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Talán nem volt még egy olyan évszázad, amelyben annyi 
változás történt, mint a XX. században. Ennek előzményei még 
a múlt évszázadra nyúlnak vissza. Az 1867-es kiegyezés után a 
magyar erdőgazdálkodás is gyors fejlődésnek indult. A 
bányászat és az ipar rohamos fejlődése a faanyag iránti igényt 
rendkívüli módon megnövelte. Az akkori korlátozás nélküli 
erdőgazdálkodás nagy erdőterület-csökkenést eredményezett. 
Ezt igyekezett korlátok közé szorítani az 1879. évi XXXI. 
törvénycikk (az első erdőtörvény), amely behozta a véderdő 
fogalmát, és annak a gazdasági erdőktől eltérő kezelését 
rendelte el. Az erdőkben addig folyt szabad gazdálkodást a 
korlátolt forgalmú erdőkben (állami, egyházi, hitbizományi 
stb.) tervszerű gazdálkodási kötelezettségre váltotta fel. Ez azt 
jelentette, hogy csak az üzemtervben előírt helyen és eljárással 
(tarvágással vagy természetes felújítással) lehetett az évente 
engedélyezett fakitermelést végezni. Tarvágás esetén az 
újraerdősítést, természetes felújítás esetén pedig az 
újulatpótlását záros határidőn belül el kellett végezni. Az 
üzemtervi előírások végrehajtását az erdőfelügyelők 
ellenőrizték. Az erdőtörvény arról is intézkedett, hogy az 
érdőfelügyelők az erdősítések elmulasztását, a túlhasználatot,

* Rövidített formában elhangzott az 1997. október 15-ei 
szakosztályülésen.

51



valamint az erdő életét veszélyeztető cselekményeket, mint pl. 
a fiatalosokban, felújításokban a legeltetést erdőrendészeti 
áthágásként nagy összegű pénzbüntetéssel sújtsák. Az 
üzemtervekben javasolt erdőnevelési munkák (fiatalosok 
tisztítása, rudas és középkorú állományok gyérítése) 
végrehajtását az erdőfelügyelők nem követelték meg, azt az 
erdőbirtokosok „szakmai belátására” bízták.

1.1896-1918

A millennium évében Baranya vármegye erdőterülete 82265 
ha volt, ebből 49060 ha korlátolt forgalmú, 19063 magán és 
14142 ha volt az úrbéres birtokossági erdő.

A volt úrbéres erdők kialakulása a „közbirtokosságokról és 
az úrbéri rendezésről” szóló, 1836. évi X. és XII. 
törvénycikkekkel kapcsolatos. Ezek a törvények lehetőséget 
adtak mind a földesúmak, mind a jobbágyoknak, amennyiben 
ez utóbbiak „nagyobb része az úrbéri rendezést” kívánta, az 
erdőelkülönítésre. Ez lehetőséget adott az úrbéri kötöttség 
megszűntetésére, és az urasági területből került az addig 
gyakorolt faizás, legeltetés és nádiás haszonélvezetének 
megfelelő nagyságú terület közös tulajdoni juttatásként 
kihasításra. Az 1848. évi IX. törvénycikk a jobbágyságot 
megszűntette, őket teljes jogú állampolgároknak nyilvánította, 
és részükre a törvény - az 1836-os törvényekben elrendelteknek 
megfelelően - a földesúr birtokából közös tulajdoni juttatást 
biztosított. A kezdeti kötetlen fahasználat miatt ezeknél az 
erdőknél keletkezett területcsökkenést az 1898. évi XIX. 
törvénycikk rendelkezéseinek végrehajtásával állították meg. 
A törvénycikk a közbirtokosságok és a volt úrbéres 
erdőbirtokosságok erdeinek üzemterv szerinti és állami 
kezelését rendelte el. Ezek állami kezelését a m. kir. állami 
erdőhivatalokra bízta. A kezelés az erdőgazdálkodás minden 
ágára, a határok kitűzésétől az üzemtervek készítésén, az
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erdősítendő- és a vágásterületek kitűzésén át az erdőművelési 
és a fahasználati munkák végrehajtásának ellenőrzéséből, a 
fakészletek értékbecsléséből és a kötelezően alkalmazott 
erdőőrök szolgálati elenőrzéséből állt. Baranya vármegye 
erdőbirtokosságainak állami kezelését a pécsi m.kir. állami 
erdőhivatal és az alája rendelt pécsvidéki és siklósvidéki 
járási erdőgondnokságok végezték.

A kiegyezés utáni gyors gazdasági fejlődés tette 
szükségessé az erdőbirtokosok és az erdei munkások 
munkakapcsolatának rendezését. Ezt az „Erdőmunkásokról” 
szóló 1900. évi XXVIII. törvénycikk tartalmazta. Ez 
részletesen szabályozta mind a munkavállalók, mind a 
munkaadók jogait és kötelességeit, a munkaszerződés 
feltételeit, megszegésének kemény szankcionálását, bármely 
oldal szegte is meg. Az írásos szerződésben a fakitermelés és az 
esetleg szükséges közelítés helyének és mennyiségének, 
továbbá a munkabér feltüntetése mellett mindkét fél jogait és 
kötelességeit részletesen rögzítették, sőt záradékként például 
Pécs szabad királyi város erdőhivatala a rendesen elvégzett 
munka esetében fejenként 2 liter boráldomást is kilátásba 
helyezett.

Az évszázad elején Baranya vármegyében 11 korlátolt 
forgalmú és 4 szabadforgalmú nagyobb erdőbirtok volt. 
Korlátolt forgalmú, tehát üzemterv szerinti gazdálkodásra 
kötelezettek voltak: Római Katolikus Vallásalap 
Közalapítványi erdőgondnokságai: Vajszló, Pécsvárad; gróf 
Draskovich Iván hitbizományi uradalma Baranya-Sellye; 
herceg Esterházy Miklós hitbizományi uradalom Kisvaszari 
erdőgondnoksága; Frigyes főherceg bellyei hitbizományi 
uradalmainak erdőhivatala Főherceglakon, erdőgondnokságai: 
Tökös, Bellye, Izabellaföld, Karapancsa, Vörösmart, 
Pélmonostor; Pécs szabad királyi város erdőhivatala Pécs; 
Pécsi róm. kát. Püspökség erdőhivatala Hosszúhetény; Pécsi 
róm. kát. Papnövelde erdőhivatala Magyarhertelend; Pécsi
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róm. kát. Székeskáptalan erdőhivatala Bakonya; Pécsi 
Székesegyház erdőhivatala Mánfa; gróf Mailáth György 
hitbizományi uradalma Bakóca. Szabadforgalmú, üzemterv 
szerinti gazdálkodásra nem kötelezettek voltak: gróf 
Benyovszky Móric erdőhivatala Siklós; báró Biedermann 
Rezső erdőhivatala Almamellék; Jánosi Engel József 
uradalma Mecsekjánosi; herceg Montenuovo Alfréd uradalma 
Ráctöttös. A baranyai erdőkben évente mintegy 140000 m3 volt 
a fakitermelés nagysága, amiből 31000 m (25%) volt az 
iparifa. Az iparifa főként bányafából, épületi fából és 
fíírészrönkbő! állt. A bányafatermelés súlyát a pécsi városi és a 
székesegyházi erdők viselték, amelyek a mecseki szénbányák 
bányafaszükségleteit elégítették ki. 1913-ban a városi erdőben 
megkezdték a tölgytalpfák termelését. Ebben az évben kezdte 
meg a Pécsi Közúti Villamos Vasút Társaság a 
villamospálya-fektetést. Ennek talpfaszükségletét a városi 
erdőhivatal biztosította.

A pécsi belvárosban sokszor okozott kellemetlenséget a 
Mecsekről lezúduló, vízzel együtt legördülő sok kőtörmelék. 
Ezt azzal kívánták megszűntetni, hogy a Mecsek déli, a város 
felé hajló, 221 ha-os erdőterületét a rendszeres 
erdőgazdálkodásból kikapcsolva, azt parkerdőként kezelik. A 
földművelésügyi miniszter ezt 1905-ben engedélyezte. Az erdő 
új üzemtervét még abban az évben a városi erdő akkori 
erdőmestere, Tripammer Károly olyan formában készítette el, 
hogy az az 1906-os „Pécsi Országos Kiállítás” erdészeti és 
vadászati pavillonjában az erdészeti termékek és választékok és 
a vadászati trófeák mellett is kiállításra került.

A kiállításon erdei termékeikkel és faválasztékaival 
résztvevők közül három vármegye erdőbirtokosai és 
erdőmémökei elhatározták, hogy egymás erdeinek, munkáinak 
és problémáinak megismerése és megvitatása végett 
egyesületet alapítanak. Ez még 1906-ban megtörtént, amikor is 
31 alapító és 154 rendes taggal megalakult a Baranya-
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Somogy-Tolna vármegyei Erdészeti Egyesület. Ennek 
munkája 1918 végén ellehetetlenült, ezért 1919-ben további 
működését felfüggesztette.

Az 1914-ben kitört első világháborúban az erdei favágók 
általában mentesültek a katonai bevonulás alól. Az uradalmak a 
fakitermelési munkákban foként orosz hadifoglyokat 
alkalmaztak, így az erdőbirtokosok részére kötelezően előírt 
rendkívüli fahasználatokat is teljesíteni tudták. 1918-ra a 
háború az országban súlyos élelmiszer- és iparcikkhiányt, 
elégedetlenséget és drágulást okozott. A súlyos hiányra 
jellemző volt, hogy az olajhiány csökkentése végett a kormány 
országos bükkmakkgyűjtési akciót szervezett, és minden átvett 
métermázsa után a gyűjtő számára 2 kg kenyérlisztet juttatott. 
A Pécsett lábadozó, frontot járt katonákkal a városi erdőben 
földieper-, málna-, és szederleveleket szedettek.

II. 1919-1944

1918 novemberétől különösen Dél-Baranyára nehéz idők 
következtek. A Monarchiából kiszakadt Magyarországon a 
hatalmat átvevő gróf Károlyi Mihály hadügyminisztere „nem 
akart katonát látni”, így a közben megalakult Szerb-Horvát- 
Szlovén (SHS) királyság hadserege 1018. november 14-re 
ellenállás nélkül szállhatta meg a „Baranyai Háromszöget” 
Pécs várossal együtt. A vármegye északi része magyar 
fennhatóság alatt maradt, így Baranya vármegye déli részének 
élete néhány évig eltért a vármegye meg nem szállt részének az 
életétől. A demarkációs vonal Remeterét-Lapis-Kozárió'rház 
-Árpádtető-Koszonya-Kövestető-Hármashegy vonala volt. 
Ez azt jelentette, hogy a városi és a közalapítványi erdők északi 
részei a demarkációs vonalon túl, a magyar részen maradtak. 
Az ott már kitermelt és tárolt tűzifát eredetileg Pécs város és 
környékének ellátására tervezték. Az erdő magyar területén 
maradt és ott tárolt tűzifa városba történő szállítása elé az SHS
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katonaság eleinte akadályokat nem gördített. Ekkor a város 
vezetősége és a megszálló csapatok parancsnoksága közötti 
kapcsolat megfelelően alakult, a városi vezetőség, így a város 
erdőmestere is a helyén maradt, és munkájukat az addigiak 
szerint végezhették. Ez a mindkét részről megfelelőnek tartott 
kapcsolat abban is megnyilvánult, hogy a megszálló hadsereg 
faanyagszükségletét a városi erdőhivatal a katonai 
parancsnokság igénylése alapján szabályos átvételi elismervény 
ellenében elégíthette ki.

Változás akkor következett be, amikor 
Magyarországon a vörös uralom megbukott, és vezetőinek egy 
része - az országból elmenekülve - Pécsett talált menedéket. Az 
idemenekültek - a helyi „elvtársaikkal” szövetkezve - 1919. 
szeptember 22-én a város addigi vezetőit leváltották és 
helyükre saját embereiket helyezték. A városi erdőhivatal élére 
is új vezető került, aki a város új polgármesterének az erdővel 
kapcsolatos utasításait szolgai módon teljesítette. A közben 
kikiáltott „Baranyai Szerb Köztársaság” erősítette meg azt a 
lehetőséget, hogy Magyarországot külföldnek tekintsék, a 
demarkációs vonalat országhatárnak, így a „határ” túloldaláról 
származó tűzifa után az SHS határőrök, jogosan” vethették ki a 
vámot. Ettől kezdve a megszálló katonaság viselkedése is 
megváltozott. Az erdőből megrendelés és átvételi elismervény 
adása nélkül, szekér számra szállították el a tűzifasarangokat, 
sőt odáig mentek, hogy az erdőben tarolásokat is végeztek. Az. 
akkori megállapítás szerint a szál- és saij erdőben összesen 30 
ha-on végeztek tarvágást és 200 hektáron „gyérítést” A 
legsúlyosabb kárt a parkerdőben okozták, mert itt 23 hektárt 
taroltak le és 3300 törzset „szálaltak” ki. Az előzőkön kívül 
még 1650 űrm tűzifát is eltulajdonítottak, és több erőőri lakást 
kiraboltak.

Az 1920. június 4-én megkötött trianoni békediktátum 
Baranya vármegyéből 1143 km2 területet 33 községgel és 
19260 hektár erdőterülettel a Szerb-Horvát-Szlovén
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Királyságnak juttatott. A békekötés után még csaknem egy év 
telt el, amire a Magyarország részére visszaadandó területet 
1921. augusztus 22-én a megszálló csapatok kiürítették. A 
megcsonkított Baranya vármegye erdőterülete így 62999 ha-ra 
csökkent.

Baranya vármegye erdőbirtokosai közül csak Frigyes, 
főherceg bellyei hitbizományi erdőbirtoka csonkult meg, mert 
az azelőtti hat erdőgondnokságból mindössze kettő: az izabellai 
és a karapancsai erdőgondnokságok maradtak a trianoni 
határokon belül.

Az országcsonkulás okozta gazdasági összeomlás a háború 
alatt lassan indult inflációt meggyorsította. Ez legjobban a 
tűzifa árának változásaival követhető. Míg 1914-ben 1 űrm3 
hasáb tűzifa faraktári ára 13 Korona volt, ez 1920-ban 250 K- 
ra, 1924-re 181000 K-ra nőtt. Ekkorra a Korona romlása 
megállt, a pénz stabilizálódott és az 1926-ban behozott új 
pénzben, a pengőben 14 P 50 fillérbe került az 1 űrm3 hasábfa a 
faraktárban.

Az erdőbirtokosok az infláció által adott lehetséges 
gazdasági előnyöket kihasználva beruházásokat kezdtek. 
Ekkor építették a vajszlói és az almamelléki 6-6 km-es erdei, 
vasutakat, 1923-1930-as évek között pedig a Remeterét- 
Árpádtető közötti 12 km-es kövesutat.

A gazdasági élet stabilizálódása a szakmai kapcsolatok 
felújításának a lehetőségét négy dunántúli vármegyére 
(Baranya, Somogy, Tolna és Zala) terjedően 1925-ben vetették 
fel, megalakítva a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati 
Egyesületet. Ez a négy vármegye erdőbirtokosait és 
erdőtisztjeit fogta össze, és évente tartott vándorgyűléseken 
mutatták be erdőgazdálkodásukat.

A magyar erdőgazdálkodás számára nagy jelentőségű volt 
„Az erdőről és természetvédelemről” szóló 1935. évi IV. 
törvénycikk, a második erdőtörvény. Ez már minden 11,5 
hektárnál (20 kataszteri holdnál) nagyobb kiterjedésű erdőre
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kötelezővé tette az üzemterv szerinti erdőgazdálkodást. Az 
ennél kisebb erdőterületeknél csak a fahasználat és az 
erdőfelújítás tervezése volt kötelező. Ebben a törvényben az 
erdészet által már 1909-ben felvetett természetvédelmi 
gondolat is megtestesült. Ekkor alakult meg az Országos 
Természetvédelmi Tanács, és került védelem alá a 
melegmányi mésztufás, az ezeréves gesztenyefa.

Nemcsak a magyar erdészet, hanem Pécs város 
erdőgazdálkodása részére is elismerést jelentett, hogy az 
Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének IX. 
kongresszusát 1936. augusztus 24-e és szeptember 8-a között 
Magyarországon, ebből augusztus 28-29-ét Pécsett tartotta. Itt a 
városi erdőben volt kísérleti területeket, a feltáró kövesutat és a 
Kozári vadászház környékét járták be. Az Erzsébet 
Tudományegyetemen tartott tudományos ülésszakon 9 előadás 
hangzott el, ebből hatot külföldi előadó tartott.

Az 1929-től 1934-ig tartó gazdasági válságot követő évek 
gazdasági fellendülés az erdőgazdálkodásban is éreztette a 
hatását. Ez nemcsak a fakitermelés minőségének a javulásában, 
hanem a faválasztékok szaporodásában is jelentkezett. Baranya 
vármegye eredeinek 2670 hektáros vágásterületein éves 
átlagban 335300 m3 fakitermelés történt. Ennek választékok 
szerinti, százalékos megoszlása: 47,36% kemény hasáb; 9,35% 
lágy- és fenyőhasáb; 27,60% kemény dorong; 2,27% lágy 
dorong tűzifa; 0,44% tuskó; 0,90% szenítési fa; 5,02% kemény 
rönk; 1,49% lágylomb- és fenyőrönk; 0,78% tapfarönk; 3,89% 
kemény bányafa; 0,13% lágy bányafa; 0,20% szőlőkaró; 
0,03% bognárfa; 0,03% kádárfa; 0,38% egyéb gömbölyűfa és
0,03% szerhasáb. A fakitermelésnek 87,02% tűzifa és 12,98% 
szerfa választéka volt.

Az 1939-ben kitört második világháború Baranya 
vármegyét csak 1941-ben érintette erősebben. 1941 áprilisában 
a „Baranyai Háromszög” a jugoszláv megszállás alól 
felszabadult, s a vármegye erdőterülete 80100 hektárra
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szaporodott. Az akkor már Albrecht főherceg hitbizományi
uradalma erdőterületeit maradéktalanul visszakapta. A 
második világháború vége felé a kormány az uradalmakat, 
erdőgazdaságokat „előkészületi (hadi)” üzemekké 
nyilvánította. A fakitermelési feladatok végrehajtására 
munkaszolgálatosok szükség esetén történő behívását és 
felügyeletét a kaposvári székhelyű 642. számú Honvéd 
Munkavezető Törzsparancsnokság (Muvez) és 
őrszemélyzete végezte. A munkaszolgálatra besorozottak 
ugyanúgy, mint az üzem (hivatal) vezető erdőtisztek és 
erdőőrök a frontszolgálat alól felmentést nyertek, így az 
erdőgazdálkodás a háború folyamán tervszerűen folyhatott.

III. 1945-1995

A „Baranyai Háromszög” alig két év után újból kiszakadt az 
ország testéből. A déli irányból előre törő szovjet hadsereg 
1944. november 29~én Pécset is megszállta. Dunántúl középső 
és nyugati részén még folytak a harcok, amidőn a Debrecenben 
összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés a nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és a földműves nép földhözjuttatásáról szóló, 
600/1945. ME számú rendeletet (1945. évi VI. törvénycikk) 
fogadta el.

A törvény nemcsak a mezőgazdasági területekről, hanem 
az erdőkről is rendelkezett. Ez a 10 kataszteri holdnál (5,76 
hektárnál) nagyobb területű erdőket úgy érintette, hogy a 10- 
100 kataszteri hold (5,76-57,55 hektár) közöttiek a községek 
tulajdonába, a 100 kataszteri holdnál (57,55 hektárnál) nagyobb 
területek állami tulajdonba kerültek. Az erdők új tulajdonba 
adását Baranyában már 1945-ben sikerrel végrehajtották. Ezt a 
munkát a pécsi erdőfelügyelőség 1945 májusában történt 
megszüntetésével egyidejűleg - Baranya és Tolna vármegyei 
űhatáskörrel megszervezett Pécsi Állami Erdőigazgatóság 
hajtotta végre. A megszűnt erdőfelügyelőség hatáskörét a
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vármegyei mezőgazdasági igazgatóság, majd 1950. 
augusztus 1-jétől a vármegyei önkormányzatoknak megyei 
tanáccsá történt átszervezése kapcsán megalakult megyei és 
járási tanácsok (az állami erdők kivételével) valamennyi erdő 
államerdészeti kezelését átvették.
Állami tulajdonba került erdőbirtokok:

Albrecht kr. herceg hitbizományi uradalom
IzabellafÖldi erdőgondnoksága 2555,22 ha;
Karapancsai erdőgondnoksága 1802,18 ha;

Benyovszky Rezső gróf
Siklósi erdőgondnoksága 229,62 ha;

Biedermann Imre báró
Dencsházi erdőgondnoksága 903,07 ha;

Draskovich Iván gróf hitbizományi uradalom
Sellyei erdőgondnoksága 2399,20 ha;

Eggenhofer József
Ligeti erdeje 70,41 ha;

Esterházy Pál herceg hitbizományi uradalom
Kisvaszari erdőgondnoksága 3038,93 ha;

Esterházy Pál herceg
Szentlőrinci erdeje 1223,34 ha;

Hidas község erdeje 128,91 ha;
Jankovich Bésán József gróf

Dunaszekcsői erdeje 348,06 ha;
Jánosi Engel József Mecsekjánosi erdeje 858,07 ha;
Jeszenszky testvérek Bükkösdi erdeje 425,36 ha;
Komposcht Nándor Bissei erdeje 136,39 ha;
Közjóléti Szövetkezet Gödrei erdeje 198,55 ha;
Majláth Alajos gróf Májláthpusztai erdeje 71,94 ha;
Majláth Györg gróf hitbizományi uradalom

Bakócai erdőgondnoksága 2836,06 ha;
Montenuovo Nándor herceg uradalmának

Hercegtöttösi erdőgondnoksága 1205,76 ha;
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Baranya vármegyeiek: Árpádtető, Bakóca, Bükkösd, 
Dombóvár, Hetvehely, Kárász, Kisvaszar, Németbóly, Pécs, 
Pécsvárad, Püspöknádasd, Sellye, Vajszló, Zobákpuszta. Az 
Izabellaföldi és Karapancsai erdőgondnokságokat nem sokkal 
az állami tulajdonbavétel után a Bajai részhez csatolták.

A MÁLLERD birtokába került erdők területe 1948 elején 
Baranya vármegyében erdőgondnokságonként

Erdőgondnokság Erdőterülete
Kataszteri hold Hektár

1. Árpádtető 4802 2763,55
2. Bakóca 5287 3043,82
3. Bükkösd 3502 2015,40
4. Dombóvár 3829 2203,59
5. Hetvehely 8019 4615,51
6. Kárász 6547 3767,80
7. Kisvaszar 5707 3284,38
8. Németbóly 4626 2662,14
9. Pécs 7033 4047,37
lO.Pécsvárad 7027 4044,48
11 .Püspöknádasd 4334 2956,79
12.Sellye 5138 2956,79
13. Vajszló 3735 2149,79
14.Zobákpuszta 5288 3042,54

Összesen: 74874 43090,25

Tolna vármegyeiek: Gyulaj, Kistápé, Kisszékely, 
Koppányszántó, Lengyel, Szálka, Tamási. Az erdőigazgatóság 
a 65359 ha állami erdőterületen folytatott gazdálkodása mellett 
még 18601 ha, főként erdőbirtokossági erdő kezelését is ellátta.
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A MÁLLERD a megalakulásakor tőkehiánnyal küszködött, 
ezért a kitermelendő állományok egy részét tövön, 
fakitermelési vállalkozók részére értékesítette. A fakitermelés 
szakszerűségére az erdőgondnokságok ügyeltek. A MÁLLERD 
erdő igazgatóságai, így a pécsi is tevékenyen járultak hozzá az 
ország háború utáni újjáépítéséhez, így a többek között a sellyei 
erdőgondnokság a budapesti Kossuth-híd számára 
hídgerendákat termelt, a pécsi és az árpádtetői 
erdőgondnokságok a volt DGT mecseki szénbányái részére 
biztosították a szükséges bányafát. A MÁLLERD már 1948-ra 
mind szakmailag, mind monetárisán teljes sikerrel működött, a 
szakemberek munkáikat teljes erdőbedobással, lelkesen 
végezték. Ezt a lelkesedést törte meg a kommunista pártnak a 
vezetésbe történt benyomulása, aminek következménye a 
központi szakmai vezetők leváltása és munkáskáderekkel való 
betöltése, és az egymást aránylag gyorsan követő átszervezések 
sorozata.

1949-ben a MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatóságát 
változatlan területtel Pécsi Erdőgazdasági Nemzeti 
Vállalattá szervezték át, a Magyar Állami Erdőgazdasági 
Üzemek az Erdőközpont nevet kapta. Az 
erdőgondnokságokba is beépültek a pártmegbízottak: az 
erdőgondnok-helyettesek, akik az erdőgondnokok szakmai 
intézkedéseit gyakran keresztülhúzták.

A következő, 1950. évi átszervezéskor a Tolna megyei rész 
önállósult, a Baranya megyei részen négy állami erdőgazdaság 
27 üzemegysége végezte az erdőgazdálkodást: Mecsek-Keleti 
Állami Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Árpádtető, 
Egyházaskozár, Feked, Kárász, Kisvaszar-Kelet, Kisvaszar- 
Nyugat, Pécsvárad, Zobák. Mecsek-Nyugati Állami 
Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Alsókövesd, 
Baranyajenő, Bükkösd, Hetvehely, Ibafa, Pécs Sasrét, Szentkút. 
Bólyi Állami Erdőgazdaság, Boly. Üzemegységei: Béda, 
Csemetekerti üzemegység, Mohács, Siklós, Töttös. Vajszlói
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Nagy Béla siklósi erdeje 94,38 ha; 
Országos Földhitel Intézet

Drávaszabolcsi erdeje 65,60 ha;
Őrkanonok Velényi erdeje 152,51 ha; 
Pécsi Papnöveldéi uradalom

Magyarhertelendi erdőgondnoksága 2143,10 ha;
Pécs sz. kir. város Pécsi erdeje 2393,50 ha; 
Pécsi római katolikus Püspökség

Hosszúhetényi erdőgondnoksága 1957,10 ha;
Kárászi erdőgondnoksága 2749,74 ha;
Püspöknádasdi erdőgondnoksága 1062,51 ha; 

Pécsi római katolikus Székeskáptalan
Hetvehelyi erdőgondnoksága 4054,06 ha;
Vajszlói erdőgondnoksága 1212,49 ha; 

Római Katolikus Vallásalap (Kir. Közalapítványi Erdészet)
Pécsváradi erdőgondnoksága 4217,84 ha;
Vajszlói erdőgondnoksága 1212,49 ha;

Siklós nagyközség erdeje 178,41 ha; 
Székesegyházi uradalom

Árpádtetői erdőgondnokság 2847,20 ha;
Szily Márton Gödreszentmártoni erdeje 200,85 ha; 
Sztankovánszky Pál

Alsómocsoládi erdeje 117,40 ha;

Állami erdó' lett összesen 43090,25 ha

Községi tulajdonba juttatott erdők:

Pellérd községnek Kollár Ferenc erdeje 36,83 ha; 
Oroszló községnek

özv. Puch Ferencné erdeje 47,19 ha;
Mohács megyei város erdeje 56,40 ha;

Pécs városnak
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Dr. Piacsek Zoltán erdeje 43,16 ha;
Liget községnek

özv. Puch Ferencné erdeje 48,34 ha;
Drávapalkonya községnek

gr. Teleky Béláné erdeje 38,16 ha;
Ófalu községnek

Till Miklós erdeje 24,17 ha;
Óbánya községnek

Iskola Alap erdeje 5,76 ha;
Garé községnek

Püspöki helynök erdeje 55,25 ha;

Községi erdó' lett összesen: 355,26 ha

Az állami tulajdonba vétellel együtt a teljes erdészeti 
személyzet is állami alkalmazásba került.

Az állami tulajdonba került erdőkben a fakitermelést az 
eredeti tulajdonos 1946. szeptember 1-jéig végezhette. A 
törvény szerint ugyanis az 1945-46. gazdasági évben az 
üzemterv szerinti évi fahasználat még a régi tulajdonost illette.

1946. május 10-tól az állami erdők legfőbb irányító és 
felügyeleti szerve a Magyar Állami Erdó'gazdasági Üzemek 
(MÁLLERD) budapesti központja lett. Az egyéb erdők fölötti 
legfőbb felügyeletet továbbra is a földművelésügyi miniszter 
gyakorolta.

A MÁLLERD megalakulásával a pécsi állami 
erdőigazgatóság mint a MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatósága, az 
állami tulajdonba átvett nagyobb volt magánerdőbirtokok mint 
MÁLLERD erdőgondnokságok működtek tovább. A 
MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatóságához a következő 
erdőgondnokságok tartoztak:
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Baranya vármegyeiek: Árpádtető, Bakóca, Bükkösd, 
Dombóvár, Hetvehely, Kárász, Kisvaszar, Németbóly, Pécs, 
Pécsvárad, Püspöknádasd, Sellye, Vajszló, Zobákpuszta. Az 
Izabellaföldi és Karapancsai erdőgondnokságokat nem sokkal 
az állami tulajdonbavétel után a Bajai részhez csatolták.

A MÁLLERD birtokába került erdők területe 1948 elején 
Baranya vármegyében erdőgondnokságonként

Erdőgondnokság Erdőterülete
Kataszteri hold Hektár

1. Árpádtető 4802 2763,55
2. Bakóca 5287 3043,82
3. Bükkösd 3502 2015,40
4. Dombóvár 3829 2203,59
5. Hetvehely 8019 4615,51
6. Kárász 6547 3767,80
7. Kisvaszar 5707 3284,38
8. Németbóly 4626 2662,14
9. Pécs 7033 4047,37
lO.Pécsvárad 7027 4044,48
11 .Püspöknádasd 4334 2956,79
12.Sellye 5138 2956,79
13. Vajszló 3735 2149,79
14.Zobákpuszta 5288 3042,54

Összesen: 74874 43090,25

Tolna vármegyeiek: Gyulaj, Kistápé, Kisszékely, 
Koppányszántó, Lengyel, Szálka, Tamási. Az erdőigazgatóság 
a 65359 ha állami erdőterületen folytatott gazdálkodása mellett 
még 18601 ha, főként erdőbirtokossági erdő kezelését is ellátta.
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A MÁLLERD a megalakulásakor tőkehiánnyal küszködött, 
ezért a kitermelendő állományok egy részét tövön, 
fakitermelési vállalkozók részére értékesítette. A fakitermelés 
szakszerűségére az erdőgondnokságok ügyeltek. A MÁLLERD 
erdőigazgatóságai, így a pécsi is tevékenyen járultak hozzá az 
ország háború utáni újjáépítéséhez, így a többek között a sellyei 
erdőgondnokság a budapesti Kossuth-híd számára 
hídgerendákat termelt, a pécsi és az árpádtetői 
erdőgondnokságok a volt DGT mecseki szénbányái részére 
biztosították a szükséges bányafát. A MÁLLERD már 1948-ra 
mind szakmailag, mind monetárisán teljes sikerrel működött, a 
szakemberek munkáikat teljes erdőbedobással, lelkesen 
végezték. Ezt a lelkesedést törte meg a kommunista pártnak a 
vezetésbe történt benyomulása, aminek következménye a 
központi szakmai vezetők leváltása és munkáskáderekkel való 
betöltése, és az egymást aránylag gyorsan követő átszervezések 
sorozata.

1949-ben a MÁLLERD Pécsi Erdőigazgatóságát 
változatlan területtel - Pécsi Erdőgazdasági Nemzeti 
Vállalattá szervezték át, a Magyar Állami Erdőgazdasági 
Üzemek az Erdőközpont nevet kapta. Az 
erdőgondnokságokba is beépültek a pártmegbízottak: az 
erdőgondnok-helyettesek, akik az erdőgondnokok szakmai 
intézkedéseit gyakran keresztülhúzták.

A következő, 1950. évi átszervezéskor a Tolna megyei rész 
önállósult, a Baranya megyei részen négy állami erdőgazdaság 
27 üzemegysége végezte az erdőgazdálkodást: Mecsek-Keleti 
Állami Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Árpádtető, 
Egyházaskozár, Feked, Kárász, Kisvaszar-Kelet, Kisvaszar- 
Nyugat, Pécsvárad, Zobák. Mecsek-Nyugati Állami 
Erdőgazdaság, Pécs. Üzemegységei: Alsókövesd, 
Baranyajenő, Bükkösd, Hetvehely, Ibafa, Pécs Sasrét, Szentkút. 
Bólyi Állami Erdőgazdaság, Bóly. Üzemegységei: Béda, 
Csemetekerti üzemegység, Mohács, Siklós, Töttös. Vajszlói
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Állami Erdőgazdaság, Vajszló. Üzemegységei: Csányoszró, 
Csemetekerti üzemegység, Sellye, Szentegát, Vajszló, Vitézi 
puszta. Az üzemvezetők legtöbbje munkáskáder volt. Az 
eleinte önállóan gazdálkodó négy erdőgazdaság irányítása és 
felügyelete 1950 végétől az akkor megszervezett Pécsi 
Erdőgazdasági Egyesülés lett. Ennek a vezetését sem bízták 
szakemberre. Ez a szervezet életképtelenségét működésének a 
második évében már bizonyította úgy, hogy 1953-ban az 
Erdőgazdasági Egyesülés egyidejű megszűntetésével Baranya 
megye négy erdőgazdaságát két erdőgazdasággá szervezték át: 
a Mecsek-Keleti Erdőgazdaság- és a Mecsek-Nyugati 
Erdőgazda- ságra, mindkettő pécsi központtal. Á két 
erdőgazdaság közötti választóvonal a Kaposszekcső-Sásd- 
Magyarszék-Mánfa-Árpádtető-Pécs-Szalánta-Harkány által 
képezett határvonal volt. Ez az átszervezés sem hozta meg a 
kívánt szakmai és gazdasági eredményt, ezért 1955. április 1- 
jén a két erdőgazdaság Mecseki Állami Erdőgazdaság néven 
egyesült, amely Baranya megye állami erdeiben a gazdálkodást 
évtizedeken át biztosította.

Az erdőgazdaság 1955. évi megszervezésekor az eddigi 
üzemegységeket - néhányat összevonva - erdészetekké szervez
ték át. Ekkor az erdészetek: Árpádtető 4713 ha, Alsókövesd 
4741 ha, Boly 5779 ha, Hetvehely 6161 ha, Kárász 6315 ha, 
Kisvaszar 5822 ha, Pécs 5680 ha, Pécsvárad 7379 ha, Sasarét 
4002 ha, Sellye 5996 ha, Vajszló 5259 ha. Az erdőgazdaság 
összesen 61 847 hektáron gazdálkodott.

Az erdőgazdasági munkák közül alapvető jelentőségűek az 
erdőművelés munkái, amelyek az új erdő alapját teremtik meg. 
Az erdőgazdaság munkásságát nemcsak erre irányította, hanem 
a fakitermelés, a faanyag közelítésének és szállításának a 
gépesítését is fontos feladatának tartotta.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ideje alatt az 
állami erdőkben semmi lényeges károkozás nem történt. A 
munkás-erdész-erdőmérnök összetételű hét tagú
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munkástanácsnak sikerült a kilengéseket megakadályozni, így a 
szabadságharc leverése utáni „megtorlás” csak néhány 
nyugdíjazásból állt. Az 1957-1968. évek között az 
erdőgazdaság az erdőművelési munkák múltból örökölt 
elmaradásait felszámolta. Az államosítás alkalmával 19,7 
hektár csemetekert került átvételre. Az erdőfelújítás, 
erdőtelepítés és az országfásítás csemeteigényeinek kielégítése 
és a biztonságos csemetenevelés végett 100 hektár csemetekerti 
területen (Boly, Borjád, Csányoszró, Bürüs, Vitézi- 
puszta)mintegy harmincmillió csemetét állított elő. Az 
erdőgazdaságnál évi átlagban 60 hektár erdő természetes úton 
létesült és 240 hektárt kellett mesterséges úton létrehozni. A 
felhagyott mezőgazdasági területeket erdőtelepítéssel 
hasznosította. Az államosítás óta eltelt 50 év alatt az 
erdőgazdaság közel 4300 hektár erdőtelepítést végzett. Az 
erdősítések eredményessége az ötvenes években mindössze 
55%-os volt. Ez a szakmunkásoktatás és a munkafegyelem 
megerősödése következtében 1968-ra már 77-78%-ra 
emelkedett.

1950-től az erdőgazdaság feladata közé tartozott még az 
erdőn kívüli fásítás vagy az országfásítás is. Ezt a feladatot 
1953. január 1-jétől Baranya megyében is az Erdőtelepító' 
Állomás (ETÁLL) vette át. Ennek a szervezetnek a munkája 
szakmailag sok esetben kifogásolható volt, ezért az 1954. év 
közepétől a fásítások szervezését, végrehajtását és az ezekkel 
kapcsolatos felvilágosító munkákat az állami erdőgazdaságok 
kapták meg. 1955-től a feladat elvégzéséhez szükséges fásítási 
anyagot is az erdőgazdaság saját csemetekertjeiből biztosította.

Az erdőgazdaság másik fontos feladatát a fahasználat 
jelentette. Az évi fakitermelési feladat az 1948. évi 180 000 m3- 
ről az 1980-as évek végére 250 000 m3 -re emelkedett. Az évi 
fahasználat növekedésével a hossztolás oktatásának 
eredményeképpen a szerfakihozatal (iparfakihozatal) a kezdeti 
20-25%-ról 57-58%-ra nőtt. A fakitermelés csaknem a
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kétszeresére történt növekedését a fadöntés, hossztolás, 
közelítés és a szállítás gépesítése tette lehetővé. A fadöntés, a 
gallyazás és a hossztolóvágás gépe a motoros láncfűrész. A 
fakitermelési munkák gépesítési foka a nyolcvanas évek végére 
a 95%-ot is elérte, a faanyag szállításának és felterhelésének a 
gépesítése a 100%-ot.

A szállítás gépesítése az erdőknek kövesúttal való feltárását 
kívánta meg. Az átvételkor az állami tulajdonba került 
erdőkben mindössze 16 km hosszú kövesút volt. A következő 
években csaknem minden erdészetnél (Kisvaszar, Pécsvárad, 
Alsókövesd, Sasrét, Hetvehely, Sellye, Árpádtető) történt 
feltáróút építése. 1955 végéig az építésüket az Erdőgazdasági 
Építőipari Vállalat végezte. 1956-1958 között az 
erdőgazdaság vállalkozók alkalmazásával építtette az útjait. 
1958-tól az erdőgazdaság saját műszaki csoportjának az 
irányításával saját kubikosbrigádjai és útépítő' gépparkja 
munkába állításával végezte az utak építését.

Összesen mintegy 150 km erdei kövesút épült.

A Mecseki Erdőgazdaság feltáróúthálózata

Az út neve Erdészet Hossz
1. Arpádtető-Gödörfoi út Arpádtető 4.0 km
2. Józsefháza-Koszonyai út Arpádtető 6.0 km
3. Jánosi-Kisvaszari út (közút lett) Kisvaszar 7.0 km
4. Sarkadi út (lezárva) Kisvaszar 5.0 km
5. Alsómocsoládi út Kisvaszar 7.5 km
6. Köszvényesi út Kisvaszar 5.0 km
7. Várvölgy-Pécsváradi út Kárász,Pv. 17.0 km
8. Zobák-Pusztabányai út Kárász 5.0 km
9. Kárász-Csöpögői út Kárász 5.0 km
lO.Hármashegyi út Kárász 3.0 km
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11 .Máza-Váraljai út Kárász 6.0 km
12.Fodorgyöpi út Pécsvárad 4.0 km
13.Mécskemence-Véméndi út Pécsvárad 19.0 km
14.Tenkesi út Vajszló 3.5 km
15.Cseri út (Baranyahídvég) Vajszló 3.1 km
ló.Körcsönyei út (Bogdása) Sellye 3.0 km
17.Alsóerdei út Sellye 3.0 km
18.Sásvölgyi út Hetvehely 5.0 km
19.Nyárasvölgyi út Hetvehely 6.0 km
20.V. üzem-Nyárosvölgyi út Hetvehely 3.5 km
21.Mozsgó-Istenkúti út Szigetvár 4.0 km
22.Sasrét-Almamelléki út Szigetvár 6.0 km
23.Alsókövesd-Nagymátéi út Sásd 6.0+2.0 km
24.Kisvasút:Almamellék-Sasrét Szigetvár 8.0 km
25.Rékavölgyi út (stabilizált) Pécsvárad 2.5 km
26.Kisújbánya-Nagycserfa
(stabilizált)

Kárász 6.1 km

27.Vaskapu-Sáfrányrét (stabilizált) Kisvaszar 3.5 km

Összes feltáróút: 138.6 km 
Kisvasút: 8.0 km
Stabilizált út: 12.1 km 
Összesen: 158.7 km

Pécs város erdőhivatala által az 1922-1930-as években 
épített, a volt városi erdő feltárását elősegített 12 km hosszú 
kővesutat a hatvanas években az országos úthálózathoz 
csatolták. A kövesút a Mandulásból kiindulva Lapis-Kozári- 
Mánfai vonalat követi.

Az 1968-ban a kormány által meghirdetett „új gazdasági 
mechanizmus” a minél eredményesebb gazdálkodást, minél 
nagyobb nyereség elérését kívánta meg a gazdálkodó 
szervektől. A Mecseki Állami Erdőgazdaság ekkor állt rá
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erőteljesen a fafeldolgozás modernizálására. A primitív 
fafeldolgozó üzemeit felszámolta, a megmaradókat részben új 
gépekkel szerelte fel. A hetvenes években Hosszúhetényben 
modem fűrészüzemet, a nyolcvanas években Szigetváron 
bútorüzemet létesített az ekkorra már Mecseki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság hivatalos nevet kapott volt Mecseki 
Állami Erdőgazdaság.

Az erdőnek a fakitermelési feladatain kívül egyéb jelentősége 
is van. Az erdő egészségügyi és pihenést segítő szolgáltatásait a 
különböző turistaútak, az autós pihenők és a bakancsos turisták 
részére épített pihenők biztosítják. Ezekre részbeni fedezetet az 
állami költségvetés nyújtott.

A millennium táján Baranya vármegye erdeinek 17,4%-át a 
közbirtokossági és a volt úrbéres erdőbirtokosságok erdei 
alkották. Ezek kezelését az erdőkről és a természetvédelemről 
szóló második erdőtörvény (1935.évi IV.tc.) továbbra is állami 
feladatnak nyilvánította. Kötelezővé tette a 
közbirtokosságoknak, a volt úrbéres erdőbirtokosságoknak, a 
telepeseknek és a közös erdőhasználatra kötelezett 
közösségeknek erdőbirtokossági társulattá, egyben jogi 
személlyé történő alakulását. A volt úrbéreseknek a 
telekkönyvben feltüntetett tulajdoni hányadai használati 
illetőséggé alakultak át, az erdő tulajdonosa az 
erdőbirtokossági társulat lett. A társulati közgyűlésen az egyes 
tagok szavazatszáma használati illetőségük nagyságától 
függött. Baranya vármegye erdőbirtokossági társulati erdeinek 
állami kezelését a kaposvári m. kir. erdőigazgatóság 
felügyelete mellett a pécsi m. kir. erdőfelügyelőség végezte.

A földreform törvény (1945. évi VI. te.) az 
erdőbirtokossági társulatokra külön nem tért ki, a törvény
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végrehajtási utasítása (5600. 1945 FM.sz. rendelet) az 
erdőbirtokossági társulatokat annyiban érintette, hogy a 10 
kataszteri holdnál (5.76 hektár) nagyobb használati illetőségek 
a törvény erejénél fogva állami tulajdonba kerültek. Ahol a 
földigénylőket mezőgazdasági területtel kielégíteni nem tudták, 
azok részére erdő is volt juttatható, de csak egy tagban és a 
juttatottak kötelesek voltak erdőbirtokossági társulatot 
alakítani. Baranya vármegyében ekkor 38 ilyen 
erdőbirtokossági társulat alakult 1396 hektár területtel. Az 
erdőbirtokossági erdőkből még a Magyar Államra szálltak a 
sajnálatosan az 1946-1948. években kitelepített német 
nemzetiségűek használati illetőségei is. Ez a részbeni 
államosítás az erdőbirtokossági társulatok akkori vezetőségét 
érintetlenül meghagyta. Kisebb változás csak 1949-ben történt, 
amikor a társulat tagjainál szavazategyenlőséget rendeltek el.

Az erdőbirtokossági társulatok gazdálkodását az első 
csapás 1952-ben érte. Az E-611-37/1952 FM - ÁGEM számú 
együttes rendelet az erdőbirtokossági erdőkben a gazdálkodást 
az állami erdőgazdaságokra bízta. Ezek erdeit a hozzájuk 
legközelebb eső állami erdőtesthez kellett csatolni, így a 
társulati élet teljesen megszűnt. A Mecseki Erdőgazdaság a 
miniszteri utasításnak megfelelően az erdőbirtokossági 
társulatok erdeiben kitermelt fa minden köbmétere után 2 
forint 70 fillért fizetett.

Az erdőbirtokossági társulati tagok erdejükből csak 
alárendelt minőségű (5 cm-nél vékonyabb) tűzifához juthattak. 
Az 1956-os forradalom eredményeképpen az erdőbirtokossági 
erdőkben a gazdálkodás a régi rendre állt vissza. Az állami 
kezelés ugyan továbbra is az állami erdőgazdaságok feladata 
maradt, az erdőbirtokosságok azonban kétféle kezelés között 
választhattak. Éspedig az egyszerű, amely a klasszikus állami 
kezeléssel egyezett meg, vagy a kiterjedt, amely minden 
erdőgazdasági tervező és végrehajtó munkát az állami 
erdőgazdaság feladatává tett. Baranya megye 344
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erdőbirtokossági társulata közül mindössze 11 választotta a 
kiterjedt kezelést, a többi az egyszerű kezelés mellett döntött, 
annak ellenére, hogy ezért évenként és kataszteri holdanként 
(0,5755 ha) 5 Ft-tal többet: 45 Ft-ot kellett az erdőgazdaság 
részére fizetniök. Ez az állapot azonban nem tartott sokáig.

A „mezőgazdaság szocialista átszervezésének” nevezett, a 
magántulajdon erőszakos megszűntetésének folyamata alatt 
lépett életbe az „erdőkről és a vadgazdálkodásról” szóló 
1961. évi VII. törvény, amely a többek között az 
erdőbirtokossági erdők további sorsáról (megszűntetéséről) 
intézkedett. A törvény végrehajtását Baranya megyében a 
Pécsi Erdőrendezési Kirendeltség személyzete, a végleges 
felszámolást az illetékes járás mezőgazdasági osztályának 
felszámoló csoportja végezte. A felszámolás eredményeként a 
14 154,38 ha erdőbirtokossági erdőterületből 10 050,11 hektár 
Tsz tulajdonba, 816,82 hektár Tsz bérleménybe, 1542, 29 
hektár állami tulajdonba és 1745,16 hektár állami bérleménybe 
került. Ezek a bérlemények az évek folyamán eredeti jellegüket 
elvesztették, és állami, illetve Tsz tulajdonná váltak.
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Kimutatás

a Baranya megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteknek 
juttatott volt erdőbirtokossági erdőkről

Termelőszövetkezet neve Erdőterülete ha

1. Abaliget „Petőfi” 246,79
2. Almamellék „Hajnalcsillag” 50,25
3. Áta „Virágzó élet” 4,63
4. Bakonya „Béke” 66,18
5. Baksa „Ezüstkalász” 87,61
6. Baranyahídvég „Közös Út” 107,16
7. Baranyajenő „Rákóczi” 89,78
8. Belvárdgyula „Közös Út” 259,72
9. Berkesd „Kossuth” 166,81
lO.Bicsérd „Aranymező” 92,55
11 .Bikái „Szabadság” 
12.Boda „Új Élet”

93,98
132,72

13.Bodolyabér „Aranykalász” 121,18
14.Bográdmindszent 49,31
15.Bogdása 47,19
lő.Bóly „Kossuth” 87,33
17.Borjád „Új Élet” 86,31
18.Botykapeterd „Hajnalcsillag” 58,10
19.Bükkösd 204,24
20.Csányoszró „Összetartás” 157,67
21.Dencsháza „Március 15” 18,24
22.Diósviszló „Kossuth” 160,86
23.Drávafok „Új Esztendő” 28,26
24.Drávakeresztur „Új Élet” 23,88
25.Drávaszabolcs „Dózsa” 94,96
26.Drávasztára „Déli Őrszem” 22,36
27.Egerágy „Gyöngyvirág” 128,83
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28.Egyházasharaszti „Jó Barát” 17,75
29.Egyházaskozár „Haladás” 115,94
30.Felsőmindszent „Ady Endre” 167,24
31.Felsőszentmárton „Zrínyi” 36,14
32.Garé „Közös Akarat” 25,56
33.Gerde „Béke” 14,81
34.Gerényes „Béke” 89,64
35.Gödrekeresztúr „Béke” 104,13
36.Görcsöny „Új Március” 122,48
37.Gyöngyfa „Petőfi” 24,76
38.Hegyszentmárton „Új Kalász” 76,91
39.Hetvehely „Egyetértés” 41,03
40.Hidas „Jószerencsét” 98,75
41 .Hímesháza „Petőfi” 28,44
42.Hosszúhetény „Zengő Gyöngye” 428,14
43.1bafa „Petőfi” 185,67
44.Kákics „Ormánság II” 36,03
45.Kapospula „Ezüst Kalász” 31,46
46.Kaposszekcső „Kossuth” 79,90
47.Kastélyosdombó „Népakarat” 42,38
48.Kátoly „Új Élet” 30,56
49.Kémes „Közös Út” 126,94
50.Kétújfalu „Vörös Csillag” 50,60
51 .Kisdér „Összetartás” 16,90
52.Kisharsány „II. Rákóczi Ferenc” 164,58
53.Kisnyárád „Új Hajnal” 13,77
54.Komló „Mecsek Gyöngye” 63,21
55.Kovácshida „Egyetértés” 21,69
56.Kozármislény „Új Tavasz” 53,93
57.Kővágószöllős „Vörös Szikla” 171,62
58.Kővágótöttös „Hegyalja” 61,28
59.Lakócsa „Március 15” 58,81
60.Liget „Béke” 51,85
ól.Lothárd „Búzakalász” 45,53
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62.Mágocs „Béke” 82,26
63.Magyarbóly „Tartós Béke” 19,17
64.Magyaregregy „Mecsekvölgye” 167,98
65.Magyarhertelend „Aranykalász” 91,05
66.Magyarszék „Egyetértés” 87,80
67.Magyartelek „Vörös Október” 120,81
68.Majs „Táncsics” 127,96
69.Markóc „Kossuth” 14,45
70.Matty „Jószerencsét” 12,13
71.Máza „Jószerencsét” 30,27
72.Mecseknádasd „Bercsényi Miklós” 71,64
73.Mekényes „Biztos Jövő” 61,60
74.Mozsgó „Zrínyi” 92,60
75.Nagyárpád „Alkotmány” 40,11
76.Nagydobsza „Búzakalász” 66,36
77.Nagyhajmás „Béke” 31,34
78.Nagykozár „Bogádi Virágzó” 153,00
79.Nagymányok „Jószerencsét” 34,00
80.Nagynyárád „Kossuth” 95,80
8 l.Nagypeterd „Március 15” 100,77
82.Nemeske „Új Március” 32,34
83.0csárd „Győzelem” 62,08
84.0korág „Ókor Gyöngye” 22,69
85.Pécs „Mecsek Gyöngye” 17,99
86.Pécs-Málom „Rákóczi” 26,70
87.Pécsszabolcs „Szabad Föld” 14,40
88.Pécsudvard „Aranykalász” 2,87
89.Pécsvárad „Egyesült Dózsa” 172,34
90.Pellérd „Új Barázda” 47,48
91.Pogány „Tavasz” 30,85
92.Püspöklak „Egyesült Dózsa” 144,26
93.Rózsafa „Kossuth” 67,78
94. Sásd „Buzakalász” 126,78
95.Sellye „Ormánság” 144,32
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96.Siklós „Bolgár-Magyar Testvériség” 52,78
97.Siklósbodony „Aranykalász” 4,45
98.Sumony „Petőfi” 18,99
99.Szabadszentkirály „Új Élet” 229,39
lOO.Szalánta „Hunyadi” 79,49
101. Szászvár „Új Barázda” 367,54
102.Szatina „Hegy alj a” 54,48
103.Szava „Egyetértés” 47,28
104. Szederkény „Karasica Gyöngye” 43,33
105.Szemely „Damjanich” 43,11
lOó.Szentborbás „Béke” 7,94
107.Szentdénes „Egyetértés” 56,34
108.Szentlőrinc „Úttörő” 160,85
109.Szigetvár „Zrínyi” 100,22
1 lO.Szörény „Zrínyi” 21,93
111 .Tormás „Virágzó” 93,81
112.Tótújfalu „Határőr” 38,14
113.Tótújfalu „Drávamenti Egyetértés” 24,64
114.Töttös „Szabadság” 41,58
115.Turony „Tenkesalja” 104,40
1 ló.Újpetre „Petőfi” 213,56
117.Vajszló „Zöldmező” 132,99
118.Váralja „Alkotmány” 84,12
119.Vásárosdombó „Aranykalász” 72,11
120 .Vasas „ Jószerencsét-Búzakalász” 180,15
121.Vejti „Rákóczi” 203,70
122.Véménd „Egyesület Lenin” 249,96
123.Villány „Új Alkotmány” 127,06
124.Villánykövesd „Új Élet” 30,58
125.Vókány „Új Élet” 74,58
126.Zádor „Petőfi” 50,36
127.Zaláta „Petőfi” 50,21
128.Mecsekjánosi „Mecsek Gyöngye” 7,65
Összesen: 10 866,93
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Összesítő kimutatás 
az erdőbirtokossági társulati erdők erdészetenkénti 

felszámolásáról

A kezelő Az erdőbirtokossági és a legeltetési társulati
erdészet neve erdők

Összes Állami Tsz Egyéni tulajdonba
területe tulajdonba kezelésbe Állami Tsz

bérleménybe
került

h e k t á r
1 .Bólyi 2522,90 224,12 1724,66 396,27 177,85
2.Vajszlói 1811,12 88,04 1416,31 95,71 211,06
3.Sellyei 1170,17 41,00 1000,33 92,19 36,65
4.Pécsi 776,30 85,77 567,60 101,22 21,71
5.Hetvehely 1419,97 102,89 1061,86 241,46 13,76
ó.Alsó-
kövesdi 869,70 108,88 632,09 110,45 18,28
7.Sasréti 731,00 79,95 510,93 107,22 32,90
8.Kisvaszarii 938,07 92,96 681,43 101,51 62,17
9.Árpádtető 850,07 133,95 460,03 232,63 23,46
lO.Kárászi 1353,53 198,23 911,05 86,73 157,52
11 .Pécs-
váradi 1711,55 386,50 1083,82 179,77 61,46
Összesen: 14154,38 1542,29 10050,11 1745,16 816,82

Az erdőbirtokossági társulatok felszámolása után a 
termelőszövetkezetek erdőgazdálkodását és az országfásítást a 
25/1964. OEF. (Országos Erdészeti Főigazgatóság) utasítása 
alapján a Mecseki Állami Erdőgazdaság szakmailag irányította. 
Ezt a munkát kezdetben az erdőgazdaság szakmai irányítási 
csoportja, majd a feladat kiteljesedésével a szakmai irányító 
erdészete, Pécs székhellyel végezte. Az optimális
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munkavégzés érdekében Baranya megye járásainak 
megfelelően a megye területét hat műszaki vezetői körzetre: 
Pécs, Szigetvár, Sásd, Pécsvárad, Mohács, Siklós és húsz 
erdészkerületre osztották fel. Ez biztosította a 
termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának megfelelő szakmai 
indulását. A termelőszövetkezetek saját erdészek 
alkalmazásával igyekeztek az erdőgazdaság gyámkodásától 
megszabadulni és önálló gazdálkodást folytatni. Ez a tény s 
az, hogy erdőfelügyelőség felállításával a termelőszövetkezeti 
erdők szakmai felügyelete és irányítása az erdőfelügyelők 
feladata lett, a szakmai irányító erdészet munkája 1970-re 
feleslegessé vált. A termelőszövetkezetek erdőgazdasága mind 
szakmailag, mind jövedelmezőség szempontjából általában 
megfelelő volt. Elősegítette ezt az is, hogy a mezőgazdaságilag 
hasznosíthatatlan területeik beerdősítéséhez (erdőtelepítés) a 
szükséges költséget az erdőfelügyelőségen át az állami 
költségvetés biztosította. 1970-1990 között a 
termelőszövetkezetek Baranya megyében mintegy 19 000 ha 
erdőtelepítést végeztek.

Ugyanez a húsz esztendő a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság számára is sok sikert hozott. Gazdálkodásának 
eredményei alapján az ország erdőgazdaságainak az élvonalába 
tartozott. Kisebb belső átszervezésekkel, a kereskedelmi 
hálózat külföldre is történő kiterjesztésével igyekeztek a 
gazdálkodásukat még eredményesebbé tenni.

így érte az erdőgazdálkodást az 1990. évi rendszerváltozás, 
amely mind az állami, mind a termelőszövetkezetek 
erdőgazdálkodását alapjaiban megváltoztatta. Az 1991. évi 25- 
ös és az 1993. évi 2-es, a privatizálással kapcsolatos törvények 
másképpen érintették az állami és másképpen a 
termelőszövetkezeti erdőket. Az állami erdőkből csak egy, a 
miniszter által meghatározott területnagyság került 
privatizálásra, a többi állami tulajdonban maradt. A Mecseki 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság erdeiből 12,3%-ot kellett
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magántulajdonba adásra kijelölni (7096,8 ha), ugyanakkor 
privatizálás alá kerültek a nagyobb fűrész- és fafeldolgozó 
üzemek.

Az egyes erdészetek privatizálás utáni területei:

Árpádtető 6868,2
Hetvehely 7400,1
Kárász 5686,4
I. Együtt 19754,7

Kisvaszar 3733,3
Pécsvárad 6651,9
Sásd 5403,7
II. Együtt 15788,9

Sellye 7519,3
Szigetvár 4807,8
Vajszló 6428,8
III.Együtt 18755,9
Összesen (I+II+III) 54299,5

Az erdőgazdaság összterület-vesztesége:
61396,3 - 54299,5 = 7096,8 hektár, 11,56%.

A Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 1993-ban 
Mecseki Erdészeti Részvénytársasággá alakult, s mint ilyen a 
Pénzügyminisztérium hatásköre, közvetlenül a Kincstári 
Vagyonkezelő Szervezeti Igazgatóság alá tartozik, amely
1996-tól közvetlenül fogja a gazdálkodását ellenőrizni. A 
privatizálással érintett termelőszövetkezeteknél Baranya 
megyében összesen 9600 hektár erdőterület került 
magántulajdonba adásra kijelölésre, a többi erdőterületet a
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A Mecseki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság erdejének a privatizálással érintett területi
változása

Erdészet Erdő- Egyéb Összes Első Második Együtt Marad
t e r ü l e t alkalommal kijelölve

erdő egyéb erdő erdő egyéb erdő egyéb
t e r ü l e t
h e k t á r

Arpádtetői 6678,4 386,2 7064,6 126,3 70,1 196,4 6482,0 386,2
Hetvehelyi 7092,2 418,8 7511,0 110,9 - 110,9 6981,3 418,8
Kárászi 6075,4 258,4 6333,8 276,4 14,0 557,0 833,4 14,0 5242,0 244,4
Kisvaszari 5990,2 84,8 6075,0 304,3 3,6 2033,8 2338,1 3,6 3652,1 81,2
Pécsváradi 8239,3 420,3 8659,6 613,5 2,8 1391,4 2004,9 2,8 6234,4 417,5
Sásdi 5082,0 393,1 5475,1 37,5 0,4 33,5 71,0 0,4 5011,0 392,7
Sellyei 6865,6 943,5 7809,1 71,4 218,4 289,8 575,8 43,5
Szigetvári 456,2 48,7 4894,9 87,1 - - 87,1 - 4369,1 438,7
yajszlói 7084,6 488,6 7573,2 425,2 3,7 715,5 1140,7 3,7 5943,9 484,9
Összesen: 57563,9 3832,4 61396,3 2052,6 24,5 5019,7 7072,3 24,5 50491,6 3807,9



termelőszövetkezetek tagjai, nyugdíjasai között kell a 
termelőszövetkezetben eltöltött munkaidő és beosztás szerint 
szétosztani, azaz „nevesíteni” Ez az 1995. év végéig Baranya 
megyében mindössze 2500 hektáron történt meg, mert a 
„Földkiosztó Bizottságok” pénzhiány okozta működő
képtelensége miatt teljesen leállt.

A Baranya megyei termelőszövetkezetek helyzete az 1995.
év végén

T ermelőszövetkezet Erdő Felszámolás Felszámolva Csőd
neve területe alatt eljárás

h e k t á r
1. „Ezüstkalász” Baksa 273 273
2. „Közös Út” Baranyahídvég 288
3. „Közös Út” Belvárdgyula 683
4. ,JDózsa” Beremend 97
5. ,Aranymező” Bicsérd 342
6. „Zengő Gyöngye” Bogád 1613
7. „Új Kalász”Bogádmindszent 151 151
8. „Kossuth” Boly 168
9. „Új Élet” Borjád 128
10. „Összetartás” Csányoszró 330 330
11. „Kossuth” Diósviszló 452 452
12.„Buzakalász” Dobsza 394 394
13.„Új Esztendő” Drávafok 621
14.„Dózsa” Drávaszabolcs 384
15.,JDrávagyöngye”Drávasztára 110
16. „Kossuth” Dunafalva 388
17.„Dunagyöngye”Drávaszekcső 492
18.„Jóbarát” Egyházasharaszti 263 263
19.„Haladás” Egyházaskozár 1426 1426
20.„Zrínyi” Felsőszentmárton 371
21.„Dózsa” Gerezsdlak 681
22.,3éke” Gödre 1760
23.„Mecsekvölgye” Görcsöny 520
24.,Egyetértés” Hetvehely 372 372
25.„Mecsekkapu” Hidas 732 732
26.„Petőfi” Hímesháza 466 466
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27.„Új Élet” Kátoly 332
28.„Közös Út” Kémes” 295 295
29.„Vörös Csillag” Kétújfalu 464
30.„Egyetértés” Kovácshida 208 
31 .„Vörös Szikla’>Kővágószőlős 490
32.„Béke Őre” Lippó 31
33.„Egyetértés” Magyarszék 1283 1283
34.„Vörös Október”Magyartelek 242
35. „Kossuth” Majs 382
36.„Béke” Mágocs 928 928
37.,Ady” Miridszentgodisa 820
38.„Új Barázda” Mohács 517
39.„Zrínyi” Mozsgó 1354
40.„Új Élet”Pécs-Reménypuszta 232 
41 .„Zengő Alja” Pécsvárad 594
42. „Egyetértés” Rózsafa 565
43. „Búzakalász” Sásd 2021
44.„Ormánság” Sellye 551 551
45.„Magyar-Bolgár Testvériség”

Siklós 568
46..3,ke Őre” Somberek 178
47.„Béke” Szabadszentkirály 292
48.„Béke” Szajk 662
49.,hunyadi” Szalánta 664 
50.„Karasica Gyöngye”

Szederkény 282 282
51 .„Búzakalász” Szentlászló 932
52.„Úttörő” Szentlőrinc 859
53.„Zrínyi” Szigetvár 324
54.„Petőfí” Újpetres 1240 1240
55.,Zöldmező” Vajszló 226
56.,Rákóczi” Vejti 656 656
57.„Lenin” Véménd 590 590
58.„Új Alkotmány’Villány 927
Összesen: 33214 5552 1834 3298

A termelőszövetkezeti erdők sorsának végleges 
rendeződése még évekig elhúzódhat.

Az erdőtől és az erdőgazdálkodástól el nem választható a 
vadgazdálkodás. 1945-ig a vadászati jog a földingatlan
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tulajdonosát illette. Az erdőbirtokosok a vadászatot vagy 
maguk gyakorolták, vagy azt bérbe adták. A bérleti 
szerződésekben rendszerint olyan feltételeket szabtak, amelyek 
az erdő és a vad egyensúlyát, az erdő megmaradását, a vad 
óvását és a vérfelfrissítést biztosították.

1945-ben a 4660/1945.ME.sz. rendelettel a vadászati jog az 
államra szállt, a vadat „gazdátlan dolognak” (rés nulliusnak), és 
mint ilyet, társadalmi tulajdonnak tekintették. A rendelet 
alapján Baranya vármegyét már 1945-ben 27 nagyvadas és 100 
apróvadas vadászterületre osztották fel. 1950-ben az 
erdőgazdasági vadászterületeken kívüliek tanácsi felügyelet alá 
kerültek.

Baranya megyében az állami vadászterületek 
(rezervátumok) kiterjedése mintegy 48000 hektár volt: 
Alsókövesdi 7554 ha-os, a Sasréti 5027 ha-os, a Sellyei 
15622 ha-os, a Vajszlói 12757 ha-os és a Véméndi 7986 ha-os 
kiterjedéssel. A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság öt 
rezervátumában az 1994. évben kilövésre került 734 db 
szarvas, 25 db dám, 429 őz, 712 db vaddisznó. Az 
erdőgazdálkodás további célja az erdő és a vad egyensúlyának 
biztosítása.

1955-től a nyugati vadászok felfedezhették a 
magyarországi vadgazdálkodás nagy eredményeit, a 
szolgáltatások viszonylag kedvező árait, s az évek folyamán 
felépített új vadászházak kényelmét és nyugalmát. Baranya 
megye egyik legértékesebb szarvastrófeáját 1968-ban ejtették 
el, amelyet 247,14 nemzetközi ponttal értékelték. Elejtése 
Sasréten történt.

Mind az erdőgazdálkodás, mind a vadgazdálkodás további 
irányát a következő évek törvényei fogják meghatározni.
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2. meGéklet

A Gödöllői Erzsébet-park területváltozásai 1898-1996 között


