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Abstract: Forests of the Bakony Mts. (Hungary) give shelter, food and raw material to humans since
their appearance. The number of secondary utilisations of forests is practically endless. In the past,
forests were of basic importance for supplying forage for the extensive animal husbandry in Hungary.
The most significant side-use of the forests was grazing, collecting foliage of trees, collecting acorn and
litter for stables. As a consequence of grazing in the forests, special land use types evolved, namely
wood pastures and grazed forests. Chance for the maintenance of these plant communities has been
constantly decreasing as animal husbandry became intensive. To recognize their importance and the
economical significance in the past, it is necessary to review their history, evolution and development
as well as their state in different times and the current conditions.
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Be ve ze tés

Nap ja ink in ten zív, bel ter jes ál lat tar tá sa egy re ke ve sebb le ge lõ te rü le tet igé nyel, míg
egy kor az ál lat tar tás leg alap ve tõbb és nél kü löz he tet len ele me a le gel te tés volt, gyak ran
nem is volt más ta kar má nya a jó szá gok nak. A haj da ni gaz dál ko dá si rend sze rek ben le gel -
te tés re nem a ma ál ta lá no san is mert fát lan, akár vil lany pász tor ral kö rül vett, fe lül ve tett és
mût rá gyá zott le ge lõ ket hasz nál ták, ha nem gya kor la ti lag min den olyan te rü le tet, amely ép -
pen le gel tet he tõ volt, így az er dõ ket is. Nem volt ez más kép pen ha zánk leg na gyobb er dõ -
sé gé vel, a Ba kon  nyal sem, így nem ne héz be le kép zel nünk a be tyá rok „Bakony erdõjébe” a
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ha tal mas mak ko ló kon dá kat, leg elé szõ gu lyá kat, csor dá kat, juh- és kecs ke nyá ja kat. Ezen
ál lat tar tá si rend sze rek rõl gyûj töt tünk ös  sze né hány is mér vet eb ben a cikk ben, kü lön tár -
gyal va a fás le ge lõk és le ge lõ er dõk té ma kör ét, amely te rü let hasz ná la tok or szág szer te, így
a Ba kony ban is na gyon el ter jed tek vol tak. Utób bi te rü let hasz ná la ti for mák fenn ma ra dá sá -
nak esé lyei má ra meg szûn tek, il let ve je len tõs mér ték ben csök ken tek, ezért szá muk drasz -
ti kus mér ték ben meg fo gyat ko zott, csu pán hír mon dók ma rad tak el szór tan, ahogy a Ba -
kony ban is. Az át ala ku ló, a ré gi rend sze rek hez vis  sza nyú ló és a biodiverzitás meg õr zé sét,
va la mint a ter mé szet vé del met és a táj ké pi ér té kek fenn tar tá sát cél zó gaz dál ko dás új ra fel -
fe dez te eze ket a te rü le te ket, ezért, to váb bá az ál ta luk kép vi selt ter mé sze ti, er dõ- és me zõ -
gaz dál ko dás-tör té ne ti ér té kek mi att tart juk fon tos nak té má juk rész le tes tár gya lá sát.

Anyag és mód szer

Mi vel a té ma ke vés bé ku ta tott, mint más kap cso ló dó nép sze rû té mák, és csu pán né hány
át fo gó mû tár gyal ja rész le te sen, ezért kü lön bö zõ tu do mány te rü le tek szak iro dal mi ada ta i nak
szisz te ma ti kus fel dol go zá sa alap ján fog lal ko zunk az egy ko ri er dei mel lék ha szon vé te lek kel,
így az er dei le gel te tés sel, to váb bá a té má ban el en ged he tet len je len tõ sé gû te rü let hasz ná la -
tok kal, a fás le ge lõk kel és le ge lõ er dõk kel, azok ha zai ki ala ku lá sá val, il let ve ki ala kí tá sá val,
fej lõ dé sé vel és ha nyat lá sá val, to váb bá a le ge lõ er dõ és a fás le ge lõ de fi ní ci ó i nak vál to zá sa i val
az egyes ko rok ban. Az Ered mé nyek fe je zet je len tõs ré sze en nek meg fe le lõ en a szer te ága zó,
kü lön bö zõ for mák ban és ki ad vány ok ban meg je lent ada tok, köz lé sek tö mör, mo nog ra fi kus
ös  sze fog la lá sa, táj öko ló gi ai meg kö ze lí tés sel és meg õr zés köz pon tú szem lé let tel ele mez ve az
alap ve tõ en nép raj zi, tör té ne ti föld raj zi, ag rár- és er dé szet tör té ne ti jel le gû for rás mun ká kat.
Így je len fe je zet ben az egyes tu do mány te rü le tek rõl fel hasz nált szak iro dal mi for rá sok tö mör
be mu ta tá sá ra szo rít ko zunk.

A Ba kony tör té ne té rõl FÉ NYES (1847) és RÓMER (1860) le írá sai alap ve tõ in for má ci ók -
kal szol gál nak. A haj da ni, er dõk kel kap cso la tos te vé keny sé gek, az er dõk hasz ná la tá nak,
„élé sé nek” meg is me ré se HE GYI (1978) mun ká ja alap ján vált le het sé ges sé, mind azo nál tal a
Ba kony egy ré szé nek egy ko ri er dõ gaz dál ko dá sa is nyo mon kö vet he tõ. Az er dõk hasz ná la -
tá val és a le gel te tés sel kap cso la tos tör té nel mi hát tér és jo gi ke ret le írá sa a Ma gyar Er dé sze ti
Ok le vél tár (1896) és az Er dé szet tör té ne ti Köz le mé nyek, OROSZI (1995, 2005) és PETERCSÁK

(1992) e té mát fel dol go zó iro dal ma i nak fel hasz ná lá sá val tör tént. 
A fás le ge lõk és le ge lõ er dõk olyan át me ne ti te rü let hasz ná la ti mó dok, me lyek má ra, az

ál lat tar tás in ten zív vé vá lá sá nak kö vet kez té ben eltûnõfélben van nak, pe dig egy kor hasz ná -
la tuk ál ta lá nos volt. Az em lí tett le gel te tett, azon ban fá val bi zo nyos szá za lék ban bo rí tott
te rü le te ket túl nyo mó több sé gük ben er dõk bõl ala kí tot ták ki, így a ma gyar ság gaz dál ko dá si
ha gyo má nya i nak, va la mint er dé szet tör té ne ti anya gok ku ta tá sa szá mos, a té ma szem pont já ból
je len tõs in for má ci ó val szol gált.

A XIX. szá zad vé gén, il let ve a XX. szá zad ele jén meg je lent, le ge lõ er dõk ki ala kí tá sá val és
fenn tar tá sá val fog lal ko zó FÖL DES (1895, 1911) és MÁR TON (1897), va la mint a té mát fel dol go zó
OROSZI (1995, 2005) mun kái fel be csül he tet len je len tõ sé gû ek a ku ta tás szem pont já ból. Föl des
és Már ton le írá sai, gya kor la ti ta pasz ta la tai és kö vet kez te té sei az ed di gi is me re te ket to váb bi
rész le tek kel gya ra pí tot ták, míg az Er dé sze ti La pok fel dol go zá sán ke resz tül Oroszi is mer te ti a
vizs gált te rü let hasz ná la tok ki ala ku lá sá nak és a ter mi nu sok vál to zá sá nak fo lya ma tát.
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A te rü let hasz ná la ti mód re konst ru á lá sa, mi vel a te rü le tek má ra eltûnõfélben van nak,
csu pán iro dal mi for rá sok ból és a he lyi la kos ság idõ sebb tag ja i nak el mon dá sa i ból volt le het -
sé ges. Az iro da lom fel ku ta tá sa és fel dol go zá sa az el múlt 4 év ben fo lya ma tos volt, és még
nem ért vé get, ezért a ku ta tás nem te kint he tõ le zárt nak, azon ban az ös  sze gyûlt in for má ci -
ók men  nyi sé ge és a té ma fel tá rá sá nak ala pos sá ga – leg alább is a hegy vi dé ki fás le ge lõk és
ma ga a Ba kony ese té ben – le he tõ vé te szi kö vet kez te té sek le vo ná sát. Az iro da lom be szer zé -
se szá mos in téz mény bõl, így a Szent Ist ván Egye tem Kosáry Do mo kos Könyv tár és Le vél -
tá rá ból, a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um Könyv tá rá ból, a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem Könyv tá rá ból, a Veszp rém Me gyei Le vél tár ból, a Veszp rém Me gyei Le vél tár Könyv tá -
rá ból, az Edelényi Vá ro si Könyv tár ból, a Fo nyó di Vá ro si Könyv tár ból és a Ma gyar Elekt -
ro ni kus Könyv tár ból tör tént.

Az iro dal mi for rá sok fel dol go zá sa alap ján kör vo na la zó dott kép a Veszp rém Me gyei Le -
vél tár egyes irat anya ga i nak fel hasz ná lá sá val ke rült szû kí tés re, ame lyek kö zül csu pán egyet
idé zünk a ké sõb bi ek ben.

Ered mé nyek

A Ba kony te rü le té re jel lem zõ haj da ni er dei mel lék ha szon vé te lek
Az er dõk, így a Ba kony er de i nek fõ ha szon vé te le az Ár pád-kor tól kezd ve az éle lem szer -

zés, így a va dá szat volt. Az ezt kö ve tõ idõ szak fõ jel lem zõ je az er dõk fá já nak rend szer te len
ki ter me lé se volt. A fa igény fel erõ sö dé sé nek ki vál tó okai az üveg gyár tás, bá nyá szat, ko há -
szat és egyéb, a fá ra, mint alap anyag ra épü lõ ipar ágak fel len dü lé se volt, így a fõ ha szon vé -
tel hang sú lya a fa ki ter me lés re ke rült, a va dá szat per sze még min dig je len tõs sze rep pel bírt,
azon ban a le gel te tés, a mak kol ta tás és egyéb ha szon vé te lek mel lett hát tér be szo rult.

A mel lék ha szon vé te lek rész le te zé se elõtt azon ban ki kell tér nünk csu pán érin tõ le ge sen
a pa raszt ság, majd job bágy ság leg alap ve tõbb er dõ hasz ná la ti jo gá ra, a fa i zás ra, amely nek
egyik de fi ní ci ó ját a MA GYAR NÉP RAJ ZI LE XI KON (1982) ad ja, mi sze rint a fa i zás „a kö zép kor -
ban szo kás jog, a XVI. sz. óta pe dig az ur bá ri u mok ál tal elõ írt mó don a job bá gyo kat il le tõ
azon jog, hogy a föl des úr tu laj do ná ban le võ er dõk ben sa ját szük ség le tük mér té ké ig épü let -
fát és tûz re va lót vág hat tak. A job bágy sá got meg szün te tõ 1848. évi tör vény alap ján a föl des -
úr a job bá gya it az õket meg il le tõ fa i zá sért pénz be li vagy ter mé szet be ni kár ta la ní tás ban ré -
sze sí tet te”. A tû zi fa nem mai ér te lem ben ér ten dõ, hi szen a ma em be re a tû zi fán szab vány -
mé ret re vá gott, szé pen for más ra ha so ga tott fát ért, míg haj da nán a tû zi fa a hul lott gally ra,
szá raz nye se dék re vo nat ko zott, s gya kor ta csu pán a hét egy meg ha tá ro zott nap ján le he tett
gya log szer rel gyûj te ni az er dõ bõl (HE GYI 1978).

Ezen fent em lí tett né hány mel lék ha szon vé tel ko ránt sem me rí ti ki az er dõ ál tal je len tett
nyers- és alap anyag-, va la mint éle lem bá zist és per sze az em be ri ta lá lé kony sá got sem, ami
az er dõ ja va i nak meg szer zé sét il le ti. To váb bi ha szon vé te lek vol tak a tel jes ség igé nye nél kül
a vad gyü möl csök, kü lön fé le gom bák, gyö ke rek, le ve lek és egyéb nö vé nyi ré szek, a gu ba csok
stb. gyûj té se; a cser zõ- és ra gasz tó anya gok gyûj té se és elõ ál lí tá sa; a mé hész ke dés; azon ban
a leg je len tõ sebb mel lék ha szon vé te le ket két alap ve tõ cso port ba so rol hat juk. Az egyik cso -
port a fá ra, mint fû tõ- és nyers anyag ra, va la mint alap anyag ra épü lõ ha szon vé te lek cso port -
ja. Ide tar to zik a kü lön bö zõ fa ipa ri ter mé kek, szer szá mok, min den na pi hasz ná la ti esz kö zök
elõ ál lí tá sa; a mész- és szén ége tés; a ha mu-elõ ál lí tás és ha mu zsír fõ zés, az üveg gyár tás, nem
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is be szél ve a tû zi fa ér té ke sí tés rõl stb. A má sik, na gyobb cso port az ál lat tar tás sal kap cso la -
tos er dei mel lék ha szon vé te lek cso port ja, amely ugyan csak nagy szá mú ha szon vé telt fog lal
ma gá ba, ame lyek kö zül csu pán a Ba kony te rü le tén leg je len tõ seb bek re té rünk ki.

Ál lat tar tás sal kap cso la tos mel lék ha szon vé te lek
Az ál lat tar tás ban min dig is ha tal mas je len tõ sé ge volt az er dõ nek és az er dõ je len tet te

táp lá lék bá zis nak, fõ ként az or szág azon vi dé ke in, ahol ala csony volt a nyílt gye pes te rü le tek
ará nya, így a Ba kony ban is, nem is be szél ve a Ba kony vál to za tos ve ge tá ci ó já ról. A zárt bük -
kö sök tõl a nyíl tabb töl gye se ken át a szé na ka szá ló ré te kig és a mo za i kos li ge tes er dõ kig szin -
te min den te rü let al kal mas volt az er dei ál lat tar tás va la me lyik for má já nak meg va ló sí tá sá -
hoz (RÓMER 1860), ame lyek egyi ke az er dei le gel te tés volt.

Az er dei le gel te tés je len tõ sé gét mu tat ja, hogy pél dá ul a Bör zsöny ben an nak be til tá sa
mi att meg szûnt a juh te nyész tés (PETERCSÁK 1992). Eb bõl is lát ha tó, hogy mi lyen je len tõs
volt az er dõ sze re pe az ál lat tar tás ban, azon ban nem sza bad meg fe led kez ni ar ról, hogy az je -
len tõs ter het rótt az er dõk re, ezért az er dõk le gel te té sét már ko rán sza bá lyoz ták, fõ ként az
egyes ál lat faj ok vá lo ga tás nél kü li leg elé si szo ká sai és a le gel te tést vég zõ sze mély zet ron gá -
lá sai mi att (OROSZI 1995, 2005). A le ge lõ ál la tok elõ sze re tet tel fo gyaszt ják a friss rü gyes-le -
ve les haj tá so kat, így a ma gon co kat, cse me té ket is. Ma gon cok és haj tá sok pe dig leg fõ kép -
pen a le gel te tés tõl el til tott fi a ta lo sok ban, fel úju ló sza kasz ban lé võ er dõk ben van nak, így
szá mos al ka lom mal for dult elõ vis  sza élés és ron gá lás. A friss haj tá sok má sik le lõ he lye a fák
ko ro ná já nak ma ga sabb ré sze i ben van, amit a pász tor né pek elõ sze re tet tel vag dal tak nagy
men  nyi ség ben, hogy ha ma rabb jól la kas sák a jó szá got. Itt kell ki tér ni az er dõ ben ta lál ha tó
ér té ke sebb, ál la tok szá má ra kön  nyeb ben hoz zá fér he tõ ta kar mány ra, az er dei fü vek re. Az
er dei fû ter més men  nyi sé ge és mi nõ sé ge alul ma rad a ré ti fû ter mé sé tõl, hi szen 1 kh er dei le -
ge lõ 2-4 q fû ter mést adott, ami jobb eset ben 1 q ré ti fû ta kar mány ér té ké nek fe lelt meg
(BARTHA 2003), így kön  nyen el kép zel he tõ, hogy az oly kor óri á si ra fel duz zasz tott ál lat ál lo -
mány ok mek ko ra ká ro kat okoz hat tak az er dõk ben. Jól lát ha tó az er dei le gel te tés je len tõ sé -
ge, azon ban meg kell je gyez ni, hogy VIGA (1986) ku ta tá sai sze rint a ke let-bük ki fal vak ban
a XIX. sz. má so dik fe lé ben nem ki sebb je len tõ sé ge volt az er dei ka szá lók nak.

El ter jedt gya kor lat volt a fák lomb já nak ta kar má nyo zás ra va ló fel hasz ná lá sa, fõ ként az
ín sé ges idõk ben. A ta kar má nyo zás ra leg in kább al kal mas fa fa jok: kõ ri sek, hár sak, kecs ke -
fûz, ju ha rok, rez gõ nyár, fe hér akác és eper fák. Az em lí tet te ken túl leg in kább a töl gyek és
a gyer tyán vol tak al kal ma sak lomb ta kar mány elõ ál lí tá sá ra. Az ujj nyi nál nem vas ta gabb
gallya kat le nyes ték a ko ro na 1/3-áig – le he tõ ség sze rint jú ni us hó nap ban –, majd ki te re get -
ték, ké vék be kö töt ték és meg szá rí tot ták. A meg fon  nyadt lom bo za tú haj tá so kat a szé ná hoz
ha son la tos mó don sze kér re rak ták és csû rök ben tá rol ták be, oly kor azon ban kaz lak ban szá -
rí tot ták (FÖL DES 1895). A jó szá gok így kü lö nö sebb baj nél kül vé szel het ték át a te let szû kö -
sebb idõk ben is. A lomb ta kar mány sze dé se min den eset ben ká ro sí tot ta a fát, így ti lal ma zott
te vé keny ség volt a ko rai idõk tõl kezd ve, csu pán nagy szük ség ese tén en ge dé lyez ték, pél dá -
ul 1863-ban, amely év kü lö nö sen aszá lyos volt. Ré gi ta pasz ta lat sze rint 1,25 q ág nél kü li
lomb ta kar mány 1 q kö ze pes mi nõ sé gû ré ti szé ná val egyen ér té kû (BARTHA 2003).

Az er dõ re, mint ta kar mány bá zis ra ala po zott ál lat tar tás ban leg na gyobb je len tõ sé ge a
makk ete té sé nek, a mak kol ta tás nak volt. A mak kos er dõk igen csak je len tõs ér té ket kép vi sel -
tek már Wer bõ czy ide jé ben is, hi szen a Tripartitum ta nú sá ga sze rint 50 már ká ra be csül ték ak -
ko ri ban a mak kol ta tás ra al kal mas er dõ ket (PALÁDI-KOVÁCS 2001). Ezek vol tak a leg ér té ke -
sebb er dõk az idõs, épü let fát adó bár dos er dõk mel lett. Ál ta lá no san is mert, hogy a ser té se ket
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mak kol tat ták, azon ban a juh tar tás ban is nagy je len tõ sé ge volt az er dei ta kar má nyok nak és fõ -
ként a bükk- és tölgy makk nak. 1 kh bük kös makk ter mé se 2-4 q, míg ugyan ak ko ra töl gye sé 3-
5 q makk volt, így a híz la lás hoz ser té sen ként 4-5 kh er dõ makk ter mé se szük sé gel te tett
(BARTHA 2003), amely adat meg döb ben tõ, ha ös  sze vet jük a FÉ NYES (1847) ál tal em lí tett éven -
kén ti 150 ezer db Ba kony ban te lel te tett és mak kon hiz lalt ser tés sel. A Ba kony er de i nek és
mak kos er de i nek ér té két bi zo nyít ja a Wer bõ czytõl köl csön zött pél dán túl, hogy Szentgálon
még 1842-ben is több száz fo rin tért ad ták bér be a bük kö se ik makk ter més ét (HUDI 1998).

Az or szág szer te, így a Ba kony ban is jel lem zõ, az ál lat tar tás hoz kap cso ló dó mel lék ha szon -
vé tel volt az er dei alom sze dés is, amely nek gya kor lá sa a lomb nye sés hez ha son ló an je len tõs
ká ro kat oko zott az er dõk ben. Az alom sze dés al kal má val az er dõk al ját bo rí tó nö vény ze tet és
avart al mo zá si cé lok ra ös  sze ge reb lyéz ték és el hord ták, meg szün tet ve ez zel az er dõk ta la já nak
táp- és szer ves anyag-után pót lá sát. Az alom sze dés a Ba kony er de i ben gyak ran til tott te vé -
keny ség volt, aho gyan az a pénzeskúti Hudi Já nos és tsai. vé der de jé nek rend sze res gaz da sá gi
üzem ter vé ben is ol vas ha tó (VeML). Meg kell to váb bá em lí te ni, hogy az er dõk ben, il let ve azok
ta la já ban nem csak a lomb nye sés és alom sze dés oko zott kárt, ha nem a túl ma gas ál lat lét szám
ál ta li tú rá si és ta po sá si kár oko zás is je len tõs sze re pet ját szott egy ko ri er de ink le rom lá sá ban.

Az ál lat ál lo mány

A szar vas mar ha
A szar vas mar ha faj ták kö zül a ma gyar szür ke mar há nak, a pi ros tar ka szi men tá li, majd

ké sõbb a bony há di mar há nak volt na gyobb je len tõ sé ge a Ba kony te rü le tén. A szar vas mar -
ha nem tûr te a ba ko nyi ser tés re ré gen jel lem zõ ri deg tar tást, de Szent György (áp ri lis 24.)
nap já tól Szent Mi hály (ok tó ber 29.) nap já ig a XX. szá za dig szo kás volt kint hálatni a tá vo -
lab bi le ge lõ kön (HE GYI 1978). Az egyes te le pü lé se ken es he tett más kor ra a ki haj tás vagy a
be haj tás, pél dá ul Pénzeskúton má jus 1-jén haj tot tak ki, míg pél dá ul Szentgálon a be haj tás
Szent Már ton nap já ra, az az no vem ber 11-ére esett (VAJKAI 1959), azon ban et tõl ér de ke -
sebb ma ga a le gel te té si rend, il let ve a rend szer ös  sze tett sé ge.

Té len a gaz dák nál vol tak a mar hák a fa lu ban, csak ta vasz tól õszig haj tot ták egy be a ri deg gu -
lyát. A le gel te tés nek rend je volt, mely sze rint ta vas  szal az er dõ be haj tot ták a jó szá got, ahol rü gye -
ken és haj tá so kon élt a ri deg gu lya, ahon nan ka szá lás után a ka szá lók ra ke rült, ahol a sar jút le -
gel te. Õs  szel új ra az er dõ re haj tot ták a mar há kat, így a tar lók ra csak a jár mos ök rö ket en ged ték.
Kü lön jár tak a jár mos ökör- és a te hén csor dák, me lye ket a le gel te tés föld raj zi he lye sze rint is
meg kü lön böz tet tek. Egy-egy ilyen csor da akár 400-500 ál lat ból is áll ha tott. A csor dát egy na -
gyobb te rü le ten egy hé tig is tar tot ták, így trá gyáz tat ták (táj nyel ven „szaratták”) a föl det. A ri deg
gu lyá kat éj sza káz ni és de lel ni vis  sza haj tot ták az akol hoz, míg az ita tás a kö ze li pa ta kok nál tör tént
(VAJKAI 1943). A ta nyá kon a le gel te tés kü lön ka te gó ri á ba esett, mert volt le gel tet he tõ te rü let bõ -
ven, ke vés volt a jó szág és rá le he tett a gye re kek re vagy a cse léd ség re bíz ni az ál la tok fel vi gyá zá -
sát. Az adat köz lõ gyer mek ko rá ban még haj tot ta a csa lád te he ne it le gel ni a ta nyá juk ról 3 km-re
lé võ „kin ti” ta nyá juk ra. Reg gel át haj tot ták a te he ne ket, majd dél re ól ba zár ták és ha za men tek.
Dél után vis  sza sé tál tak az ól hoz és az es ti ha za haj tá sig le gel tet ték a jó szá got (LIEBISCH ex verb.).

1895, te hát a ta go sí tás után meg vál to zott a gaz da sá gi rend szer, kö szön he tõ en az er dõ tör -
vé nyek nek, a szán tók tér fog la lá sá nak és az er dõk pusz tu lá sá nak. Ál ta lá no sabb lett a csor dák
és csür hék min den na pos ki haj tá sa, bár sok he lyen egé szen az 1940-es éve kig fenn ma radt a
gulyáztatásos mar ha tar tás. A kö zös ben va ló le gel te tés el ter jedt volt, azon ban a mó do sabb
gaz dák nak le het tek sa ját le ge lõ ik, va la mint a ta nyai la kos ság is önál ló an le gel te tett. 
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A ser tés
A Ba kony leg hí re sebb vagy ép pen leg hír hed tebb táj faj tá ja volt a ba ko nyi ser tés, amit ex ten -

zív mó don, sza ba don, egész év ben az er dõn tar tot tak. A ba ko nyi ser tés nyú lánk test al ka tú, rõt-
fekete vagy szür kés fe ke te, ol dalt me re dõ szõ rû faj ta, mes  szi re el hajt ha tó, ter mé sze te igen vad,
in kább vad disz nó ra em lé kez te tõ, ezért ért he tõ, hogy a ba ko nyi kon dá sok leg fon to sabb szer szá -
ma a hos  szú nye lû fej sze vagy bal ta volt. Ter mé sze té bõl adó dó an so ha nem haj tot ták szi lárd alj -
za tú ól ba, csu pán gal  lyak ból ös  sze ál lí tott há lást épí tet tek ne ki, egyéb ként ele gen dõ me ne dék
volt szá má ra a mé lyebb te rü le tek cser jés-bok ros ré szei, ezt az el len ál ló sá got az ál lo má nyok fel -
hí gu lá sa, fel hí gí tá sa (fõ leg man ga li cá val) fo lya ma to san csök ken tet te. Haj la mos volt az el va du -
lás ra, oly an  nyi ra, hogy sok szor úgy kel lett le lõ ni, mert nem le he tett le fog ni (HE GYI 1978). Le -
írá sok alap ján sza lon ná ja igen íz le tes, ezért na gyon ked velt és ke re sett faj ta volt Bécs pi a ca in,
ahol bagun né ven is mer ték (HANKÓ 1954). Egyes nyel vé szek sze rint az an gol ba con szó is a ba -
ko nyi név bõl szár maz tat ha tó. Szentgál kör nyé kén úgy mond ták, hogy a ré gi disz nó faj ta „so -
vány, nagy sör té jû, jó fu tó, vad ter mé sze tû ál lat volt, ide gen em ber nem igen ke rül get het te a se -
re get, ku tyá val sem le he tett oda men ni, még a far kast is meg öl te” (VAJKAI 1959). Ba ko nyi ál lo -
má nya tel je sen el tûnt, il let ve fel hí gult a man ga li ca faj tá ban, amely nek leg alább ak ko ra je len -
tõ sé ge volt, mint a ba ko nyi nak. A ma gyar man ga li cát a dé li, a Bal kán irány ból ér ke zett sumá-
diai (szumadia) és két õsi táj faj tánk, a ba ko nyi és a szalontai ser tés ke resz te zé sé bõl, ha zánk te -
rü le tén te nyész tet ték ki. Négy szín vál to za tát tar tot ták nyil ván, a szõ két, a fe ke tét, a fecskehasút
és a va dast. Al ka tuk ke rek ded, szé les há tú és göm böly ded ha sú, szõr ze tük fi nom szá lú és gön -
dör (http). A tel je sen ri deg tar tás ra ke vés bé al kal mas, mint a ré gi táj faj ták, azon ban a kon dáz -
ta tást vi szony lag jól tû ri, to váb bá meg ma rad tak az õsi ösz tö nei is, hi szen a kon da ag res  szí van
vé di a ma la ca it akár ku tyák, akár be to la ko dók el len. Meg kell em lí te nünk egy moz za na tot a
ser tés tar tás ból, amely na gyon szi lár dan ma radt meg min den adat köz lõnk em lé ke ze té ben, il let -
ve az írá sos for rá sok ban is. Ami kor az anya ál lat ok le fi al tak, a gaz dák kí sér ték a jó szá got, a kö -
vet ke zõ kép pen: „Aki nek vol tak anya disz nói, ami kor meg el lett egy vagy más fél hé tig utá na haj -
tot ta, hogy meg szok ták a ma la cok, ak kor ra már együtt men tek ki. Meg el is men tek dél után
értük”(PACHER ex verb.). Az idé zet tek bõl is jól lát ha tó, hogy mi lyen élén ken és rész -
letgazdagon él a kép a het ven éves adat köz lõnk ben. Meg em lí ten dõ még, hogy a ser tés tar tás -
ban a már em lí tett mak kol ta tá son kí vül na gyon fon to sak vol tak az ún. túrtáplegelõk. A ser tés -
nek az avar ban, er dei fû ben meg bú jó ege rek, ro va rok, fér gek és gom bák is fon tos táp lá lé kai.
Meg em lí ten dõ, hogy a túl le gel te tés vi szont a ser tés ese té ben is, aho gyan az ös  szes töb bi ál lat -
faj nál, le ront ja a ter mõ ré te get és erõs ko pá ro so dást ered mé nyez.

A kis ké rõ dzõk
A kis ké rõ dzõ ket, te hát a ju hot és a kecs két együtt tár gyal juk, hi szen oly kor még ve gyes

ál lo mány ban is le gel tet ték õket, de ja va részt ki sebb arány ban tart va a kecs ké ket. A ki ter -
jedt kis ké rõ dzõ-tar tás in kább a szláv, il let ve a szlá vok kal be te le pí tett te rü le te ken volt kez -
det ben jel lem zõ, szem ben a ma gyar ság nagy ál lat tar tó szo ká sa i val. A ju há sza tot alap ve tõ en
meg ha tá roz ta a XVII. szá zad má so dik fe lé ben meg in du ló bir ka te nyész tés, amely nek so rán
az egy ko ri „ma gyar juh faj ta” tel jes mér ték ben le cse ré lõ dött leg in kább me ri nó ra vagy egyéb
elektorális faj ták ra HE GYI (1978). A ré gi ma gyar faj tát meg le põ mó don ugyan csak ri de gen
tar tot ták, akár a disz nó kat, sõt oly kor még mak kal is ta kar má nyoz ták. A fel len dü lõ me ri nó -
ju há szat nak kö szön he tõ en azon ban meg tör tént a faj ta vál tás és volt idõ, ami kor több tíz -
ezer re rú gott a jó szá gok szá ma és a pász to rok kü lön kasz tot kép vi sel tek a cse léd sé gen be -
lül. A Ba kony er dei le ge lõi oly kor von zób bak vol tak le gel te tés szem pont já ból, nem is be -
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szél ve a fák friss haj tá sai, il let ve a zsen ge er dei ma gon cok je len tet te táp lá lék bá zis ról. A Ba -
kony leg na gyobb bir ka nyá ja it a gróf Kár olyi ak tar tot ták, ame lye ket tá vol a szék hely tõl,
Fehérvárcsurgótól, fent az Észak ke le ti-Ba kony ban le gel tet ték. A Nádasdyaknak
Nádasdladányon, a Zichyeknek Pa lo ta és Nagy vá zsony kör nyé kén, az Es ter ház yak nak
Réde kör nyé kén vol tak ha tal mas nyá jai. A na gyobb mér vû bir ka tar tás a na gyobb ura dal -
mak hoz, il let ve a va gyo no sabb gaz dák hoz volt köt he tõ, míg a kecs két, bár so kan nem ked -
vel ték, gyak ran tar tot ta a sze gény em ber is, hi szen igény te len ál lat. Sõt, a szentgáli ha tárt
oly kor 150-200 ál lat ból ál ló kecske”fóka” jár ta (VAJKAI 1959). A kecs ke leg elé si szo ká sa i ról
meg kell je gyez ni, hogy ke vés sé sze lek tív, így az er dõ re néz ve a leg kár té ko nyabb ál lat. 

A Ba kony egyéb ként ál lan dó át haj tó-, pi he nõ- és hiz la ló he lye volt a Sop ron, Bécs, Po -
zsony és más nagy vá ros ok pi a ca i ra dé li és dél ke le ti or szá gok ból haj tott csor dák nak, kon -
dák nak és nyá jak nak. Fé nyes 1836-ban 150 ezer ser tés te lel te té sé rõl és mak kon va ló híz la -
lá sá ról tu dó sít, mely nek je len tõs ré sze Szla vó ni á ból és Tö rök or szág ból tar tott az elõbb em -
lí tett vá ro sok pi a ca i ra (VAJKAI i.m.).

Mint lát ha tó, a ha gyo má nyos ál lat tar tás jó val sok szí nûbb és „ro man ti ku sabb” volt, mint
azt a ma em be re gon dol ná, ahogy az is el kép zel he tet len nek lát szik oly kor, hogy az er dõ ben
le gel tet tek vagy akár vol tak át me ne ti élõ he lyek le ge lõk és er dõk kö zött (TAGÁNYI 1896).
Ezért is érez zük fon tos nak meg em lí te ni, hogy a haj da ni ál lat tar tás ban az er dei le gel te té sen
kí vül je len tõs sze rep ju tott több, má ra le tûnt, majd hogy nem fe le dés be me rült te rü let hasz ná -
la ti mód nak. Ilye nek vol tak a le ge lõ er dõk és fás le ge lõk, ame lyek igen el ter jed tek és jel lem -
zõ ek vol tak a Ba kony ban ugyan úgy, ahogy domb sá ga ink ban és hegy sé ge ink ben ál ta lá no san.

Fás le ge lõk és le ge lõ er dõk

A je len le gi tör vé nyi sza bá lyo zás tilt ja az er dõk ben va ló le gel te tést, ter mé sze te sen jog -
gal, hi szen az ál la tok ál tal oko zott kár na gyon je len tõs le het ne és volt is oly kor, azon ban
nem min dig volt ez így. Vol tak olyan kö zön sé ges er dõk, ame lyek ben le gel tet tek, sõt vol tak
olyan er dõk is, ame lye ket le gel te té si szán dék kal te le pí tet tek és igye kez tek fenn tar ta ni, to -
váb bá vol tak olyan er dõk is, ame lye ket a túl le gel te tés és az ál lan dó ta po sás an  nyi ra le ron -
tott, hogy tu laj don kép pen már nem is vol tak ne vez he tõ ek er dõk nek. Eb be az át hal lá sok kal
és tisz tá zat lan ter mi no ló gi á val ter helt, azon ban ke vés sé ku ta tott, mind azo nál tal na gyon ér -
de kes és sok szí nû té má ba igyek szünk be pil lan tást nyúj ta ni a tel jes ség igé nye nél kül.

Fás le ge lõk és le ge lõ er dõk az el múlt 200 év ben
A már so kat em le ge tett haj da ni te rü let hasz ná la tok meg ér té sé hez szük sé ges az egyes ko rok

fás le ge lõ és le ge lõ er dõ de fi ní ci ó i nak érin tõ le ges át te kin té se, ame lyet OROSZI (1995, 2005) fog -
lalt ös  sze komp lex for má ban. Az egy ko ri meg ha tá ro zá sok is me re te azért is fon tos, mert így ki -
küsz öböl he tõ ek a te rü let hasz ná lat tal, an nak jo gos sá gá val, il let ve ak tu a li tá sá val kap cso la tos fél -
re ér té sek. An nak el le né re, hogy je len írás ban nem kí vá nunk fog lal koz ni a ha zai er dõ hasz ná lat
és er dõ gaz dál ko dás tör té ne té vel, dió héj ban meg kell je gyez ni né hány alap ve tõ is mér vet.

A le ge lõ er dõk és fás le ge lõk ku ta tá sa so rán egé szen a XVII-XVI II. szá za dig kell vis  sza te -
kin te nünk, ami kor is az ad dig ren de zet len er dõ hasz ná lat ban vál to zás állt be, ugyan is meg je -
lent az igény a rend sze res és tu da tos er dõ gaz dál ko dás meg ala po zá sa iránt, hi szen a föl des úri
és egy há zi er dõk nagy ré sze még a XVII. szá zad ban is sza bá lyo zat lan volt, mely nek kö vet kez -
té ben az er dõk ál la po ta fo ko zott ütem ben rom lott. A több uras fal vak ban a föld bir to kos ok
köz bir to kos ság ban, úgy ne ve zett compossessoratusban él tek egy más sal. Kö zös ér dek volt az
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er dõk fenn tar tá sa, bi zo nyos fo kú kí mé lé se, így a köz bir to kos sá gi, te hát ne me si er dõk re szü -
let tek er dõ rend tar tás ok, va la mint egyez sé gek és fa lu tör vé nyek, me lyek elõ fu tá rai vol tak a tu -
da tos gaz dál ko dás nak. Ezek ered mé nye ként szét vá lasz tot ták a „Ti los” er dõ ket és a „Sza bad”
vagy „Kö zön sé ges” er dõ ket. A ti los er dõk szol gál tat ták az épü let fát, va la mint eb be a ka te gó -
ri á ba tar toz tak az igen je len tõs ér té ket kép vi se lõ mak kos er dõk. Ezen er dõk ben a fák és a
makk ter més meg óvá sa ér de ké ben a ki ter me lés en ge dély kö te les volt. A sza bad vagy kö zön sé -
ges er dõk bõl a job bá gyok sza ba don elé gít het ték ki er dõ hasz ná la ti igé nye i ket, te hát tû zi fát
szed het tek, le gel tet het tek és gyûjt het ték az er dõ egyéb ja va it (PETERCSÁK 1992).

A sza bad er dõ ket ne vez ték le ge lõ er dõk nek is, ahol a job bá gyok szá má ra meg en ged ték a
kö zös csor dá ban és gu lyá ban tör té nõ le gel te tést (KOLOSSVÁRY 1975). Ez a le ge lõ er dõ ki fe je -
zés in kább a le gel te tett er dõ re vo nat ko zik, mint a XX. szá zad ele ji ter mi no ló gia sze rin ti le -
ge lõ er dõk re. Má ria Te ré zia Úr bér ren de zé se, majd az azt kö ve tõ job bágy fel sza ba dí tás és vé -
gül I. Fe renc Jó zsef Úr bé ri Pá ten sé nek, a le ge lõk és er dõk volt föl des urak és volt job bá gyok
kö zöt ti kö te le zõ el kü lö ní té sé nek ha tá sá ra fel bom lott az ad di gi gaz dál ko dá si rend. Föld ín ség
ala kult ki, ame lyet a le ge lõk fel szán tá sá val igye kez tek eny hí te ni a volt job bá gyok, így az er -
dõk ke rül tek hat vá nyo zot tan elõ tér be, mint az ál lat tar tás táp lá lék bá zi sa. En nek és az ipa ri
te vé keny ség fel erõ sö dé sé nek kö szön he tõ en ha zánk er de i nek ál la po ta fo ko zott rom lás nak
in dult. Ek kor szü le tett meg az 1879. évi er dõ tör vény, mely elõ ször szo rít ja kor lá tok kö zé az
oly an  nyi ra el ter jedt er dei le gel te tést, még pe dig oly mó don, hogy az er dõk ta la já nak meg óvá -
sa és új ra er dõ sí té se ér de ké ben üzem ter vi ke re tek kö zött le he tõ sé get adott a le gel te tés meg -
til tá sá ra. Az új ra er dõ sí tés el sõ lé pé se pe dig majd’ min den eset ben az ál lat ál lo mány ki til tá sa
volt az er dõ bõl (OROSZI 1995). Az er dõ tör vény hí ré re az er dõk tu laj do no sai, meg elõ zen dõ a
tör vény sze rin ti ke ze lés je len tet te prob lé má kat, be le fog tak az er de ik ki ter me lé sé be (OROSZI

2005), hi szen ahol nincs er dõ, ott egy ál ta lán nincs er dé sze ti ten ni va ló.
Az em lí tett 1879. évi er dõ tör vény, amely sza bá lyoz ta az er dei le gel te tést, vál tot ta ki azt az

alap konf lik tust, amely so rán szin te fel old ha tat la nul szem be ke rült az egy re mo der nebb, nap ról
nap ra fej lõ dõ er dõ gaz dál ko dás és az ek kor még ha gyo má nyos gyö ke rek bõl táp lál ko zó ál lat tar -
tás, le gel te tés. Az Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let 1879. évi szé kes fe hér vá ri köz gyû lé sén fel me -
rült a cé lok nak meg fe le lõ üzem mód kér dé se, mel  lyel kap cso la to san Il lés Nán dor, a té ma elõ -
adó ja ki fej tet te, hogy „az Al föld ön nem a né met vi dé kek re jel lem zõ kö zép er dõ üzem, ha nem
az er dõs le ge lõ a kö ve ten dõ pél da”. Ez a hegy vi dé ken szo ká sos er dei le ge lõ tõl a fõ gaz da sá gi
cél meg ha tá ro zá sá ban kü lön bö zik, hi szen utób bi eset ben a le ge lõ gaz dál ko dás a fõ szem pont,
az er dõ gaz dál ko dás és a fa te nyé szet azt csu pán se gí tik (OROSZI 2005). Az er dé szek, a prob lé -
ma meg ol dá sát ke res ve ju tot tak ar ra a kö vet kez te tés re, hogy az er dé szet tu do mány csor bí tá sa
árán is, de kö ze lí te ni kell egy más hoz a két te rü let hasz ná la tot, a le ge lõt és er dõt, így ju tot tak el
a le ge lõ er dõ, mint meg ol dást je len tõ te rü let hasz ná la ti mód ki dol go zá sá hoz (OROSZI 1995).

Bedõ Al bert or szá gos fõerdõmester az el sõ, aki konk ré tan fel ve tet te 1885. évi aka dé mi -
ai szék fog la ló já ban a le ge lõ er dõk esz mé jét. Bedõ fel is mer te, hogy a ko pá ro kat, túl hasz nált
le ge lõ ket csak is er dõ sí tés út ján, er dész szak em be rek be avat ko zá sá val le het meg men te ni, hi -
szen az or szág szar vas mar ha-ál lo má nya ha tal mas volt (OROSZI 2005). En nek fo ga na to sí tá sa -
kép pen a már em lí tett 1894. évi XII. tc. le ge lõk kel fog lal ko zó 13. §-ában Bedõ ja vas la tá ra el -
ren del ték egyes te rü le tek, pél dá ul más bir to kát fe nye ge tõ, ká ro sí tó víz mo sás ok fá sí tá sát
(OROSZI 1995). Ez zel össz hang ban volt az ak ko ri tö rek vés is, mi sze rint a fel tét len er dõ ta laj -
jal ren del ke zõ le ge lõ ket er dé sze ti ke ze lés be kel le ne ven ni, s ott meg fe le lõ le ge lõ er dõ-gaz -
dál ko dást ki ala kí ta ni. Ek kor ra a ta go sí tá sok és ará nyo sí tá sok vég képp szük sé ges sé tet ték az
er dei le gel te tés prob lé má já nak meg ol dá sát, mert a kö zös le ge lõk rõl a bir to ko sok egy re in -
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kább ki szo rul tak, az ará nyo sí tás kor meg ka pott er dõk s így a le gel tet he tõ te rü le tek pe dig
szét szór tan, ki ter jedt ti lal ma sok kö zé éke lõd tek. Egy re sür ge tõb bé vált az er dõ és le ge lõ
ügyé nek ren de zé se, így el sõ sor ban a ko ráb bi er dõk ke rül tek a le ge lõ er dõ vel kö rül írt ve gyes
hasz no sí tás ba, nem pe dig for dít va, bár az el len ke zõ eset re is volt pél da (OROSZI 1995).

Szá mos fó ru mon folyt a vi ta a szak em be rek kö zött a meg fe le lõ, kí vánt kép pen fel ügye -
let alatt és rend sze re sen ke zel he tõ, üzemtervezhetõ te rü let hasz ná lat tal kap cso lat ban. A
meg ol dást to vább ne he zí tet te, hogy az er dõk fenn tar tá sát sza bá lyo zó tör vé nyek le he tet len -
né tet ték a fát lan le ge lõk er dõk bõl va ló ki ala kí tá sát a fel tét len er dõ ta laj jal ren del ke zõ te rü -
le te ken (OROSZI i.m.), így jött lét re meg ol dás ként a már szám ta lan al ka lom mal em lí tett le -
ge lõ er dõ, me lyet töb ben több fé le kép pen kép zel tek el. A XIX. szá zad leg vé gé nek há rom
nagy, le ge lõ er dõk ki ala kí tá sát pár to ló szak em ber Bedõ Al bert, Föl des Já nos és Már ton
Sán dor volt. Bedõ el kép ze lé se sze rint a töl gye sek övé ben az „er dõs ült le ge lõ te rü le te ket”
0,3-0,4-es zár lat tal (az adott te rü le ten lé võ fák ko ro ná i nak te rü let bo rí tá sa 30-40%) kel le ne
fenn tar ta ni, így a ta laj ter mõ ké pes sé ge fenn ma rad hat na, a fák kö zöt ti fü ves te rü let pe dig
le ge lõ ként szol gál hat na (OROSZI 2005).

Mi vel már ek kor sem volt tisz ta fo gal mi ha tár az egyes ki fe je zé sek, il let ve te rü let hasz ná -
la tok kö zött, Belházy 1888-ban meg fo gal maz ta, hogy „le ge lõ er dõ alatt olyan er dõt ér tünk,
mely nek fõczélja a le gel te tés, s a mely ben a fák nem an  nyi ra a fa ter me lés ked vé ért, mint in -
kább a vé gett te nyész tet nek, hogy ál ta luk a ta laj ter mõ ké pes sé ge megóvassék. A le gel te tés -
nek le he tõ ki ter jedt mér ték ben va ló gya ko rol ha tá sa a fák nak bi zo nyos gyér ál lá sát té te le zi fel,
mely a le ge lõ er dõ nek sa ját kép[p]eni jellege…” (OROSZI i.m.). A te rü let gon do zá sa ér de ké -
ben a 0,4-0,7-es zár la tot lát ta op ti má lis nak. Ugyan csak Belházytól szár ma zik a fás le ge lõk el -
sõ de fi ní ci ó ja, mely sze rint a fás le ge lõk fa ál lo má nyát (a zá ró dás tól füg get le nül) nem ke ze lik,
így ma guk a fák nem ké pe zik az er dõ gaz dál ko dás tár gyát. Míg Bedõ 1885-ben a le ge lõ er dõk
lét re ho zá sát a le ge lõk fá sí tá sán ke resz tül kép zel te el, ad dig Belházy már in kább a fel tét len er -
dõ ta la jon ál ló er dõk gyé rí té sé ben lát ta a le ge lõ er dõ üzem meg va ló sí tá sát (OROSZI i.m.).

A té má ban az Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let 1890-ben pá lyá za tot írt ki, hi szen nem állt
ren del ke zés re sem ma gyar nyel vû, sem pe dig kül föl di szak iro da lom, a gya kor la ti al kal ma -
zás pe dig már fo lya mat ban volt. A pá lyá zat ra el sõ al ka lom mal nem ér ke zett min den szem -
pont ból el fo gad ha tó pá lya mun ka, így 1892-ben Bedõ, Hor váth Sán dor és Ta vi Gusz táv, az
ak ko ri ve ze tõ er dé szek há rom alap ve tõ szem pont ban fo gal maz ták meg a le ge lõ er dõk lé te -
sí té sé nek szük sé ges sé gét, to vább tisz táz va az egyéb ként már igen bo nyo lult hely ze tet. A há -
rom szem pont a kö vet ke zõ volt:

1. „A bir to ko sok nagy le ge lõ igé nye az er dõk meg bon tá sát kí ván ja. Így azon ban a tu laj -
do nos nem fát lan, ha nem rész ben fák kal fe dett le ge lõt ala kít ki, mert a ta laj ter mõ ere jé nek
meg vé dé sét csak a fenn ál ló fák biz to sít ják;

2. Az ed dig le ge lõ ként hasz nált te rü let an  nyi ra le rom lott, hogy ott a ta laj meg kö té se, il -
let ve a le ge lõ ja ví tá sa csak fa ül te tés sel va ló sít ha tó meg;

3. Az al föl di te rü le te ken mind a le ge lõ le rom lá sa, mind a bir to kos fa szük ség le te meg kö -
ve te li a le ge lõk rész be ni be fá sí tá sát.”

A há rom pont alap ján gór csõ alá vett négy be ér ke zõ pá lya mû kö zül Föl des Já nos és
Már ton Sán dor mun ká it ta lál ták al kal mas nak. A két szer zõ mû vei ki egé szí tik egy mást, így
ké pez nek az egész or szág te rü le té re al kal maz ha tó be ren de zé si és hasz no sí tá si iro dal mat.
Ér ve lé se i ket ös  sze fog lal va el mond ha tó, hogy a le ge lõ er dõ ket 0,2-0,6 zár lat tal ren del ke zõ,
fák kal egyen le te sen bo rí tott, ren de sen üzemtervezhetõ ket tõs, il let ve töb bes hasz no sí tá sú
te rü le tek ként kép zel ték el. Föl des Já nos mun ká ját 1895-ben ad ták ki, mely ben az or szág
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egyes vi dé ke in be ren dez he tõ le ge lõ er dõ ket tár gyal ja, to váb bá hang sú lyo zot tan fog lal ko zik
az al föl di le ge lõ er dõk kel. A fás le ge lõ ket FÖL DES (1895) mint „a mi ré geb bi er dõk bõl szár -
ma zó fás le ge lõ ink tu laj don kép pen egy sze rû er dõ ir tás ok, me lyek több nyi re meg fon to lás
nél kül haj tat tak vég re s hos  szabb-rö vi debb idõ alatt tel jes elkopárosodásra ve zet nek” em lí -
ti. Meg ál la pít ja, hogy a rend sze res le ge lõ er dõ-gaz da ság csak át me ne ti leg mond ha tó cél sze -
rû és jo go sult gaz da sá gi mód nak, mely nek al kal ma zá sa a me zõ gaz da sá gi ága za tok egyen sú -
lyá nak hely re ál lá sá ig erõl te ten dõ.

Már ton Sán dor pá lya mun ká ja 1897-ben ke rült ki adás ra. Egyéb iránt a bi zott ság ál tal ki -
tû zött dí jat ne ki ítél ték oda 1894-ben. Az õ ol va sa tá ban le ge lõ er dõ nek „oly, leg több nyi re
fel tét len er dõ ta laj jal bí ró te rü le tet ne ve zünk, a me lyen a ta laj ter mõ ké pes ség ének
fen(n)tartása s ter mõ ere jé nek le he tõ fo ko zá sa és ez ál tal az ott lé võ le ge lõ tér ja ví tá sa vé -
gett fá kat te nyész tünk és a me lyet a ta laj ter mõ ké pes ség ének meg ma ra dá sát cél zó sza bá -
lyok nak szo ros meg tar tá sa s a le gel te tés igé nye i nek tel jes mél ta tá sa és ok sze rû al kal ma zá -
sa mel lett, er dõ gaz da sá gi ala pon nyug vó sza bá lyok sze rint ke ze lünk” (MÁR TON 1897).

A gya kor la ti meg va ló sí tás ra mind Föl des nek, mind Már ton nak szi lárd el kép ze lé sei vol -
tak, azon ban a ki vi te le zés so rán szá mos prob lé ma me rült fel, me lyek ne héz kes sé, majd hogy -
nem le he tet len né tet ték az ide á lis ál la pot ki ala kí tá sát, de leg fõ kép pen a fenn tar tá sát. Ilyen
prob lé mák vol tak pél dá ul, hogy a kez det ben egyen le tes, há ló sze rint te le pí tett ál lo má nyok
meg bon tá sa je len tõs ká ro kat oko zott. A ki vá gan dó fák el tá vo lí tá sá nak és el szál lí tá sá nak ki -
vi te le zé se le he tet len volt a meg ha gyás ra szánt egye dek ron gá lá sa nél kül, to váb bá a mun ka -
szer ve zés a kö zös sé gek nek túl nagy gon dot és anya gi meg ter he lést je len tett. A meg bon tott
ál lo má nyok szél ál ló sá ga csök kent, ami fõ ként Er dély lucosaiban je len tett prob lé mát, to váb -
bá a fû nö ve ke dés sem volt a várt mér té kû, in kább a sze kun der szuk ces  szió üte me gyor sult
fel (OROSZI 1995).

A moz za nat, amely a le ge lõ er dõk be ren de zé sé nek na gyobb len dü le tet adott, az 1898.
évi XIX. tc. 1. § volt, mely ki je len tet te, hogy a volt úr bé re sek nek le ge lõ il le tõ ség fe jé ben jut -
ta tott er dõ ket, ha azok véd er dõk, fu tó ho mo kon ál lók, il let ve fel tét len er dõ ta la jon ál lók nak
mi nõ sül tek, ak kor ál la mi ke ze lés be kell ven ni, a le gel te té si igé nye ket pe dig le ge lõ er dõ
üzem mód al kal ma zá sá val pró bál ták ki elé gí te ni.

Az el mé le ti tisz tá zás te hát a XX. szá zad ele jén meg tör tént, a te rü let hasz ná lat szer ve sen
be épült az üzem ter ve zé si gya kor lat ba, s így az „er dõ és le gel te tés” kér dés kö re a le ge lõ er -
dõk kö ré cso por to sult (OROSZI 2005). Ek kor a nyu gat-eu ró pai ta nul mány út já ról ha za té rõ
Berendy Bé la, az ép pen meg nyug vó fel színt új ra fel kor bá csol va ki je len tet te, hogy az al pe si
or szá gok ban a le ge lõ er dõ fo gal mát azért nem is me rik, mert az „theoria szül te er dé sze ti té -
ve dés” (BERENDY 1902). To váb bá két ség be von ta a le ge lõ er dõk lét jo go sult sá gát – mind
öko nó mi ai, mind pe dig öko ló gi ai szem pon to kat em le get ve. Meg ol dás ként a le ge lõ ja ví tás
al ter na tí vá ját és a le ge lõk li ge tes be ren de zé sét aján lot ta. Az alap ve tõ lé nyeg, hogy a le ge lõ
mû ve lé si ág ba tar to zó te rü le te ken a nyílt te rü le te ket fa pász ták vé dik a szél tõl, il let ve a ku -
lis  szás be ren de zés is el kép zel he tõ, így az ál ta la meg al ko tott li ge tes le ge lõ „el sõ sor ban le ge -
lõ, amely nek a fák csu pán tar to zé kai, a fû, il let ve a le ge lõ ál la tok vé del me zõi” (OROSZI

2005). Meg kell je gyez ni, hogy az em lí tett li ge tes le ge lõ áll leg kö ze lebb a fás le ge lõk ál ta lá -
nos is mér vé hez, mi sze rint a fák nem áll nak er dé sze ti ke ze lés alatt.

Az ed dig em lí tett szem pon to kat fi gye lem be vé ve, mint egy fel vér tez ve a Berendy-féle li -
ge tes le ge lõt, dol goz ta ki és ja va sol ta Bí ró Já nos az ál ta la „li ge tes le ge lõ er dõ”-nek el ke resz -
telt te rü let hasz ná la ti mó dot, mely nek lé nye ge, hogy a le ge lõ ként hasz no sí tott te rü le ten
meg ma rad ná nak az er dõs fol tok és er dõk, még pe dig mo za i kos for má ban. Az er dõ nek, er -
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dõs fol tok nak meg ma rad na a tel jes zá ró dá sa, ki küsz öbö len dõ a gyé rí tés je len tet te prob lé -
má kat, míg a li ge tek kö zöt ti részt a mo dern le ge lõ gaz dál ko dás mód sze re i vel le het ne ke zel -
ni, fenn tar ta ni (OROSZI 1995). Az em lí tett li ge tes le ge lõ er dõk mint egy a le ge lõ er dõk „to -
vább fej lesz tett” vál to za ta i ként jel le mez he tõ ek, ahol a mér nö ki leg, há ló zat ban te le pí tett és
terv sze rû en csök ken tett zár la tú ál lo mányt bio tóp-há ló za tot al ko tó li ge tek vált ják fel, ame -
lyek sze re pe pas  szív, vé dõ funk ció. Az er dõ gaz dál ko dás a le ge lõ gaz dál ko dás tól bi zo nyos
szin ten el vált, hi szen az érin tett te rü let hasz ná la tok tér ben el kü lö nül tek.

Föl des Já nos egy ké sõb bi, 1911-ben meg je lent mun ká já ban már „er dõ sze rû le ge lõ er dõ -
ket” és „li ge tes le ge lõ er dõ ket” em le get. Az er dõ sze rû le ge lõ er dõk ben a fák egyen le te sen
van nak el oszt va, 0,3-0,5-ös, oly kor 0,7-es zá ró dás sal a te rü let egé szén egyen le te sen, míg a
li ge tes le ge lõ er dõk ben a „lan ká sabb fü ves te rü le tek a me re dek fek vé sû er dõ fol tok kal vál ta -
koz nak s ez utób bi ak ren des er dõ ként ke zel tet nek” (FÖL DES 1911).

Mint egy ös  szeg zés kép pen el mond ha tó, hogy az „evo lú ció” so rán lét re jött fo gal mak és
te rü let hasz ná la tok leg in kább a Föl des ál tal fel ál lí tott ka te gó ri ák nak fe lel tek meg, az er dé -
sze ti ke ze lés ki ke rül he tet len sé ge mi att, míg „fás le ge lõk nek ál ta lá nos ság ban a 0,2-es zá ró -
dás nál gyé rebb ál lá sú fák kal bo rí tott, er dé sze ti te en dõ ket nem igé nye lõ ’igazi le ge lõ ket’ ne -
vez ték” (OROSZI 2005).

Eb bõl az el mé le ti leg és gya kor la ti lag vi szony la go san tisz tá zott ál la pot ból ju tott el a ha -
zai ter mi no ló gia szûk száz esz ten dõ alatt az át hal lá sok kal és fél re ér té sek kel ter helt je len le -
gi hely zet be.

MÁR KUS (1993) a le ge lõ er dõ ket és fás le ge lõ ket a kö vet ke zõ kép pen jel lem zi: „a kö zép -
hegy sé gek pe rem te rü le te i nek és a Du nán túl dél nyu ga ti sze gély te rü le té nek le gel te té si rend -
sze re, ami má ra már mi ni má lis ra zsu go ro dott. A le ge lõ er dõk fá sabb (25 % fa és bo kor, 75
% le ge lõ) és a fás le ge lõk (5 % fa) ár nyék adó hagyásfás gye pe it leg in kább szar vas mar há val
eset leg a kö zép hegy sé gi pe re me ken bir ká val hasz no sít ják.”. Amit bi zo nyo san tu dunk, hogy
tör vé nyi leg lé te zik olyan, mint fás le ge lõ, még pe dig az 1996. évi LIV. tv. 6.§/1. sze rint: „fás
le ge lõ nek kell te kin te ni az olyan le ge lõ te rü le tet, amely a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg -
ha tá ro zott fa jú fák idõs ko rá ra vár ha tó ko ro na ve tü le te ál tal egyen le tes el osz tás ban leg -
alább har minc szá za lék ban fe dett”. A le ge lõ er dõt, mint fo gal mat vagy te rü let hasz ná la tot
nem is me ri el sem mi lyen ha tó ság vagy fel ügye le ti szerv.

A ha zai iro dal mak kö zül fel tét len meg em lí ten dõ a HARASZTHY et al. (1997) ál tal írt
„A fás le ge lõk ter mé szet vé del me” cí mû ki ad vány, mely ben rész le te sen fog lal koz nak a
le ge lõ er dõk és fás le ge lõk kér dé sé vel. Meg ál la pít ják, hogy nem meg fe le lõ a te rü le tek be -
so ro lá sa, hi szen sem er dé sze ti, sem me zõ gaz da sá gi szem pont ból sem fog lal koz nak ve -
lük. A le ge lõ er dõ ket, mint „meg le he tõ sen nyi tott, ese ten ként a fák kö zöt ti tá vol ság 100
mé ter vagy an nál több is le het és ez le he tõ vé te szi az egyes fa fa jok ra jel lem zõ ko ro na -
for ma ki ala ku lá sát” jel lem zi. A fás le ge lõk pe dig „a hos  szú idõn ke resz tül foly ta tott le -
gel te tés ha tá sá ra ki ala kult, az egy ko ri er dõ ir tás ok utol só em lé kei”. A ki ad vány ad dig pá -
rat lan mó don tar tal maz za a Ba ra nya, Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Nóg rád, So mogy,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszp rém me gyék ben még fel lel he tõ fás le ge lõ ket. A szer zõk
sze rint a vizs gált te rü let hasz ná la to kat a tu laj don vi szony ok ren de zet len sé gé bõl fa ka dó
prob lé mák, a jo gi sza bá lyo zás hi á nya, a gaz da sá gi hasz no sí tás ból ere dõ prob lé mák, a
me li o rá ció és víz ren de zés, a kör nye zet szen  nye zés és a szuk ces  szi ós és egyéb ter mé sze tes
fo lya ma tok ve szé lyez te tik. Mind ezek el le né re azon ban ki eme lik az élõ he lyek je len tõ sé -
gét, és le szö ge zik, hogy a WWF (Ter mé szet vé del mi Vi lág alap) szán dé ká ban áll részt vál -
lal ni a meg õr zé si te vé keny ség ben.
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A té ma ke vés sé ku ta tott sá ga el le né re szá mos tu do mány te rü let szak em be rei is fog lal koz -
nak az em le ge tett te rü let hasz ná la tok kal, te hát a hely zet sem mi kép pen sem mond ha tó tel je -
sen ki lá tás ta lan nak. Az el múlt kö zel 10 év ben szá mos pub li ká ció szü le tett, szá mos fó ru mon
ke rült új ra nap vi lág ra a té ma. Egyik leg fon to sabb ten ni va ló a te rü le tek fel mé ré se, amely nek
te rén szin tén je len tõs elõ re lé pés tör tént. A MÉ TA (Ma gyar or szág Élõhely-Térképezésének
Adat bá zi sa) prog ram, amely 225 bo ta ni kus rész vé te lé vel Ma gyar or szág élõ he lye i nek fel tér -
ké pe zé sét tûz te ki cél já ul, önál ló ka te gó ri a ként em lí ti a fás le ge lõ ket és le ge lõ er dõ ket: „P45
– Fás le ge lõk, fás ka szá lók, fel ha gyott le ge lõ er dõk, gesz te nye li ge tek”. Ezt a több ször mó do sí -
tott Ál ta lá nos Nem ze ti Élõ hely-osz tá lyo zá si Rend szer (mmÁ-NÉR) meg ha tá ro zá sá ból fej -
lesz tet ték to vább, és a kö vet ke zõ kép pen de fi ni ál ják: „Em be ri hasz ná lat tal, le gel te tés sel és /
vagy ka szá lás sal ki ala kí tott, fás – gye pes élõ he lyek. Az ere de ti vagy te le pí tett fás nö vény zet
sok szor táj ké pi leg is jel lem zõ. A fák lát ha tó an nem zárt ál lás ban nõt tek: szin te min dig ala -
cso nyan el ága zók, vas tag ol dal ágak kal, sok szor csak nem a föl dig ága sak, ko ro ná juk te re bé -
lyes, át mé rõ jük nagy. A fák – leg alább rész ben – idõ sek, mi ni má lis át mé rõ jük 30-40 cm, de
el ér he ti az 1 m-t is. (…) Az ide gen ho nos fa fa jok ma xi má lis ará nya (amen  nyi ben egyéb ként
az élõ hely egy ér tel mû en azo no sít ha tó) 50%” (BÖLÖNI et al. 2003).

Min dent ös  sze vet ve egy re na gyobb az igény ezek nek a nagy múlt tal ren del ke zõ, pá rat -
lan táj ké pi ér ték kel bí ró, ter mé sze ti leg és oly kor ter mé szet vé del mi leg is je len tõs élõ he -
lyek nek a ku ta tá sá ra, re ha bi li tá lá sá ra és fenn tar tá sá ra. Ma ga a té ma még min dig ke vés sé
ku ta tott és ezen te rü let hasz ná la tok ügye sem ren de zett. Re mé nye ink sze rint szol gál hat -
tunk né hány ér de kes ség gel vagy ép pen meg le põ tén  nyel a Ba kon  nyal vagy a szû kebb té -
má val fog lal ko zók szá má ra. Zár szó ként an  nyit je gyez nénk meg, hogy ér de mes nyi tott
szem mel jár ni és meg lá to gat ni egy le tûnt gaz dál ko dá si rend szer utol só bás tyá it akár
Pénzesgyõr, Hárs kút, Olasz fa lu, Ugod, Ganna, Öcs vagy ép pen Pula ha tá rá ban, csak hogy
né hány ba ko nyi pél dá nál ma rad junk.
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