fával foglalkozó különböző testületek. Ezek szintén
nagy fapazarlást vittek végbe. Ide tartozik a hajósok testülete
(collegium), kik a Maroson és Száván a szállítást eszközölték,
továbbá a dendrophorok (faszállitók) testülete, kik a hadigépek és
épületek előállítására szükséges szálfákat szállították. Mind e fakihasználás nem lehetett távolról sem oly gazdaságos, mint manapság.

Gondoljunk csak az erdélyi oláh zsindely- és csöbörkészitőkre,
kik „fakóstolások"-kai tömérdek fát kikezdték s az arra való törzs
ből is csak egy kis darabot dolgoztak fel, a többit pedig ott hagyták.
Mezőségi területünk, de főképen Alföldünk, éghajlatánál fogva,
már ősidőktől kezdve fátlanságra hajlandó volt. Nézzük erre nézve
a számszerű adatokat.
Mayr szerint a fatenyészethez szükséges esőmennyiségnek
májustól augusztusig legalább az 50 mm-t el kell érnie. Azonban
Réthly Antalnak az 1871-től 1900-ig terjedő 30 évi időszakra
összeállított adatai szerint*) a szabédi mezőségi állomáson augusztus
ban 48-7, Szegeden — az Alföldön — ugyanakkor csak 43'9 mm
az általános csapadék.
S minthogy az ősember is a ritkásabb, mezőgazdaságra
alkalmasabb helyeket kereste inkább, azért az őskorszakbeli első
megtelepülések a diluviál korban szintén a legkiterjedtebb mező
ségeket alkotó lőszterületeken történtek, melyek zegzugos övben
köritik alföldünket s az áthidalást képezik a lapálytól a közép
hegységhez. Legszebben ki van fejlődve ez az őv a dunántúli
részekben. S tényleg ilyen helyen a kurdi leletekről világhírű
tolnalengyeli, mintegy 300 m magas dombokon, a „töröksáncz"-on
találtatott egy nevezetes kőkorszakbeli temetkezési hely, a löszbe
beágyazott sírokkal, melynek kurdi oldalán a messze húzódó
Kaposvölgyet akkoron még sásas-nádas tőzegmocsarak borították.
Az Alföldünkön a lágyfákból alkotott erdő csak a folyónak ár
területét követte ligetesen szakgatott övben, ahogy kiálló göröndök
váltakoztak mélyebb helyekkkel. Az itt tanyázó jazygok, szittyák,
akképen védekeztek a rómaiak ellen, hogy „az Alföld nagyobb
folyóinak áradásos helyein fűzfákkal sűrűn benőtt úttalan mocsarai
között ütötték fel szállásaikat, hol csak az járhatott (mint a mi
pákászaink), ki a tájékot ismerte", ahol pedig nem volt ilyen ter
mészetes véd, ott sánczokat húztak, földvárakat építettek. Ilyen a
Bács-Földvár és Újvidék között 26 km hosszban elhúzódó nagy
római sáncz, mely a Dunára és Tiszára támaszkodik két végével.
Itt laktak a jazygok a IV. században.
*) „Erdészeti kisérletek" 1909. évi Ív, 2. sz., 36. lap : „Az erdészeti meteorológiai
állomások hőmérsék és csapadékai átlag értékei."

Az áradásos helyeken kivül fekvő területeken bizony már Attila
idejében az V. században is „fa- és kőnélküli pusztaság volt"
a Duna és Tisza köze az akkori feljegyzések szerint, hol Attila
felütötte székhelyét, ott fából készült városa épült.
Az V. századtól a VlII-ig terjedő népvándorlás idejében az a
sok egymást kergető harczias néptömeg, tán kizárólag legelőre
szoruló lovak és marhák töméntelen seregeitől kisérve, faházakban
meghúzódva, semmi kíméletben nem részesítette az erdőket; a
deliblati homokba ágyazott fekete rétegek és szarvasagancsok
most is hajdan kipusztított rengetegekről mesélnek. Rendszeres
irtásról még nem lehetett szó, de annál több eshetett a pásztortüzek áldozatául.
A honfoglalás idejében, 896-ban, mikor már a magyarok vég
leg megtelepedtek a nagyjában ma is lakott területen, kerülték az
erdődús hegyvidéket s inkább a síkságot szállták meg.
A lakosság oly gyér volt, hogy „a síkságon a messze elterjedő
fűmezőt csak itt-ott, a folyók összefolyásával szakította meg egy-egy
szláv község alacsony kunyhóival és a körülötte zöldelő köles- vagy
árpavetéssel".*)
Géza fejedelem (992—997) kezdte helyhez kötni, megtelepí
teni kalandvágyó hőseit s ezzel sújtotta leginkább az ország leg
nagyobb részét közlegelőnek használó, még mindig vándor törzseket.
De azért Géza halála után is, kinek legtöbb birtoka Dunántúl volt,
a Tiszántúl még mindig a pásztornak állt a világ. Szent Gellért
legendája szerint „a fejedelemnek számtalan vadon legelő lova
volt, azokon kivül, melyek csikósaira voltak bizva, a gulyásai vég
telen sok marháját őrizték".
„Egyszerre feltűnik a Tisza melléki nagy sikság, méneseivel,
gulyáival, a földmivelés csekély kezdeteivel, olyannak, amilyen a
vajdák korában volt."**)
Ezeket annak tanúbizonyságául sorolom fel, hogy ennyi állat
s légiója az utána ólálkodó „koczapásztorok"-nak bizonyosan
nagy igyekezettel pusztították az erdőt, hogy szabad térséget nyer
jenek, amazok rágó szerveikkel, emezek inkább fejszével, égetéssel.
*) Marczali Henrik: „A magyar nemzet története" I. kötet, 130. lap.
" ) Ugyanott 277. 1.

Sik Alföldünk azonban távolról sem lehetett még annyira
fátlan, mint manapság. Erről némi fogalmat alkothat magának
az, ki ismerte nagy folyamaink mellékét még abból az időből,
mikor azok nem voltak védtöltések által megszükitve s hosszábanszéltében vége láthatatlan térségen szabadon hömpölyöghettek a
medrükből kidagadt hullámok. A folyók közelében az árterületen
összefüggő füz- és nyárfaerdők, távolabb a terebélyes mocsártölgy
avasai foglaltak helyet. Ezeknek kiritkult százados fái közül ki-ki
korhadt egy-egy szál, helyet adva a nagyon értékes, úgynevezett
„makkos legelőnek", amilyen még a mult század hetvenes évei
ben sok volt Somogyban, Tolnában, Baranyában. Az Alföldnek
jóformán csak árviz nem járt része volt akkor teljesen fátlan.
Az a sürü, széles, összefüggő hegyes-völgyes erdőöv Nagy
alföldünk körül okozta azt, hogy a csapadék legnagyobb része a
gyökerek mentén földbe jutva, mint terjedelmes talaj árja bukkant
elő a síkságon és alkotta azt a sok — vizi szárnyasoktól s halak
tól hemzsegő — nádas-kákás mocsarat, mérföldekre terjedő lápokat.
Az árpádházi királyok alatt (1000—1301) még szintén nagy
kiterjedésű erdeink voltak. Szent István idejében a Felvidéknek
7 millió hold területén több mint 4 millió hold lakatlan erdő
állott egy darabban. Délen és Erdélyben szintén határtalan ren
getegek voltak.
A rendszeres irtási munkálatok azonban akkor vették kezde
tüket, mikor éppen irtás czéljából német, szláv, magyar és olasz
vendégek lettek az ország különböző erdős vidékeire letelepítve.
Ezek között a legkiválóbbakat, a szászokat II. Qéza (1141—1146)
helyezte el Erdélyben és a Szepességben, hogy az országot a kul
túrának megnyerjék. Ezeknek feladata volt az erdőt irtani és nyert
földeiken gazdálkodni. Az ugyancsak II. Qéza által a Szék (ma
Báttaszék) mellett letelepített cziszterczita-rend szintén kiváló érde
meket szerzett az erdőségek irtása és gazdasági művelés alá
vonása által.
Az 1241 — 1242. évi tatárdúlás után IV. Béla hivó szavára
megint sokan tódultak be minden országból s a bevándorlást az
1259. évi nagy éhség fokozta. Ezek falvak és városok alapításával,
földeik müvelésével az erdők rovására terjeszkedtek.
Most alakult ki a vadonból Torna, hallunk először a Rima

völgyéről, Sáros és Eperjes lakóiról, Szepesben a szászok most
erősödnek meg, főhelyük — Lőcse — akkor a legészakibb helyen
feküdt. Most tűnik fel Beszterczebánya és az árvái vár.
Máramaros megye „terméketlen, zord földje" a XIII. század
végén népesült be annyira, hogy érdemes volt ispánt rendelni oda.
Különösen a fenyőféléknek volt nagy hátrányára a létért való
küzdelemben a legeltetés, a pásztorok s nyájak okozta rongálás,
valamint a szántó- és legelőnyerés végett az irtás, mely pusztításnak
a fa bővében levő emberiség eleinte nem igyekezett gátat vetni.
Sarjhajtóképességüknél fogva a pusztításnak jobban ellen
állottak a lomblevelüek, ezek közt pedig árnytürése miatt a bükk
jobban, mint a tölgy. E körülményeknek tulajdonitható azután,
hogy miért van hazánkban a bükk, a többi fanemek rovására,
annyira elterjedve.
A pásztorok, de különösen a kecskék okozta károsítások s
azok ellen hozott tilalmak felsorolásával tele vannak erdészeti
okleveleink.
A kecskékről az első hirt 1233-ban s ugyanarról az esetről
1240-ben IV. Béla összeiróleveléből kapjuk, melyben elrendeli,
hogy Szent László által 1093-ban Pannonhalmának a Zselizségben
(Somogy) adományozott 10 kondásfalu tartozik 300 telke és 60
ekeföldje után minden 2 telek után, többek között, a barátok
lábbelijére hajával együtt 60 kecskebőrt adni.
Ha meggondoljuk, hogy ez adomány egymagában is 9000 db.
kecskének felel meg, óriási mértékben lehetett e legpákosztosabb
erdőpusztitó abban a korban elterjedve.
Nem csoda, ha a Hármas könyv már 1514-ben III. rész,
33. czimében intézkedéseket tartalmaz arra nézve, miképen kell
azokat a károkat megtériteni, melyeket a marhák és barmok
okoztak.
Legjobban garázdálkodtak azonban a Magyarországon 1223
óta feltünedező oláhok, ugy hogy ellenük Mátyás király 1469-ben
nemcsak a rétekben és legelőkben, de az erdőkben okozott károk
miatt is, a legszigorúbb rendeletet bocsátotta ki.
Főkép a legeltetés s rendetlen, fapusztitó vágás és erdőirtás
eltiltása miatt hozta meg II. Miksa 1565-ben az „erdőrendtartást",.
mely ellen azonban azután is unosuntalan vétettek.

Annyi hatása azonban volt, hogy annak nyomása alatt a XVII.
század folyamán végleg eltűnt az erdőből az ott hirhedtté vált
oláh pásztornép, mely általános gyűjtő neve volt az erdei pásztorkodásnak.
A XVIII. században meg a katonakincstár saját érdekében
fogta szigorú erdőtilalom alá a volt Bánságot a törökök kiűzetése
után, Magyarországra nézve pedig 1769-ben lett az erdőrendtartás
kiadva.
Mindamellett azután is, különösen a X I X . században, mikor
a robot- és dézsmamegváltás folytán, a köznemesség, az ingyen
munkaerő megszűnése miatt, szegényedni kezdett s pénzhiányát
csak erdejéből fedezhette, rohamosan folyt annak irtása s szántó
földdé való átalakítása még 1848 és 1868 után is, míg végre az
1879-ben meghozott erdőtörvény rendelkezéseivel kellett annak
gátat vetni.
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné",
a- „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, jlletőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek

