
S. LACKOVITS EMŐKE 

A KÖVESKALI REFORMÁTUS TEMPLOM 
ÜLÉSRENDJE 

A nemzetségi szervezet nyomait Köveskálon 
nemcsak a letelepülésben, a temetőkben, hanem a 
templomi ülésrendben, a padok elosztásában is 
megfigyelhetjük. A helyfoglalás szigorú rend 
szerint történt és történik ma is.' 

Az 1738-ban épített templomban a családok 
pénzzel váltották meg a padokat, amelyeket utó
daik örököltek. Ez az elosztás azonban merev 
szabályok szerint történt. A jobb és bal oldal éle
sen elkülönült: a torony felőli főbejárattól balra 
található az asszonyok padja, jobbra az előkelő 
oldalon pedig a férfiaké. (Az idegenek a szabad 
helyekre ülhettek.) A nemzetségnek a faluközös
ségben elfoglalt helye pedig megszabta azt, hogy 
a padoszlopban milyen messze, vagy közel került 
valaki az Ur asztalához. A tekintélyesebb s haj
dan vagyonosabb nemzetségek foglalták el az el
ső padsorokat, s ahogy rangban hátrább volt egy 
nemzetség, úgy került hátrább padja is. 

Ha a középtájon, az É-i fal előtti részen elhe
lyezkedő szószékhez és Ürasztalához viszonyí
tunk, akkor a férfiak padjai ezzel szemben, közé
pen találhatók, míg az Ûrasztala jobb és bal olda
lán az asszonyok padsora foglal helyet. Jobbra 
az elökelőbbeké: a papné, jegyzőné, mesterné 
széke, balra a rangban utánuk következőké, de 
itt is a rangosabbak az első sorban találhatók. 

A szószékkel szemközti, D-i bejáraton belépve, 
a férfiak padcsoportjai között haladunk el. A 
jobb és bal szárny elkülönülése a két nem között 
is megfigyelhető. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
fennmaradt egy, Szőke Károly, volt köveskáli ref. 
lelkész által készített alaprajz a templomról, 
amelybe 1929-ben az ülésrendet is beleírta. A 
korábbi állapotok is rekonstruálhatók, a válto
zások pedig nyomon követhetők, bár utóbbiról 
ez esetben alig beszélhetünk. 

Ábránkon a nemzetségek szerinti helyfogla
lást vázoltuk, amely a következő: 

A főbejárat jobb oldalán három padcsoport 
van: az első csoport első sora a Győrffy család 
férfi tagjaié. (A nemzetségnek, amelyet Köveská
lon családnak neveznek, 1879-ben még hat ágát 
tartották számon. De hasonlóan hozzájuk, ágakról 
beszélnek a Sebestyén, Kenessey, Csekő, Pálffy, 
Nagy, Fábián, Gyenis családokban is, bár utób
biak már kihaltak és a Győrffyekkel olvadtak 
össze.) 

(Az asszonyoknál ma is előfordul, hogy mind 
patrilineárisan, mind matrilineárisan meghatá
rozzák, melyik ágon hányadik leszármazottak: 

pl. ezt többször megfigyelhettem Győrffyné Ke
nessey Kornéliával történő beszélgetésem alkal
mával.) Mögöttük négy sorban található: a Se
bestyének, a Pálffyak, a Csekők—Borosok majd 
a Boros—Szilvássyak padja. A padcsoportra 
merőlegesen van a dékán széke, valamint a leg
tekintélyesebb és legnagyobb birtokoscsaládnak, 
a Kaszásoknak a padja. Ide a család férfi és női 
tagjai egyaránt beültek, a családba házasság ré
vén bekerült női és férfi családtagokkal együtt. 

A második padcsoport első két sorában ültek 
az értelmiségiek, a faluban vendégeskedő tanult 
emberek, akik a faluközösségben megbecsült sze
mélyek voltak. A következő pad többnyire üres 
volt, vagy üres, majd ismét a Pálffyak, Csekők 
valamint Kenessey ek padja következik. 

A harmadik padcsoport első sora az idősebb 
legényeké, a következő a Borbély, Kovács, Szabó 
családok férfi tagjaié, majd ismét a Szabók padja 
következik, míg az utolsó sorban és a csoportra 
merőlegesen elhelyezkedő, a dékánszék mellett 
és mögött húzódó padsorokban sem ült és ül 
senki. 

A nöi oldalon a szószéktől jobbra az első pad
sor a papnéé, a jegyzőnéé és a Fábián családé. 
Az utánuk következő sorban az idősebb leányok, 
(24 esztendős korig) majd mögöttük két sorban 
a 15 évet betöltött lányok helye következik, akik 
férjhezmenetelükig ülnek itt. Utána egy padsort 
a fiatal lányok foglaltak el, a karzat alatti sorok
ban, hasonlóan a férfiak oldalához, nem ült senki 
(ma sem ül). A Ny-i karzaton viszont az ismétlős, 
a 12—15 esztendős lányok találhatók. 

A szószéktől balra az első sor a Győrffy család 
nőtagjaié. Utána következnek az értelmiségiek, 
majd a fiatalasszonyok (kb. 35—40 esztendős ko
rig), utánuk pedig az iparoscsaládok női tagjai. 
A következő padsorok a Talabér, Gombás, Fülöp 
családok nőtagjaié, majd a következő négy sor
ban Dobai, Győrfi (nem rokon a nemes Győrffyek
kel!), Zalka, Fülöp, Bőczy család nőtagjai ülnek. 

E padoszlop mellett, a férfiak padcsoportjára 
merőlegesen található egy két sorból álló egység, 
amely a Pálffyak, Csekők, Sebestyének és Szabók 
nőtagjainak a helye. 

Az első látásra rendszertelennek tűnő ülésrend 
érthetővé válik, ha a templomi székek öröklési 
rendjét megvizsgáljuk. A lányok anyjuk és apai 
nagyanyjuk után kerültek be a család padjába, 
örökölték a padbéli helyet. Ha viszont férjhez 
ment a lány, akkor az anyósa padjában volt a 
helye, amelyet aztán lánya örökölt ismét. Azon-
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ban ha a férjezett asszony anyai padja üresedni 
kezdett, nem volt férfi utód, aki menyet vigyen a 
házhoz, akkor a fiatalasszony visszament édes
anyja padjába és fenntartotta a családi helyet. 
Ez a folyamat játszódott le Györffy Kálmánné 
Kenessey Kornélia esetében is. Édesanyja Csekö 
leszármazott Pálffy lány volt, a Csekö—Pálffy 
padban ült. Lányként itt volt az ö helye is, azon
ban férjhezmenetele után a Györffyek padjába, 
anyósa és sógornője közé kellett volna üljön. 
De elődei padja megüresedett volna, mert nem 
volt női örökös, ezért visszaült édesanyja he
lyére. 

Tehát a ma azonos helyet elfoglaló különböző 
családnevüek egy közös őstől eredeztethetők, aki 
a templomi széket birtokolta s örökül hagyta. 
Pl. Nagy Miklósné mint Fábián lány került a Fá
biánok padjába u.így Gombás Gáborné is. De 
Gombás Jolán anyai nagyanyja Fülöp Lídia révén 
került a Fülöp-padba. Vagy Fülöp Józsefné mint 
Talabér lány ül együtt testvérbátyja lányával. 

Egyértelműbb a kép a férfiaknál. A legények 
18—19 éves korukig a legények padjában ültek. 
Utána kerültek a család helyére. A hely öröklése 
apai ágon történt. Ha annyian voltak, hogy már 
kevés volt az 1—2 pad, akkor a nemzetség azo
nos ágából származók ültek egy padba, a követ
kező ágbeliek új padokat töltöttek meg. Ez fi
gyelhető meg a Pálffyak és a Csekők esetében. 

A rangbéli sorrend mind a férfiaknál mind a 
nőknél: Kaszások, Győrffy ágak, Pálffy ágak, 
Csekö ágak, Kenesseyek, Sebestyén ágak, majd 
Gombások, Talabérok, Fülöpök, Szabók, Sza-
layak, s őket követi a többi, egymással azonos 
rangú család, rokoni ágfa. Azt a fajta jól körül
határolható nemzetségi szervezetet és ennek a 
templomi ülésrendben való tökéletes tükröződé
sét, a jobb és bal szárny olyan éles elkülönítését, 

1. Ezt alkalmam volt ez évben megfigyelni. 1982-ben 
áldozócsütörtökön a délelőtti istentiszteleten mind
össze nyolcan voltak a 600 főt is befogadó templom
ban, de mind a nyolcan a templom különböző részén 
ültek, nemzetségük padjában. 

2. Vö.: Kós Károly: Népélet és néphagyomány. Buka
rest, 1982. A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon. 
244—246. 

3. Több adatunk van Balatonhenyéről, Monoszlóról, 
Szentgálról, Padragról. A templomi ülésrendre vo
natkozó szórványadatokkal a mai Veszprém megye 
több községéből is rendelkezünk, de megfigyelhet
tem Kalotaszegen és Székelyföldön is. Annyit hozzá 
kell tennem, hogy sok helyen kor vagy vagyon, 
esetleg kor és vagyon szerinti rangsor állapítható 
meg. 

4. A köveskáli származású dr. Balogh Istvánné Fábián 
Mariann szíves szóbeli közlése. 

amelyet Kós Károly Rákosdon megvizsgált és 
feldolgozott, itt nem találjuk meg.2 

Az asszonyok és a férfiak helyöröklésében a 
különbség abból adódik, hogy a nő szülei és a 
férje családjához egyaránt tartozik és ebből adó
dóan kislánykorától öregasszonykoráig négy-öt 
alkalommal is helyet változtat. Sőt, a kihaló nem
zetségi ágtól már asszonyként, az anyósa padjá
ból elmenve örökölheti a helyet, amelyet tovább
hagy leányára. A bilaterális rokonsági és leszár
mazási rend a nők esetében volt élő elsősorban. 

A templomi ülésrend meghatározott rendje, a 
nemzetségi szervezet nyomainak megléte a ma
gyar nyelvterületen több helyen is megtalálható. 
Megléte gyakoribb az elsősorban protestáns kis
nemesi közösségekben. ' A köveskáli református 
templomi ülésrend évszázadok alatt szinte válto
zatlan maradt a gazdasági előnyöket is jelentő 
nemzetséget, a nemzetség ágait és hagyomá
nyait számon tartó és éltető, többségében kisne
mesi közösségben. 

Mindössze annyi változás történt, hogy Szőke 
Károly ref. lelkész javaslatára az 1930-as évek
ben a korábban kisgyermekkortól férjhezmenete
lükig az anyjuk mellett ülő lányok az üresen 
lévő, a papné és jegyzőné mögött lévő padokba 
ültek. Az asszonyok annyira ragaszkodtak a csa
lád ősi helyéhez, hogy esetenként oly sokan ültek 
egy padban a gyermeklányokkal együtt, hogy 
alig fértek el. Így ez a módosítás szükséges volt, 
a hagyományos szokásrendet nem bontotta 
meg.4 

A kutatás további feladata, hogy a vizsgált 
terület valamennyi falujának valamennyi feleke
zetében rögzítse a templomi ülésrendet és válto
zását, megállapítva a területre és az egyes fele
kezetekre jellemző sajátosságokat. 

Adatközlőim voltak, akiknek ezúton is megköszönöm 
szíves segítségüket: 

Köveskál: 
Győrffy Kálmánné Kenessey Kornélia 1925. Fő u. 40. 
Győrffy Kálmán 1912. Fő u. 40. 
Sebestyén Margit 1909. Bozót u. 4. 
Leopold Ferencné Györffy Sarolta 1916. Bozót u. 1. 
Leopold Ferenc 1912. Bozót u. 1. 
Kövesdy Károlyné Tóth Jolán 1895. Fő u. 24. 

Monoszló: 
Szilassy Kálmánné Kovács Irma 1915. Templom u. 7. 

Balatonhenye: 
Id. Mátyás Károlyné Somody Vilma 1894. Kossuth 
u. 51. 

Szentbékkálla: 
Neuperger Lajosné Szabó Irén 1905. Jókai u. 1. 

JEGYZETEK 
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EMŐKE S. LACKOVITS 

ZUR SITZORDNUNG IN DER REFORMIERTEN KIRCHE VON KÖVESKÁL 

Ebenso, wie in einem Bauernhaus die einzelnen Fami
lienmitglieder nach einer bestimmten Ordnung um den 
Tisch herum Platz nehmen, so erfolgte auch die Plat
zierung der reformierten Dorfgemeinde auf den 
Kirchenbänken und den einzelnen Sitzplätzen in den 
Bänken nach einem streng geregelten Ordnungsprinzip. 

Die Bänke der 1738 gebauten reformierten Kirche 
von Köveskál wurden von den kleinadligen Familien 
für Geld gekauft, und diese Bänke wurden nach stren
gen Verteilungsregeln an die Nachkommen vererbt . 

Die traditionelle Trennung der rechten und der lin
ken Seite des Kircheninnenraumes kann auch hier 
beobachtet werden: Links vom Haupteingang waren die 
Bänke der Frauen, rechts die der Männer zu finden 
gewesen. Den Rang des Geschlects innerhalb der 
Dorfgemeinde bestimmte auch dessen Entfernung vom 
Altartisch des Herrn; die Ranghöchsten besaßen die 
vorderen, die weniger Namhaften die hinteren Bank
reihen. 

Bis in jüngste Zeit wurden mehrere Abstammungs-
.zweige von Familiengeschlechtern aus Köveskál re

gistriert, die nach dem Prinzip des Vererbungsgesetzes 
die Kirchenbänke benutzt haben. Die Mädchen kamen 
nach ihrer Mutter oder Großmutter väterlicherseits in 
die Bank der Familie; nach ihrer Heirat bekamen sie 
dagegen in der Bank ihrer Schwiegermutter ihren Platz. 
Wenn die Bank der Mutter der verheirateten Frau leer 
wurde, ging die junge Frau von ihrer Scwiegermutter 
wieder in die Bank der Mutter zurück, um so den Sitz 
der Familie aufrecht zu erhalten. Auf diese Weise trat 
bei den Frauen die bilaterale Verwandtschafts- und 
Abstammungsordnung in Erscheinung. Bei den Män
nern wurden die Plätze auf väterlicher Linie vererbt: 
Männer aus gleicher Abstammungslinie bekamen ihren 
Sitz in einer Kirchenbank. 

Die Sitzordnung der reformierten Kirche von Köves
kál blieb in der größtenteils kleinadeligen Gemeinde so 
gut wie unverändert über Jahrhunder te hinweg. Sie 
brachte für das Geschlecht auch wirtschaftliche Vor
teile, indem sie half, die Familiengeschlechter, ihre 
Abstammungslinie und Traditionen in Evidenz und am 
Leben zu erhalten. 
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GELENCSÉR JÓZSEF 

EGY SAJÁTOS ERDÖKÖZÖSSÉG 
SZENTBÉKKÁLLAN 

I. 

Az 1848. évi márciusi törvényhozás, valamint 
az 1853. évi úrbéri pátens a magyarországi mező
gazdasági viszonyokban jelentős változásokat 
hozott, de nem szüntethetett meg minden feudális 
jellegű jogintézményt. I lyen körülmények között 
történelmünk kapitalista időszakában folyamato
san többfajta agrárközösség is létezhetett, köztük 
az erdőközöségek. A századfordulót megelőző
en Magyarország összerdőterületéből 29,8% 
(3 880 011 kh) volt közös erdőterület. Az erdő
közösségek legismertebb formáit a községi erdők, 
a volt úrbéresek és a nemesek közbirtokosságai 
jelentették (együttesen 3 717 753 kh kiterjedés
sel), míg mellettük szinte jelentéktelen az egyéb 
közösségi erdők 162 258 kh-ja. A közös erdők 
aránya azonban nem volt egyforma az ország 
minden tájegységében. Míg Erdélyben 52,34% 
volt, addig a Dunántúlon lényegesen kevesebb. 
Zala vármegyében a 254 725 kh-ból 46 498 kh tar
tozott a közös erdőkhöz, ami csak 18,3% -ot jelen
tett.1 

A földközösségek egyrészt a feudalizmusból 
jöttek át a burzsoá viszonyok közé, másrészt vi
szont az úrbérrendezések alkalmával alakultak 
ki, de magukban hordozták egy sokkal korábbi 
közös földtulajdon egyes vonásait. A közösen 
használt területek, így az erdők is a parasztság 
egyéni tulajdonában és használatában álló föld
birtokát egészítették ki,2 és általában szoros 
összefüggés volt az előbbire vonatkozó jogosult
ság terjedelme és az utóbbi nagysága között. 

A 19. sz. végén Szentbékkállán, az akkor Zala 
vármegye, tapolcai járásába tartozó, 723 lelket 
számláló községben5 egy sajátos erdőközösség 
jött létre, melynél a tulajdonosi jogosultságot 
már közvetlen módon nem határozhatta meg az 
érintettek egyéb birtoka. A község a Káli-meden
ce, illetve a Balaton-felvidék részét képezi, mely 
utóbbi középhegység jellegű terület, ahol a ma
gas évi középhőmérséklet, kevés csapadék mel
lett a földközi-tengerihez közelítő éghajlat ural
kodik. A meleg, száraz klíma kedvez a cseres
tölgyes erdőknek. A táj erdősültsége ma is 30% 
fölött van, melynek 87%-a természetes erdő.4 

Mindezek a jellemzők érvényesek voltak a szá
zadfordulón is. A község összes földterülete 1895-
ben 1872 kh,5 melyből az erdő kb. 570 kh-t tett 
ki. A legjelentősebb erdőbirtokos a veszprémi 
püspök volt 257 kh-val. A Püspökerdő a község 
határának Sátorma nevű részét, a Feketehegy 

északi felét (Dávid ódal); a volt úrbéresek köz
birtokossági erdeje közel 100 kh-val a Fekete
hegy déli oldalát foglalta el; míg az egyéni gaz
dák kezén lévő magányerdők (összesen kb. 190 
kh) Ereszényben feküdtek.6 (Valószínűleg ez 
utóbbi kifejezés is erdő jelentést hordoz magá
ban.7) 

II. 

A fentiekhez csatlakozott 1887-től egy újabb 
erdőközösség, mely ugyancsak a II. világháborút 
követően szűnt meg. A község tehetősebb részé
ből Lakosi Pál és 15 érdektársa megvásárolta az 
Esterházy családtól annak kb. 21,5 kh területű 
erdejét, a hozzá tartozó kisebb szőlőterülettel és 
szántóval, továbbá két belterületi ingatlant a raj
ta lévő uradalmi épületekkel. A korábbi tulaj
donos főnemesi címe az új közösség megkülön
böztető jelzőjévé vált. A közösséget grófbirto
kosságnak, a tagokat grófembereknek nevezték. 
A Gróferdő és a szántó művelési ágú Gróftagi 
dűlő a község szélétől a monostorapáti határig 
terjedt. Az erdőbirtok határát határkompok je
lölték, melynél az összehordott kőrakás közepén 
egy gerenda volt fölállítva.8 Az erdőt 1896-ban az 
alkalmazott üzemmód szerint szálalónak minősí
tették.9 Az erdő fakészletének summája tölgy és 
cser volt, melyen kívül gyakrabban kőrissel, 
akáccal, bükkel lehetett találkozni. Tüzelőként, 
szerszámfaként, szőlőkaróként jól szolgált, de 
nem volt alkalmas építkezéshez, nem jutott belő
le kereskedésre, s az adottságokon nem alakult 
ki népi faipar sem. Ezeket az ismérveket a későb
bi időszakra is i rányadónak tartjuk, tekintettel 
arra, hogy a két világháború közötti korszak 
erdőgazdálkodás szempontjából lényegében or
szágosan folytatása volt a kiegyezéstől a Mo
narchia megszűnéséig tartó időszakban.10 A vizs
gált közösség létét, tevékenységét fennállása 
alatt lényegében azonos körülmények határozták 
meg, így a változásnak kevés jele volt működé
sében. 

Az egykorú iratok a Gróferdőröl, mint Lakosi 
Pál és társai magánerdejéről tesznek említést. A 
telekkönyvben az erdő, mint osztatlan közös tu
lajdon kerül feltüntetésre, közös volt a birtoklás, 
s a közös használat mellett a tulajdonostársak a 
tulajdoni hányadok arányában részesültek a 
hasznokból, illetve járultak hozzá a költségek
hez és a fenntartáshoz. A késői keletkezés azon-
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ban mindenképpen szembetűnővé teszi a közös
séget, mely a működés alapelveit, a jogszokáso
kat lényegében a már létező, de eltérő alapon 
létrejött erdőközösségektöl vette át. 

Az adásvétellel megszerzett különböző ingat
lanokat a tulajdonostársak eltérő módon használ
ták, hasznosították, melynél a legfőbb szempont 
a gazdaságosság volt. A szőlő és szántóföld nem 
maradt közös tulajdonban, ezek elkülönítése már 
1888-ban megtörtént úgy, hogy egy-egy jogosult
nak kb. 2—2 kh jutott. A római katolikus temp
lom melletti épületet, a grófházat az alatta húzó
dó 58 m hosszú egykori dézsmapincével árendába 
adták, majd 1926-ban a község vásárolta meg 
jegyzölakás és községház céljára. A másik ingat
lanon lévő egy szoba, füstöskonyha helyiségek
ből álló épületet előbb szintén bérbeadták, míg
nem 1938-ban az egyik községbeli vincellér vette 
meg. A befolyt vételárat mindkét esetben tulaj
doni hányadok szerint szétosztották. Az erdőből 
azonban sem elidegenítésre, sem elméretésre nem 
került sor, viszont vételekkel a területet növel
ték, így az végső soron kb. 200 kh-t tett ki. A 
birtokközösség tagjai helyesen ismerték fel a kö
zösség előnyeit. Az egykorú tudomány állásfog
lalása szerint is mind közgazdasági, mind szociá
lis szempontból hátrányos lett volna az erdő
közösségek megszüntetése, a föld felosztása.12 

III . 

Az erdőközösségek jogi személyiségét sem az 
1879: XXXI. te. sem az 1898: XIX. te. nem ismer
te el, a közösség magánjogi alapon működött. 
Nem hozott változást az 1913. XXXIII . te. sem, 
hanem csak az 1935: IV. te. ismerte el az erdő
birtokossági társulatokat, mint jogi személye
ket.13 

Közismert, hogy a nép jogtudata nem esett tel
jesen egybe valamely időszak tételes jogi szabá
lyozásával, ahhoz viszonyítva legtöbbször „ké
sett". A jogi szabályozás a grófbirtokosság gya
korlatában sem hatályosult maradéktalanul. A 
grófbirtokosság a maga köréből a legtekintélye
sebb, egy vagy több résszel bíró emberek közül 
választott gondnokot, illetve ahogy később ne
vezték elnököt. Rendszerint ez mindaddig tiszté
ben maradhatott, míg le nem mondott. Funkciója 
lényegében megegyezett a közbirtokossági és úr
béri erdők erdőbírójáéval.1 4 Feladatát képezte, 
hogy a bir tokkönyvben a tulajdonostársak nevét, 
jogosultságuk nagyságát, a bekövetkezett válto
zásokat feltüntesse, rögzítette a bevételeket, ki
adásokat, meghatározta a közös kezelés költsé
geit, terheit, a gyűlések időpontját és ez utóbbit 
kihirdette. Befolyással bírt az erdőközösség to
vábbi gazdálkodásának meghatározására, irányí
totta a kitermelést, kiosztás egyes műveleteit, 
gondoskodott a kiirtott erdő pótlásáról, az erdő
kezelésről. Ellátta a képviseletet, illetve ügy
intézést végzett az állami szervek felé. Vezetőség 
nem állt mellette, de néhány ember mindig segít
ségére volt. 

Erdöört is tartottak, de nem évenként válasz
tották, hanem ,,amíg vitte, nem került helyette 

ú j " . Időszakonként járta az erdőt, de kihágást el
követőt ri tkán fogott. Természetbeni járandóság
ként irtásnál neki is adtak valamennyi fát. 

A grófgyüléseket a gondnok lakásán tartották, 
évente több alkalommal is. Legnagyobb jelentő
séggel a tél elején megtartott összejövetel bírt. 
Ekkor határozták meg, hogy abban az évben 
mekkora terület, mennyi fa kerül kivágásra. 
Egyébként gyűlésen döntöttek az ingatlanok 
hasznosításáról, az adásvételekről, a jövedelem 
elosztásáról, a terhek viseléséről, itt határozták 
meg az erdőgazdálkodás egyes teendőit, az ennek 
kapcsán elvégzendő munkamennyiséget. 

A tulajdonostársaknak az erdő csekély terhet, 
s mellette jelentős természetbeni jövedelmet biz
tosított — a tulajdoni hányadtól függő mérték
ben. Az eredetileg 16 egész rész vagy illetőség 
elsősorban öröklés folytán osztódott (télrész, 
negyedrész, nyolcadrész), bár később néhányan 
egy egész résznél nagyobbal is bírtak. A tulaj
don a használat során realizálódott. Az évi tűzi
faszükségletet biztosító vágás vagy tarvágás 
előtt területet osztottak, tehát a használati forma 
közepes fejlettségű változatával találkozunk, 
mely a szabad erdőélés, illetve az erdőjog fejé
ben történő faosztás között átmenetet képez.15 

ősszel , amint a falevél lement, s még mielőtt az 
utak használhatatlanná váltak, gyűlésen megha
tározták a kivágásra kerülő terület nagyságát, 
továbbá azt is, hogy egy illetőség után az adott 
évben hány ли/пега"' (azaz kisebb terület, mely 
az erdőosztásnál egységként szerepelt) jár. Rend
szerint 1—4 numerát szavaztak meg. A numerák 
nagysága évente változott, attól függően, hogy 
„mikor mennyi terület vót vágás alá gyelőve". 
Az elnök néhány alkalmas emberrel pár óra alatt 
kinumerázta a kivágásra kerülő erdőt. „Elment 
négy-öt ember, aki megsaccóta, hogy egy-egy 
numerába súlyra egyforma öntetü fa legyen. 
Megfaragták baltával a fákat, megírták, begyelő-
ték számmal egytül tizenhatig. Ha vót annyi fa, 
hogy csináltak harminckét numerát, akkor ad
dig." Mindig az adott numerát jelölő terület szél
ső fáit vágták meg, rendszerint a déli oldalon, s 
tintaceruzával oda írták rá a numera számát. 

A kijelölést követően cédula húzásával döntöt
tek. „Vót cédula csinálva, ki mellik cédulát húzta 
a kalapból, azt a numerát vágta le. Ha harminc
két numerát csináltak, akkor minden papírra két 
numera vót fölírva, egy erősebb és egy gyön
gébb."17 Tehát csak 16 cédula húzására került 
sor, a töredék résszel rendelkezőknek össze kel
lett állniok. A kinumerázást követően siettek a 
vágással, míg az időjárás megfelelő volt. Egy nap 
annyit vágtak, amit a levett oldalú, hosszú ökrös
szekérrel haza tudtak szállítani, a vastagát min
denképpen vitték. Tarvágást végeztek, a tuskót a 
földben hagyták. Egy-egy rész után 2—6 kocsi fa 
jutott, ami az adott évre elegendő volt. 

A kivágott erdő tuskóról hajtott ki újra. Pár 
év után már irtották, pucuták, ha szükséges volt, 
többször is. Amennyiben a tuskóról nem megfe
lelő ágak hajtottak ki, bujtókapa vagy irtókapa 
segítségével makkot raktak, nagy ritkán cseme
tét ültettek. Az erdőgazdálkodással kapcsolatban 
a munkakötelezettség lényegében ebből állt. A 
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munkában mindenki köteles volt arányrésze sze
rint részt venni. Gyűlésen előzetesen meghatá
rozták, hogy egy egész illetőség után hány napot 
kell szógányi. Általában 6—12-t, melynek telje
sítését az elnök jegyezte. A telente végzett puco-
/ásnál a vékonyabb fát, a csádét, a csendé-bendét 
vágták ki, melynek elosztása még fejlettebb fo
kon történt. ,,A csádét összerakták úgy, hogy 
egy-egy kocsira valót kiadjon. Két oldalról kar-
rót ver tek mellé, egyiket megvágták, tintaceru
zával megjelölték, azt követően kisorsolták. 
Szoktak egy utat vágnyi az erdőben, oda rakták 
le ezt a fát." Máskor ki mennyit irtott, annyit 
kapott. 

Az erdőközösség tagjai a hasznosítás során 
kívülállókkal is jogviszonyba kerültek. A tulaj
donosok a vágásnál, irtásnál egyaránt hívtak 
segiccséget, illetve ledolgoztatták az általuk vég
zett fuvart, szántást, stb. ,,Egy fogat után négy 
napot szoktak elmenni", így a kisegítés csak torz 
formában érvényesült . Az egész résznél többel 
rendelkezők nemegyszer eladták a kihúzott cé
dulát az akkori forgalmi áron. 

A tehetősebbek sem a vágásban, sem az erdő-
pucolásban nem vettek részt. A rászorultabbak 
mentek helyettük, velük részes munkát végeztet
tek. A vágásnál végzett munkánál a vastagabb 
fából nem részesültek, viszont a csádét mindibe 
megkapták. Az irtást a fele Csádéért végezték. 

Az említett jogviszonyok jel lemzője volt, hogy 
rendszerint különböző gazdasági erejű parasztok 
között jött létre, ami felborította az egyenértékű
ség elvét. A módosabbak olcsó munkaerőigényé
vel szemben a rászorultak erdőhasználatot igé
nyeltek, s ennek fejében kötötték le munkaere
jüket . '8 A két fél közötti kapcsolatok tartósak 
voltak, évtizedeken át fennálltak. („Mindenkinek 
vót egy-két embere, akit elhívott.") 

IV. 

Magyarországon a századfordulón, illetve azt 
követően még mindig fontos szerepet játszott a 
közös erdőkben történő legeltetés. 1895-ben Zala 
vármegyében 26 880 sertést, 19 568 szarvasmar
hát, 2 748 lovat és 364 juhot legeltettek ilyen 
területen.19 

A Gróferdőn a széles utakon, (a csapásokon) a 
tisztásokon, a r i tkább részeken szokták őriznyi, 
legeltetni a szarvasmarhákat. Az emlékezet sze
rint a század elején még közös pásztort fogad
tak, később jobbára csak a jogosultsággal ren
delkezők gyerekei vigyáztak az állatokra. A 
területen kizárólag a tulajdonosok legeltethettek, 
tavasztól őszig, de akkor is vigyázva a fiatal 
erdőrészekre. A szarvasmarhákon kívül más álla
tot ide nem hajtottak, a disznók makkoltatása 
ekkor ra már teljesen visszaszorult. A legelő
használat ellenében a munkaerő lekötése itt is 
jelentkezett. Az erdőbirtokos állatait őrizőnek 
megengedték, hogy egyidejűleg saját állatait is 
legeltesse. 

Az erdők közelsége sok helyen, így Szentbék-
kállán is a fakitermelés, favágás révén többek
nek idénymunkát, kereseti forrást, a jogosult 

vagy a rászorult szabálytalankodónak tűzi és 
szerszámfát.,20 a gyűjtögetés révén erdei termé
ket adott. Bár tiltott volt, de a falubeli nem tulaj
donosok a Gróferdőben is szettek a fát. Az asszo
nyok hosszú kampóval húzták le a száraz ágakat, 
méteres darabokra törték, kötéllel összekötötték, 
s fejen vitték haza. A férfiak háton szállítottak, 
az összekötött rőzsébe bedugtak két ágat, úgy 
vették föl. Az asszonyok cselekedetét jobban 
elnézték, mint a férfiakét; a fejszés vagy fűrészes 
embernek mindenképpen szóltak. Bírságolásra 
ritkán került sor, „mindenki sógor-koma vót." 

Epret, gombát, vadkörtét , bicskét (csipke
bogyó) bárki szedhetett az erdőn, de a gyűjtöge
tés a vizsgált korszakban már jelentéktelen sze
repet töltött be. 

A.z erdő a társadalmi életnek is színtere volt. 
Már a múlt század első felétől a Balaton-felvidék 
polgárosultsága ötlik a kortársak szemébe,21 mely 
után nem meglepő, hogy a század végén május 
vagy június hónapban majálisra is sor került a 
parasztság körében. A huszadik század elejéig 
még a Gróferdő egyik tisztásán, a Csorna-csárdá
nál is tartottak. (A csárdának ekkor ra már csak 
a híre maradt.) Később Ereszény lett a színhely, 
mígnem 1925-től a Római Katolikus Ifjúsági 
Egyesület új, falubeli épülete adott otthont a mu
latságnak. Az erdőbeli majálisokhoz a fű fel
kaparásával táncteret alakítottak ki; vittek ki 
zenészeket; hideg ételekkel, itallal kiment a ven
déglős — így biztosították a jó hangulat felté
teleit. (Amíg Szentbékkállán 1925 után az erdő
ben nem tartottak majálist, addig a szomszédos 
Köveskálon ilyen tekintetben a II . világháború 
jelentette a határt. Ott Ágosberek, Henyei erdő, 
Milleneumi kert, Felsőerdő adta a helyet. A távo
labbi erdőkbe a módosabbak fogatokon, elegáns 
ruhákban mentek.) 

V. 

A szentbékkállai grófbirtokosság közös birtok
lást és használatot valósított meg a közös tulaj
donion. Általánosságban lehet mondani, hogy a 
jobbágyfelszabadítással létrejött birtokmegosz
lás alapvetően meghatározta a kapitalizmus korá
nak birtokviszonyait, de bizonyos módosulások 
bekövetkeztek. Ilyen módosulásnak számít az is
mertetett erdőközösség létrejötte. Kívülállókat, 
ha mód volt rá, nem engedtek maguk közé, s ez
zel a zárt szervezettel hozzájárultak a paraszt
társadalom már megindult rétegződéséhez. Egy
részt a bir tokukban lévő erdő ugyanis nagyobb 
értéket képviselt, több hasznot hajtott, mint a 
jobbára legelőként hasznosított közbirtokossági 
erdőterület. (Nem véletlen, hogy a falubeliek 
közt volt olyan, aki inkább saját erdejét eladta, 
hogy a fát és legelöt biztosító Gróferdőben részt 
tudjon vásárolni.) Másrészt a közösség nem a 
falu valamennyi parasztjának érdekét szolgálta, s 
ezzel is a további differenciálódást alakította. 

A 19. sz. derekától az agrárközösségeken belül 
is megindult a polarizálódás, területi szempontból 
illetve funkció szerint,22 — s jelen esetben egy 
meghatározott funkció (az erdőgazdálkodás) ka-
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po t t v e z e t ő s z e r e p e t , d e m e l l e t t e b i z o n y o s v á l l a l 
k o z á s o k r a ( a d á s v é t e l , b é r l e t i j o g v i s z o n y o k ) is 
s o r k e r ü l t . N e m s z a b a d itt m e g f e l e d k e z n i a r r ó l 
sem, h o g y b á r a k ö z s é g b e n az e r d ő g a z d á l k o d á s a 
s z ő l ő m ű v e l é s m e l l e t t m á s o d l a g o s s z e r e p e t t ö l tö t t 
be , m a g a s a b b s z e m p o n t ú e r d ő k e z e l é s r ő l n e m b e 
s z é l h e t t ü n k , d e az e r d ő m i n d e n n a p i h a s z n a m é g i s 
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JÓZSEF GELENCSÉR 

EINE EIGENWILLIGE WALDGEMEINDE IN SZENTBÉKKÁLLA 

In Ungarn vollzogen sich Mitte des XIX. Jahrhun
derts in der Landwirtschaft wesentliche, in Richtung 
der bürgerlichen Gesellschaft weisende Veränderun
gen, ohne daß dadurch die feudalistischen Rechtsformen 
vollkommen beseitigt worden wären. So blieben auch 
die Bodengemeinden erhalten, die einerseits aus dem 
Feudalismus in die bürgerlichen Verhältnisse überge
gangen, andererseits bei der Neuformierung des Fron
dienstes entstanden sind und somit einzelne Züge des 
früheren gemeinsamen Bodenbesitzes an sich tragen. 

1887 entstand in Szentbékkálla (damals Komitat Zala, 
heute Komitat Veszprém) eine neue Waldgemeinde, die 
sich erst nach dem 2. Weltkrieg auflöste. Von dem bes
ser bemittelten Teil der Gemeinde haben 16 Familien 
einen Wald des Esterhâzy-Gutes mit dazugehörigem 
Weingar ten und Ackerland, sowie mit den Immobilien 
gekauft. Der Haupt-Adeltitel des vorhergehenden Be
sitzers wurde zum Unterscheidungsmerkmal der neuen 
Gemeinde: Die Gemeinde wurde als Grafgutbesitz, ihre 
Mitglieder wurden als Grafmänner bezeichnet. Da die 
juristische Persönlichkeit der Waldgemeinde den 
Rechtsregeln des vorigen Jahrhunder ts nicht entsprach, 
wurden die gekauften Immobilien ungeteilt als ge
meinsames Eigentum in das Grundbuch eingetragen; 
außerdem waren der gemeinsame Besitz, die kollektive 
Nutzung und Beteiligung im Verhältnis der Besitzan
teile charakteristisch. Die Waldgemeinde baute ihre 
Organisation aus, der ein Verwalter oder Vorsitzender 
vorstand, welcher die Bewirtschaftung bestimmte und 
leitete. Auf den jährlich mehrmals abgehaltenen Ver
sammlungen wurde in den wichtigsten Fragen ent

schieden, so unter anderem über die Menge der zu fäl
lenden Bäume. Für den Wald wurde ein Wachposten 
angestellt, der gegen die Verletzer der Rechtsregeln 
vorging. In der Praxis setzte sich eine Gebietsaufteilung 
durch, welche vom Bäumefällen für den jährlich zu 
sichernden Feuerholzbedarf bestimmt wurde; sie 
bildete den Übergang zwischen dem freien Waldleben 
und der Aufteilung entsprechend dem Waldrecht . 

Neben dem Feuerholz garantier te der Wald auch die 
Möglichkeit des Weidens. Während man Anfang des 
Jahrhunder ts noch einen gemeinsamen Hirten beschäf
tigte, haben später nur die Kinder der Berechtigten auf 
die Tiere aufgepaßt. Neben dem Weiden der Rinder 
wurde das Füttern der Schweine mit Eicheln bis zur 
Jahrhunder twende völlig zurückgedrängt. 

Der Wald war auch der Austragungsort des ge
sellschaftlichen Lebens: Am Anfang des XX. Jahrhun
derts wurde auf einer Waldlichtung jährlich eine Mai
feier abgehalten — dort hat man getanzt, gegessen und 
getrunken. 

Die Waldgemeinde von Szentbékkálla realisierte eine 
kollektive Nutzung und einen gemeinsamen Besitz, der 
eine in sich geschlossene Organisation bildete und we
sentlich zu der bereits begonnenen Schichtenbildung 
innerhalb der Bauernschaft beitrug. Sie diente den In
teressen einer engeren Gemeinschaft und war zugleich 
ein Gradmesser dafür, daß die Dorfgemeinschaft in der 
Zeit des Kapitalismus nicht mehr homogen ist, sondern 
verschiedene kleinere Interessengemeinschaften auf
weist. 
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