
DÁVID, J.: Changing ways of use of wood in the forests of Zselic region (Hungary).
Abstract: The hilly region of Zselic has been covered with leafy forests since the appearance of the
man. People created their settlements in their place. The wood left after the deforestation was used con-
tinuously. The most important ways of using of timber were as follows: firewood, building timber, and
timber for furniture. In addition the forests were used for grazing, making basic material for the glass-
making, collecting gall-nut and mushroom.
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Bevezetés

Az ember megjelenése elõtt összefüggõ erdõ borította a Kapos völgye és a Dráva síksá-
ga közötti dombvidéket. A régészeti kutatások elsõsorban a folyóvölgyek közelében tárták
fel az emberi megtelepedés nyomait. Az erdõrengeteg belsejében kb. 10 település és né-
hány földvár maradványait fedezték fel. Az õsközösségben élõ gyér népesség a növényzet-
re nem gyakorolt számottevõ hatást. Az emberek a Zselicben nem találtak kemény köveket,
ezért eszközeiket fából, csontból és agyagból készítették. 

A népvándorlások és a rómaiak korából nem maradtak fenn emlékek, egyedül a nyugati
peremen levõ Hedrehelyrõl tudjuk, hogy kelta település volt. Ebben az idõszakban fejlõdött
ki a pásztorkodás. A legelõterületeket egyrészt az erdõkben, másrészt a kiirtott erdõk helyén
hozták létre. A megindult erdõirtás és az a fiatal sarjak állatok által történõ lerágása már je-
lentõs beavatkozást okozott az erdõ életébe.
A rómaiak idején kezdõdött el a földmûvelés elterjedése. Mivel a termesztett növényeink zö-
me (fõként a gabonafélék) pusztai eredetûek, ezek termesztése érdekében az ember
kultúrsztyeppet hoz létre az eredetileg erdei vegetáció helyén is (LEHMANN 1976). Ilyen mó-
don a táj eredeti arculatától merõben eltérõ vegetációt alakít ki.

A települések környékén levõ erdõkben jelentõs gazdasági tevékenység folyt: állattartás
(legeltetés és makkoltatás), vadászat és halászat. I. László adománylevelébõl tudjuk, hogy
a Zselic területén 10 kanászfaluból valóságos kanászkirályságot alakítottak ki. Településeik
jellegzetes irtásfalvak voltak. A kanászok a pannonhalmi bencéseknek adóztak. Az itt élõ
jobbágyok évente hízott sertéseket, kecskebõröket, hordódongát és gabonát szolgáltattak
be adó gyanánt (LEHMANN 1976). Volt más adónem is, az ún. márcadó. A márcot (mézet) fõ-
képpen a zselici erdõkben õshonos (kislevelû, nagylevelû és fõleg az ezüst-) hársakból
gyûjtötték a méhek. Az Északi-Zselicben olyan jelentõs volt a méztermelés, hogy még tele-
pülést is neveztek el a tevékenységrõl: Márcadó-puszta. Ez egyértelmûen bizonyítja a hár-
saknak az õsállapotokhoz közeli erdõkben való jelentõs elõfordulását. A puszta nevét már
1234-ben az Árpádkori oklevelek Marcadou néven említik (CSÁNKI 1894).

Az Árpád-korban a birtokhatárt gyakran élõ fákkal jelölték meg. A birtokok kiterjedését
rögzítõ okmányokban megemlítik a jelfák faját is, így a régi iratokból következtethetünk az
egyes területek fafajösszetételére (SZÍJÁRTÓ–SZILÁGYI 1976). Az Árpádkori Új Okmánytár
(WENZEL 1860–1874) alapján elmondhatjuk: az Árpád-korban a Zselicben összefüggõ nagy
erdõ lehetett, mivel többször hivatkoznak a magna sylva-ra. A határjelek leírásai 71 esetben
15 különbözõ fafaj nevét említik meg. A leggyakrabban a tölgy fordul elõ, de szép számmal
szerepelnek a hárs, a bükk, a gyertyán, a szil, a juhar az éger, a nyár, a jegenye és a külön-
bözõ vad gyümölcsfajok. Az okmányokban egyetlen egyszer sem találkozhatunk az erdei
fenyõ és a szelídgesztenye határjelként való említésével.
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A pannonhalmi apát konventje 1228-ban arról számol be, hogy a szlávok, akiket az apát-
ság a Zselicbe telepített, megkezdték az erdõk irtását, majd az így létrejött földterület mû-
velését. A szlávok (valószínûleg tótok) több települést hoztak létre a Zselic északnyugati ré-
szén: pl. Ropolyt 300 fõvel a Ropolyi-erdõben, Dennát 40 lakossal a Dennai-erdõben, Tót-
várost a mai Gálosfa környékén (KOGUTOWITZ 1930).

A törökök a lakosság jelentõs részét elpusztították, még az erdõterületek belsejében le-
võ települések is szinte teljesen kipusztultak. A népesség nélkül maradt területek nagy ré-
szét lassan visszafoglalta az erdõ, másutt azonban a földbirtokosok az ország más vidéke-
irõl és német nyelvterületekrõl parasztokat telepítettek le. Az idegenek újfajta erdõhaszná-
latba kezdtek, meghonosították az üveggyártást. Az üveghuták mûködése nagymennyiségû
fát igényelt alapanyagnak, ennek következtében felgyorsult az erdõk kiélése. A török uralom
alól felszabadult tájon a 18. század elsõ felében erdõgazdálkodásról még csak negatív ér-
telemben beszélhetünk. Az erdõbõl – fõképpen a parasztok – kiszedték a számukra és az
uraság számára fontos javakat, a felújítással és a kezeléssel nem foglalkoztak. A fõ cél ek-
kor a lakosság ennivalóhoz juttatása volt, ezt a szántók területének növelésével érhették
csak el. A termõföldek kialakításának szinte egyedüli módja az erdõirtás volt. A 18. század
elsõ felében alakultak ki az erdõ közepén létesült irtásfalvak.

Országosan olyan nagy méreteket öltött az erdõpusztítás, hogy Mária Terézia 1754-ben
már a tevékenység megakadályozására szólított fel. A Zselic területén az országos jelenség
nem volt jelentõs. A hárságyi plébános 1757-bõl fennmaradt leírása szerint Kaposvártól Szi-
getvárig szakadatlan erdõség húzódik, „melyet kiirtani, mívelt földdé és haszonhozóvá ten-
ni szorgalmas és erõs emberi kezek kívántatnak”. A felhívásnak foganatja lett, rövidesen je-
lentõsebb létszámú – elsõsorban német – parasztcsoportok telepedtek le. Az új telepesek
nagy vehemenciával nekiláttak az erdõk irtásának (LEHMANN 1969).

A tiltó rendelkezések ellenére az erdõk nagymértékû letermelése tovább folytatódott a 19.
században is. A legnagyobb fatömeget a következõ tevékenységek igényelték: hamuzsírfõ-
zés, üveghuták és téglagyárak, fûrészárukészítés, tüzelés. A megszûnt erdõterületekre a
Helytartótanács által az 1865-ben kiadott területhasználati statisztikai adatsorból következ-
tethetünk (LEHMANN 1979). Ennek alapján minden egyes község területének pontosan
ismerjük mûvelési ágak szerinti megoszlását. A statisztika alapján 1865-ben a Zselic terüle-
tének már 62,46 %-án folyt mezõgazdasági termelés, 34,21 %-a volt erdõ és 3,33 %-át fog-
lalták el az ún. haszonvehetetlen területek (pl. a települések épületei, az utak, vízfolyások
és a parlagföldek).

A bécsi udvar 1858-ban Magyarországra is kiterjesztette az 1852-es erdõtörvényét,
amely elõírta a 750 ha-nál nagyobb magánerdõk kezelésére az okleveles erdõgazda alkal-
mazását és a hatóságilag jóváhagyott üzemterv elkészítését (KOLOSSVÁRYNÉ 1975). A na-
gyobb földesurak nyomására e törvény hatályát 1861-ben megszüntették. Az önkényuralom
idején az erdõterület legalább 35 %-a latifundium volt. A nagybirtokosok a fellendülõ fagaz-
dasági piac, a fakivitel lehetõsége mellett szabadon szerették volna kiaknázni erdeiket.
A nagyobb haszon reményében az erdõket lábon állva, a területük nagysága szerint bocsá-
tották áruba. Az addig értéktelennek tartott, úgyszólván csak a helyi tüzelésre és építkezés-
re szükséges fa kivágására, vadászatra és legeltetésre szolgált erdõk fája kereskedelmi
forgalomba került.

A 19. század második felében kibontakozó vasútépítés tovább gyorsította az erdõk kiak-
názását. Egyrészt a vasúti pálya megépítéséhez nagyszámú talpfa kellett, másrészt a gyor-
sabb, olcsóbb szállítás olyan területeket is feltárt, amelyek addig távol voltak a felhasználó-
területtõl. A konjunktúra idõszakában az erdõk birtokosai a fát, illetve magát az erdõt a leg-
olcsóbb áron is eladták. Sok földbirtokos tõkehiányban szenvedett, ezért erdeik kitermelé-
sét fakereskedõ vállalkozókra bízták, akik aztán kíméletlenül letarolták a faállományt.
KOGUTOWITZ (1930) adatai szerint a 19. század végére a zselici erdõk aránya 26 %-ra csök-
kent.
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A 20. században jelentõs változások történtek az erdõgazdálkodásban. A kezdeti nagybir-
tokszerkezetben egyre erõsebb lett a parasztok kizárása az erdõkbõl, lassan az erdõk „csak”
a faanyag-elõállítást szolgálták. A világháborúk kedvezõtlenül érintették a zselici erdõket is.
A rendezetlen birtokviszonyok és a rossz anyagi körülmények miatt az emberek jelentõsen
aknázták ki a favagyont, ugyanakkor az erdõk kezelése nem volt mindig szakszerû.

A szerzõ korábbi dolgozatában (DÁVID 2000) bemutatta két zselici mintaterület (Dennai-
és Vitorági-erdõ) birtokviszonyainak változását. E cikk célja a vizsgált erdõk erdõhasználati
módjainak tárgyalása.

Anyag és módszer

A cikk alapjául szolgáló kutatások 1998-ban kezdõdtek. Elsõ lépésben a magyar erdõk
történetére vonatkozó szakirodalom összegyûjtése könyvtárakban történt. Ezzel párhuza-
mosan megkezdõdött a Zselicet ábrázoló régi térképek tanulmányozása. Legtöbb informá-
ciót a Hadtörténeti Múzeum térképtárában fellelt katonai felmérési térképek szolgáltatták, de
a Somogy Megyei Levéltár térképei is fontos információkat adtak a Dennai- és a Vitorági-
erdõ változásairól. A vizsgálati területekre vonatkozó történeti adatok többsége a Somogy
Megyei levéltárban õrzött üzemtervekbõl származik. E dokumentumok mellett jó segítséget
adtak az üzemátvizsgálási és beszámoló jelentések, valamint a helyszíni szemlék jegyzõ-
könyvei is (ANONYM 1900a, 1900b, 1922, 1926, 1930a).

A fahasználat módjai

Tûzifa elõállítás
Az erdõk faanyagának melegítés céljára történõ felhasználása már régrõl ismert. Az év

minden szakában az ételeket melegíteni kell, hûvösebb idõben pedig a hideg ellen védekez-
ni szükséges. Tûzifatermelés kezdetben a lehullott ágak, kidõlt törzsek összegyûjtését jelen-
tette. A jobbágyoknak eleinte joguk volt a településhez tartozó erdõkben a hullott faanyagot
összeszedni. A fák kivágásához már a terület tulajdonosának engedélye is kellett. Ameddig
fa bõségesen állt rendelkezésre, azt nem is tekintették értéknek. 

A faanyagtermelés céljából végrehajtott erdõkitermelést eredetileg a rendszertelenség
jellemezte (CSÕRE 1975). A szabályozás kezdetei a tûzi- és épületfa-termelés különválásá-
val vette kezdetét. A tüzelésre szánt fát különösebb válogatás nélkül vágták, míg az építke-
zésre alkalmas törzseket kiszálalták. Az emberi települések közelében a jól megközelíthetõ
helyeken alakult ki a rövid vágásfordulójú1 sarjerdõ-gazdálkodás. Ugyanazon a helyen
gyakran ismétlõdõ letermelések nyomán tarra vágott felszínek keletkeztek. Itt általában nem
tuskóztak, mivel a területet nem akarták mezõgazdasági mûvelésre átalakítani. Ez a mûve-
lési mód az erdõ teljes leromlásához vezetett. Az a sok, bokros, bozótos terület, amelyekrõl
az egykorú leírásokban olvashatunk, javarészt ennek a gazdálkodásnak az eredménye.

A 18. század második felében a földesurak korlátozták a jobbágyoknak az erdõkbe való
bejutását. Tilalomfákkal erdõtilosokat állítottak fel, amelyeken belül a jobbágyoknak tilos volt
mindenféle magáncélú erdõhasználatot elvégezni. Ezek a rendelkezések nagyban csorbí-
tották a parasztok faizási jogát is, amelynek következtében egyre nehezebben juthattak hoz-
zá a téli tüzelõhöz. 

A 19. században kiélesedõ földesúr és jobbágy közötti vitáknak egyik sarkalatos pontját
a tilalomfák jelentették. Az 1848. évi törvényhozás felismerte, hogy az erdõk hasznosítása
a jobbágyok számára mennyire fontos, sõt létkérdés. A X. törvénycikk a legelõ-elkülönítés
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és az úrbéri terhek mellett külön paragrafusban intézkedik a jobbágyok részérõl történõ
faizásról, és makkoltatásról. Ez tette lehetõvé a kétféle (jobbágyi, illetve földesúri) erdõhasz-
nálatot és bevezette az úrbéri erdõbirtokosság fogalmát. Az erdei haszonvételek kérdésé-
nek rendezését végül is az 1853. március 2-i nyílt parancs rendelte el. A 4. pontja kimond-
ja: az úrbéri telekkel együtt a jobbágyok tulajdonává válnak azok az erdõk is, amelyek az
úrbéri faizás fejében õket megilletik.

A fáknak, mint energiaforrásnak egyébcélú felhasználása a Zselicben alapvetõen két for-
mában valósult meg. A 19. századtól mûködtek a téglagyárak, a vizsgálati területekhez kö-
zel pl. Bõszénfán. A téglaégetéshez nagymennyiségû faanyagot égettek el. A fát elsõsorban
a környezõ erdõkbõl szállították. A téglaégetéshez elsõsorban keményfát (tölgyeket, bükköt,
gyertyánt) használtak, hozzá hasonlóan érintette a zselici erdõket a fazekasság és az üveg-
huták mûködése is. Környékünkön nem volt olyan nagyhírû a fazekasság, mint Zalában és
Vasban, a helyi lakosságnak a mindennapi eszközökkel való ellátásában azonban szerepet
játszott. Fazekasmûhelyek a Zselicben általánosan elterjedtek voltak, hiszen az alapanyag
(pannon agyag) is gyakori a tájon. Nem így az üveghuták esetében. A helvét és pannon ko-
rú homok- és homokkõ összletek már nem találhatók meg mindenütt. A Zselic ÉNy-i részén
elõforduló üvegalapanyagot a 19. század eleje óta a lukafa-pusztai, szentlukafa-pusztai és
a szágyi üveghutákban használták fel (LEHMANN 1969). Lukafa-pusztán az üveghuta mellett
cserépedénygyár és pipaégetõ is mûködött még a 19. század közepén is. 

A ránk maradt feljegyzések szerint a tüzeléssel hasznosított fák kitermelése nem okozott
olyan nagy pusztítást, mint pl. a hamuzsírfõzés (LEHMANN 1969, 1971a).

Épületfa készítés
Épületcélú felhasználása a fáknak ugyancsak a messze régmúltra nyúlik vissza. Kezdet-

ben a jobbágyok a településük környékén levõ erdõk idõsebb, termetesebb fáit szálalták ki.
A szálalással a célnak legmegfelelõbb fajú és növekedésû egyedeket termelték ki. A szála-
ló termelési mód az erdõ fafaj-összetételét kedvezõtlen irányban változtatta meg (pl. a töl-
gyek részaránya erõsen lecsappant, a hárs és a gyertyán elszaporodott). Sok helyen rövid
idõ alatt kiderült ennek e gazdálkodási módnak a káros volta. A folyamat megállítására a
földbirtokosok egyes erdõrészeket tilalmas erdõkké nyilvánítottak, itt csak engedéllyel volt
szabad fát vágni.

Sokáig a fa volt a legolcsóbb épületanyag. Mivel a nagy erdõterületek környékén mindig
kisszámú lakosság élt, ezért a fa szinte korlátlanul állt rendelkezésükre. Kogutowicz Károly
1930-ban így jellemezte a tájat: „A Zselic még ma is a külvilágtól jóformán elzárt erdõország.
Belsejében még ma is túlnyomóan faházakkal találkozunk. Kéménytelen, füstös, zsupptete-
jû, csínos lakóházak, tisztán fából készült gazdasági épületek, istállók, szénáspajták a
szérûskertben.”2 A 19. század eleji állapotok ma már nem jellemzõek, a 20. század közepé-
tõl kezdõdõen az újonnan épített házak már agyag és lösz- (tömés), vagy téglafalúak, tete-
jükön égetett cserepekkel. A régi idõk építészeti emlékeit a Szennai Falumúzeumban mutat-
ják be, ahol a Zselicbõl is felépítettek egy házat.
Az épületek vázának elkészítésében a keményebb fáknak (fõként a tölgyeknek) jutott sze-
rep, míg a tetõ váza és a zsindelyek már puhább fából (pl. erdei fenyõbõl, hársakból) is ké-
szülhettek. Addig, amíg a zselici földutak nem tették lehetõvé a fáknak nagyobb távolságra
történõ olcsó szállítását, a kitermelt épületfaanyag csak helyi igényeket elégített ki. 

A 19. század elejétõl a fa értéke megemelkedett, az erdõt tervszerûtlen irtásokkal pusztí-
tották, a felújításra már nem nagyon gondoltak. A feldolgozott fák értékének a növekedésé-
vel a Zselic belsejében (pl. Bõszénfán) és a peremén (pl. Kaposváron) fûrészüzemeket hoz-
tak létre. A szétfûrészelt fát már megérte elszállítani (különösen a vasút megépülte után).
A megnõtt igényeknek megfelelõen fokozódott a dombvidék fakincsének a kitermelése is. 
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A tölgy (fõként a Quercus petraea és a Q. robur) mindig is értékes fa volt. A bükk (Fagus
sylvatica) értéke és ezzel összefüggésben a megtartása és felnevelése változott. Volt idõ
(pl. a 19. században), amikor nem számított jelentõs fafajnak. Napjainkban a bútoripari fel-
használás növeli az értékét. A hársat sokáig gyomfajnak tartották. Épületfának és ceruza-
alapanyagnak kiváló, a 20. század második felében értéke is megnõtt. A harmadik leggya-
koribb zselici fafaj a gyertyán. Göcsörtös, könnyen vetemedõ fája a bútoriparban nem hasz-
nált, csak tûzifának és szerszámnyélnek jó. Így piaci értéke az elõzõ fafajokéhoz képest
csekélyebb.

Hamuzsírfõzés
Legjelentõsebb erdõpusztító tevékenység a hamuzsírfõzés volt. Az eljárást az 1730-as

években a Svájcból betelepült Ott Kristóf honosította meg (KOLOSSVÁRY SZ.-né 1975). A ha-
muzsírt a gyáripar legkülönbözõbb ágaiban (szappan-, üveggyártás, textilfestés, fehérítés,
gyapjúmosás stb.) nagy mennyiségben használták. A hamuzsírfõzés elõmozdítását a bécsi
udvarnál mûködõ kereskedelmi bizottság – egy Bécsben 1749. szeptember 15-én keltezett
levél szerint – a magyar udvari kamarának és kancelláriának ajánlotta. Hazánkból Ausztriá-
ba, Morvaországba, Sziléziába, Lengyelországba, Itáliába és Németországba szállítottak
hamuzsírt. 

A hamuzsírkészítés nagyon pusztította az erdõt. A hamuzsír, vagy szóda (Na2CO3) elõ-
állításához a fákat teljesen el kellett égetni. Egy tömör m3 fából (fanem szerint) 0,4–1,7 kg
hamuzsír nyerhetõ (LEHMANN 1971a). Az ún. „gyümölcstermõ fák” (tölgyek és bükk) jelentõ-
sebb eredményt hoztak (2 kg körül). Olyan helyen volt értelme a hamuzsírfõzésnek, ahol a
fa elszállítása komoly nehézségekbe ütközött. Több uradalom szerzõdésben szögezte le,
hogy elsõsorban a kidõlt fákat és a lehullott gallyakat, a másra nem használható fákat volt
szabad felhasználni a hamuzsírkészítésre. E feltétel meg nem tartása a bérletbõl való kizá-
rást vonta maga után (T. MÉREY 1963). 

A hamuzsírnak különféle formáit állították elõ. A legjobb minõségû a kalcinált hamuzsír
volt. Ennél kevésbé tartották jónak a nem kalcinált és a nem tisztított, képlékeny hamuzsírt
(LEHMANN 1971a). 

1754. május 29-én a bécsi Udvari Fõtanács és a Magyar Udvari Kancellária közös
tanácskozásán már a túlzott hamuzsírfõzés ellen szólítanak fel (KOLOSSVÁRY 1975). Ennek
ellenére a hamuzsírfõzés még a 19. század második feléig erõsen csökkentette a hazai
erdõk területét. 

Kalamászkészítés
A hamuzsírhoz hasonló keresett termék volt a kalamász, vagy kocsikenõcs, harmadik ne-

vén a degec. A kalamász lepárlásával nyerték a kátrányolajat és a szurkot. Ezekhez legjobb
volt a nagy gyantatartalmú fenyõk tuskóját és gyökereit felhasználni. Festetits József jelen-
tése szerint zselici birtokain ezt az erdei mellékiparágat ûzték, de a „veres fenyõfák”-nak
(Pinus sylvestris) csak az alsó és épületre nem alkalmas részeit, gyökereit vagy formátlan
törzseit szokták erre a célra elégetni (ANONYM 1930b). Szurok-, vagy kalamászégetés miatt
sohasem vágták le a fát, így ez a tevékenység nem járt erdõpusztítással.

Üveggyártás
A hamuzsírfõzés mellett a legtöbb fát az üveggyártás fogyasztotta. Bár több üveghuta is

mûködött a 18–19. században a Zselicben, a szûkebben vett vizsgálati területünkrõl nem
maradt fenn adat az üvegkészítésrõl. Ennek ellenére elõfordulhatott, hogy a Dennai- és a
Vitorági-erdõbõl is szállítottak fát, vagy hamuzsírt ezekbe az üzemekbe. A szentlukai és a
lukafapusztai üveggyártás történetérõl legtöbbet Lehmann Antal közleményeibõl tudhatunk
meg (LEHMANN 1969, 1971a, 1971b, 1973). 

Amint már korábban közöltük, a zselici nagybirtokosok a török uralom alatt a megfogyat-
kozott lakosság pótlására cseh- és németajkú parasztokat telepítettek be. Az idegenek több,
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eddig errefelé ismeretlen új szokást is magukkal hoztak. Az üveggyártáshoz a környék ter-
mészeti adottságai biztosították az alapanyagot. A huta közvetlen környékén szinte korlát-
lan mennyiségben rendelkezésre álló fa szolgáltatta az olvasztáshoz szükséges hõenergi-
át. Elégetése után pedig a hamuzsírfõzõk vízben oldották, szûrték, majd bepárolták a ha-
mut, így az egyik legfontosabb adalékanyagnak az elõállítása szinte helyben megoldott volt. 

Az üveggyártás – a hamuzsírfõzéshez hasonlóan – nagymennyiségû fát emésztett fel.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján tudjuk, hogy a szentlukai üveghutában negyed év
(1807. július 1-tõl október 1-ig) alatt 1140 szekér fát tüzeltek el (LEHMANN 1973). A mûhely
háromféle fát vett át: 1. hasított vagy hasábfát, 2. hamunak való dorongfát, 3. ágfát. A fa leg-
nagyobb része a környezõ erdõkbõl származott, távolabbról nagymennyiségû fát nem szál-
lítottak.

Faszénégetés
A Zselicben a faszén-elõállítás nem volt olyan nagymértékû, mint pl. a Bükkben, ahol

még manapság is ûzik ezt a mesterséget. Itt jelentõsebb mennyiségben nem voltak ércek,
olvasztásukról ezért nem kellet gondoskodni. Keveset használtak fel a háztartásokban és a
kovácsmûhelyekben.

Bányafa
A Zselicben mélymûvelésû bányák nem mûködtek és ma sem mûködnek, ezért erre a

célra történõ felhasználás csak akkor vált jelentõsebbé, amikor a közlekedés fejlõdése le-
hetõvé tette a gyorsabb és olcsóbb szállítást. A 20. században hasznosították így a bútor-
nak nem való vékonyabb ágakat és törzseket. Bányafa céljára tarvágást nem végeztek, a
tarvágások és a gyérítõvágások alkalmával kiszedett, más, értékesebb felhasználásra nem
való faanyagot használták a bányákban. 

Bútorfa
A zselici erdõk fájának bútorkészítésre történõ felhasználása kezdetben nem volt nagy-

mértékû. A környezõ települések parasztjai és a nemesek minimális mennyiséget hasznosí-
tottak ilyen célra. Amint az a történelmi leírásokból kitûnik, a középkori Zselicben is elsõsor-
ban fából készítették a bútorokat (LEHMANN 1976). A lakosság gyér volt, a mostoha szállítá-
si lehetõségek nem tették lehetõvé a nagyobb távolságra történõ szállítást. A fûrészüzemek
megépülte után a fûrészelt fa ára már jobban elbírta a szállítást, nagyobb méretûvé vált a
fák bútoripari felhasználása.

A 20. században a kibontakozó motorizáció és az útépítések tovább serkentették a fava-
gyon kihasználását. A II. világháború után bútorgyártásra elsõsorban a tölgyeket (Q.
petraea, Q. robur) hasznosították. A bükk felhasználása nem volt egyenletes, mindenkori di-
vattól és a vele párhuzamosan kialakult kereslettõl függött.

Cipõkészítés
A betelepülõ német nyelvû lakosság (elsõsorban a svábok) hozták be a facipõ készítésé-

nek szokását a Dél-Dunántúlra. A klumpa könnyû, puha (hárs, nyár) fából készült. A facipõ
elõállítását külön erre szakosodott mesteremberek végezték és vásárokban, vagy házról-
házra járva árusították. KOGUTOWITZ Károly (1930) Bõszénfáról említ egy facipõkészítõt. A ci-
põkészítés céljára felhasznált fa mennyisége nem volt számottevõ.

Faeszközök, edények és játékok elõállítása
Készítésük ugyancsak nem járt jelentõs fakitermeléssel. Fõként a szegényebb lakosság

körében terjedtek el a fából készült használati eszközök. Erre a célra már a puhafák mellett
a keményfát is felhasználták, a tölgyeket és a gyertyánt is. A leggyakrabban készített hasz-
nálati tárgyak a következõk voltak: evõeszközök, edények (tányér, sajtár, hordó, dézsa stb.),
szerszámok (villa, lapát, szerszámnyelek) és játékok a gyermekek számára.
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Erdei mellékhasználatok

Legeltetés
A magyarság egyik fõ megélhetési forrása mindig is az állattenyésztés volt. Az erdõterü-

leteken fátlan legelõ kevesebb volt, ezért az erdõkbe is behajtották az állatokat. 
Amikor (a 19. század elejéig-közepéig) még a Zselicben kevésszámú lakosság élt, faigé-

nye kevesebb volt, az erdõket fõként legelõként hasznosították. A középkorban a Zselic er-
dõrengetege még a kanászok birodalma volt. A makkoltatás jelentõségét mutatja Fényes
Elek adata 1836-ból: számításai szerint Somogy megye erdeiben évente több mint 150 000
sertést hizlaltak (FÉNYES 1836).

Az Árpádházi királyok korában az erdõknek az állattartás szempontjából legnagyobb je-
lentõsége a sertéstenyésztésnek volt. A I. László király 1093-ban a pannonhalmi apátság-
nak adományozta a zselici erdõk legnagyobb részét. Az adományozást megerõsítõ oklevél-
ben megemlítik, hogy ekkortájt az erdõt még elsõsorban disznólegeltetésre használták
(CSÕRE 1980). 

A sertéseket egész évben kint tartották, szinte vaddisznóként nevelték õket. A jobbágyok-
nak a földesurak erdeit fûlegeltetésre, vagy makkoltatásra bérbe kellett venniük. A makkol-
tatás bérbeadása – a 18. századtól kezdõdõen – rendszerint írásos szerzõdésekkel történt,
a jobbágyok napszámmunkára vagy készpénzfizetésre, esetleg mindkettõre kötelezték ma-
gukat (T. MÉREY 1963). Amikor még a fa értéke nagyon alacsony volt, a makkoltatás bérbe-
adása jelentette a legfontosabb erdei jövedelmeket. A makkhozam és ezzel összefüggés-
ben a sertés eltartóképesség az erdõk értékmérõjévé vált. Az erdõ értékét a szerint becsül-
ték meg, hogy hány disznót tud eltartani. A kukoricatermesztés meghonosodásáig az erdõk
megtartották szerepüket a sertéstenyésztésben. Ahol a tengeri termelésére alkalmas szán-
tóterület kevés volt, vagy a parasztok nem juthattak hozzá a termõföldhöz, ott sokáig meg-
maradt a disznóval történõ legeltetés és a makkoltatás szokása. 

Az Esterházy és a Festetits uradalom erdeire vonatkozó üzemtervek (ANONYM 1889,
1896, 1910, 1920, 1930) és jegyzõkönyvek (ANONYM 1922, 1926) külön megemlékeznek (az
erdei mellékhasználatok címû fejezetben) a legeltetésrõl. Ebbõl következõen vizsgálati te-
rületünk erdeiben a magántulajdonú erdõk megszûntéig, ha különbözõképpen korlátozott
formában is, de megmaradt az erdei legeltetés. A letermelés elõtt 2–5 éves elõtilosokat ír-
tak elõ. Ilyenkor a legeltetés, kiváltképpen a makkoltatás, tilos volt, annál is inkább, mert
gyakran alkalmaztak magalávetést. A telepítések, – vagy természetes felújítás esetén a ki-
termelés – után 10–25 éves utótilosokat írtak elõ a fejlõdõ erdõ érdekében. 

Nemcsak disznókat tartottak a zselici erdõkben. Az oklevelek tanúsága szerint a Dennai-
erdõben nagymértékû volt a juhlegeltetés, másutt kisebb számban kecskét legeltettek.
A szarvasmarha a sûrû erdõket nem szereti, számára az erdõket meg kellett bontani és ún.
legelõerdõket, mai szóhasználattal fás legelõket hoztak létre. Vizsgálati területekhez közel,
a Patca községbe vezetõ út mellett még ma is látható egy legelõerdõ folt. A juh, a kecske
és a szarvasmarha legeltetés együttvéve jóval kisebb szerepet játszott az állattenyésztés-
ben, mint a sertéstenyésztés. A Festetits uradalom 1930. évi üzemterve csak a szarvasmar-
hával való legeltetést engedélyezte, a kecskék legeltetését szigorúan tiltotta (ANONYM

1930).
A népességgyarapodással és az állatállomány növekedésével párhuzamosan egyre job-

ban kitermelték az erdõ fáját. A földesurak jobbágyaik számára erdõtilosokat jelöltek ki, ahol
a jobbágyok nem legeltethettek és nem faizhattak. Ezzel a népesség nagyobb részének
megélhetése nehezebb lett, az erdõtilosok felállítása egyre fokozta a földesúr és a jobbágy
közötti ellentéteket. Az 1848. évi X. törvénycikk szabályozta a jobbágyok faizási, makkolta-
tási és legeltetési jogait. A jobbágyok ezen tevékenységeket az úrbéri törvény alapján gya-
korolhatták a földesúri erdõkben. A X. törvénycikk intézkedett a jobbágyi és a földesúri ha-
szonvétel alispán elõtti elkülönítésérõl is. 
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Kezdetben az állatok által okozott károsítással nem foglalkoztak. Erdõ, és ezzel együtt
legelõterület is volt bõven, a legeltetett terület változtatása után volt ideje az erdõnek rege-
nerálódni. Az állatállomány gyarapodásával párhuzamosan a károsítások is megnõttek.
A sertések a lágyszárúak lerágásával és a túrással jelentõs károkat okoztak az aljnövény-
zetben. Manapság is, ahol a vaddisznók elszaporodnak, vagy többet tartózkodnak, ott a nö-
vényzet jelentõs mértékben megsínyli az állatok tevékenységét. A sertések a makk fogyasz-
tásával veszélyeztették az erdõ természetes felújítását. A 19. század második felétõl kezdõ-
dõen a tölgyek elegyarányát a letermelés elõtti magvetéssel igyekeztek növelni. Éppen
ezért vezették be a faállomány levágása elõtti legeltetési elõtilalmat. A legelészõ állatok a
felcseperedõ fiatal növényeket is lerágták volna, ha a legeltetési utótilalom nem óvta volna
meg õket. A kecskék és a juhok köztudomásúan mindent megrágnak, súlyosan károsítják a
növényeket. Az emberek ezt már régen észrevették és visszaszorították ezen állatfajok leg-
elését. Az üzemtervek határozottan tiltották a juhok és a kecskék tartózkodását az erdõk-
ben. A szarvasmarhák elsõsorban a tisztásokon, a nyiladékokban és a számukra létrehozott
legelõerdõkben (fás legelõkön) legeltek, kifejezetten a lágyszárú növényeket fogyasztották.
Ilyen módon károkozásuk nem volt jelentõs.

Fûkaszálás
Az erdõkben alárendeltebb szerepet kapott a lágyszárú növényzet kaszálása. A fák úju-

latai és a cserjék nehezítették az erdõ belsejében végzett munkát. A levágott széna a sûrû
lombozat árnyékában nehezen száradt, hamar rothadásnak indult. A rendszeresen karban-
tartott nyiladékok és tisztások már több lehetõséget adtak a kaszálásra. Innen a lágyszárú-
ak egy részét azonnal elszállították, másik felét megszárították. Mivel a kaszálás fõképpen
ezeket a területeket érintette, ezért itt a növényzet károsításában területünkön nem játszott
jelentõs szerepet.

Az állattartás fejlõdésével párhuzamosan egyre több területet szabadítottak meg az
erdõtakarótól. Az irtások egy részét nem törték fel, hanem folyamatosan legeltették és ka-
szálták, ezzel megakadályozták a visszaerdõsülést. A katonai felmérések térképein folya-
matosan nyomon tudjuk követni a fátlan területek növekedését. A foltok nem mindegyike volt
szántó, jókora részük a legeltetést és a széna elõállítását szolgálta. 

Gubacsszedés
A gubacsot cserzõanyag elõállítására használták a vargák. Gyûjtése a 18. századtól

kezdve lett számottevõ. A 19. század elején annyira keresett volt, hogy az uradalmak véd-
ték a gubacsot. Külön, erre a célra felfogadott robotosokkal szedették és jó pénzért adták el
a távoli városok bõrüzemeinek. A gubacsszedés idején a jobbágyokat, illetve állataikat kitil-
tották az uraság erdeibõl. Az „alattomos gubacsszedést” mindenütt tiltották és szigorúan
büntették (T. MÉREY 1963).

Gombaszedés
A Zselic viszonylag humid éghajlata kedvezõ környezeti feltételeket teremtett a gombák

számára. A középkori udvartartás fontos kellékei voltak az erdõkben termett gombák, de a
parasztok asztalára gyakran jutott az ingyen megtermett fehérjedús táplálékból. A helybeli-
ek jól ismerték a kiváló gombázóhelyeket, tudták mikor és hol teremnek a gombák. Különö-
sen a vargányákat becsülték nagyra, hiszen nagytömegû ízletes táplálékot adott. 

A gombákat nemcsak a helybeliek használták fel, hanem konyhakocsisok a távoli telepü-
lések (Buda, Sopron stb.) piacára is szállították. Jelenleg a következõ ehetõ gombafajok a
legjelentõsebbek a Zselic erdeiben: Macrolepiota procera, Macrolepiota rhacodes, Agaricus
sylvaticus, Agaricus arvensis, Pholiota mutabilis, Cortinarius variecolor, Calocybe gambo-
sum, Lepista nuda, Clitocybe nebularis, Clitocybe geotropa, Russula virescens, Russula
cyanoxantha, Russula alutacea, Boletus edulis, Boletus subtomentosus, Lycoperdon gem-
matum, Langermannia gigantea. 
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Méhészet
A cukorrépa meghonosodásáig a méznek nagy szerepe volt a táplálkozásban. A vadon

élõ méhek szokásait megismerve az emberek gyakran keresték fel az erdei fák odúit. A biz-
tosabb mézelõállítás érdekében a méhészek fák törzsébe üregeket vájtak, így segítették elõ
a mézelõ méhek megtelepedését. Az Árpád-korban a méhészet külön foglalkozás volt. Azok
az erdõk, amelyekben több mézet termeltek, értékesebbnek számítottak.

Kardosfapusztától délre találhatók Márcadó-puszta romjai. Az Árpád-kori levéltárak a 13.
századból említik ezt a méztermeléssel összefüggõ nevet. Környékén valószínûleg jelentõs
volt a méhészkedés, lakosai márccal (mézzel) adóztak a királynak. A 19. század közepén
még 200 körüli lakosa volt (CSORBA 1857, VÁRKONYI–KIRÁLY 1974). Ma már a házak falai el-
tûntek, a puszta haranglábán levõ harangot is ellopták az 1980-as években. A puszta egy-
kori helyére az egykori otthonok és gazdasági épületek körül megmaradt fenyõ- és gyü-
mölcsfák elhelyezkedésébõl következtethetünk.

Gyümölcsszedés
A gyümölcsfák eredetileg a természetes vegetáció tagjaiként erdei fák voltak, amelyekrõl

az emberek gyûjtögetéssel szedegették össze a számukra fogyasztható táplálékot. Az er-
dõirtások alkalmával a jó gyümölcsöt termõ fákat megkímélték, ezzel szaporodásukat is elõ-
segítették. Fennmaradásukat biztosította az is, ha a gyümölcsfákat határjelként meghagy-
ták. A középkori Zselicbõl a következõ gyümölcsfa határjelekrõl maradtak fenn adatok:
Pyrus, Pomus (Malus), Sorbus, Cerasus, Nucus (Juglans) (SZIJÁRTÓ–SZILÁGYI 1976). Napja-
inkra a termesztett nemesített gyümölcsfajták elterjedésével az erdei gyümölcsök szerepe
fokozatosan lecsökkent. A Dennai- és a Vitorági-erdõ szomszédságában, Visnyeszéplak
környékén több olyan gyümölcs tájfajta és változat található, amelyek õsei valószínûleg er-
dei fajok voltak, maguk is õsi jelleget tükröznek. Jelenleg ezek a régi, sokszor felhagyott
gyümölcsöskertekben élõ növények olyan tulajdonságokkal (betegségekkel szembeni
ellenállóképesség, szárazságtûrés stb.) rendelkeznek, amelyek a növénynemesítés számá-
ra a késõbbiekben is fontosak lehetnek (SURÁNYI-KÕSZEGI–SZABÓ 1993).
Tágabb értelemben a gyümölcsfák közé számítják a régi írások a fáknak olyan termését,
amely állati táplálékul szolgált. Elsõsorban a tölgy- és a bükkmakk, valamint a gesztenye ját-
szott ilyen szerepet. Ínséges idõkben a tölgymakkból lisztet õröltek és önállóan, vagy a ga-
bonafélék lisztjéhez keverve használták fel (CSÕRE 1980).

Gyantászás
A Zselicben az erdei fenyõt õshonosnak tartják (BORHIDI 1984, LEHMANN 1971). Az erdei

fenyõ törzse alkalmas a gyanta kinyerésére. A Szántó-féle éghajlatjósági térképen a Zselic
területe a legtöbb gyantát adó területek (Ib) közé tartozik, ahol törzsenként és évenként a 2
kg-os gyantatermést is el lehet érni (TOMPA 1975).

A Dennai- és a Vitorági-erdõben történt gyantagyûjtésrõl nem maradtak fenn adatok, de
valószínûsíthetõ, ha nem is nagy mennyiségben, de itt is folyamatosan nyerték ki a fenyõ-
gyantát. A szerzõ 1994 nyarán a kardosfai vadászház mellett egy olyan erdõfoltot talált, ahol
gyantacsapolás történt. A következõ években az eszközöket már nem rakták fel, a sebek
lassan begyógyultak.

Alomszedés
Azokon a helyeken, ahol a szántóföldi mûvelésnek nem volt elegendõ szalmaként hasz-

nosítható mellékterméke, ott szokás volt az erdõbõl száraz lágyszárúakat és faleveleket
összegyûjteni. A terület birtokosától függött az engedélyeztetés, az üzemtervek ritkán szól-
nak az alomszedésrõl. A Festetits uradalmi erdõkre 1930-ban készült üzemterv határozot-
tan tiltotta a száraz növényi részek begyûjtését (ANONYM 1930).

Ez a tevékenység nem károsította jelentõsen az erdei növényzetet.
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Következtetések

A zselici erdõk nagymértékû pusztulása a 18. században a tûzifa felhasználás növeke-
désével gyorsult fel.

A Dennai- és a Vitorági-erdõben a 18–19. században legjelentõsebb mennyiségben a fá-
kat tûzifának és épületfának használták fel. Különösen sok fát vágtak ki az üvegkészítéshez
(energianyerés és hamuzsírfõzés).

Az erdei mellékhasználatok legfontosabb formái a legeltetés (elsõsorban makkoltatás), a
gubacs- és gombaszedés, a méhészet és az erdei gyümölcsök gyûjtése volt. 
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Changing ways of use of wood in the forests of Zselic region

JÁNOS DÁVID

In his previous article (Dávid 2000) the author demonstrated the changes of possessions in two sam-
ple areas of Zselic (the forests of Denna and Vitorági). The purpose of this article is to study the use of
forest in these areas.
The area between the Kapos valley and the lowland of Dráva had been covered with unbroken forests
before the appearance of man. The trees of the forests always played a very important role in the life
of people living there. In the forests by the settlements there was an important economic activity: ani-
mal breeding (grazing and feeding swine on mast), hunting, collecting mushroom and plants as well as
making use of timber.

The most important activity was making firewood. At the beginning people were allowed to cut tree
freely. Later on the landlords set limits to the use of the forests. The final arrangement took place in 1853
when the peasant’s right to getting wood was regulated by law. Besides the firewood burnt by the pop-
ulation a lot of wood was burnt by the small sized firms as well.
A brick factory and glassworks operated next to the area examined. According to sources of the
archives using the wood as firewood reduced to a great extent the tree stock of the forests in the Zse-
lic region. The use of wood as firewood even now is very important. Recently the Power Station in Pécs
has started to burn wood grown in the Zselic for bioenergetical purposes.
Between the beginning of the 18th and the end of the 19th century a lot of wood was used by the glass-
works as basic material. From the ash of the perfectly burnt wood a certain kind of solution was made
which was mixed to melt down glass.
A lot of timber was use for building houses. They use the harder timber (mainly oak) for the framework
of the houses. The framework of the roof and the tiles were made from soft wood (pine or lime). At the
beginning the timbering was made only by the local settlements because the dirt roads of the Zselic reg-
ion did not make the transport possible. Sawmills have been built in and on the edge of the Zselic since
the 19th century. The train could easily transport the sawn timber. As it was worth transporting the cut-
ting of tree became intensive.
Similar tendencies can be observed in connection with the use of wood for furniture. At the beginning
the use for furniture was not important because of the reduced number of population though the furni-
ture was made of wood. After sawmills were created the sawn timber became cheaper to transport.
Even now this is the third more important use of timber.
People used small amount of wood for making tools, pots, plays and shoes. They did not cut many trees
for these purposes. Even now it is not characteristic.
People did not use the forests only for timbering. The most important side-use of the forest was
grazing. According to the documents they grazed swine in the Zselic. The production of mast and the
ability of keeping swine became the standard of value in the forests of Zselic region. Grazing had been
important till the 1930-ies of the 20 th century. The latest documents on grazing are from that period.
The carbonization of wood was not important in the Zselic. Only a small amount of wood was used for
this purpose.
The oak-apple was intensively collected from the 18th to the 20th century because of the tanning mate-
rial which was extracted from it to be used in the leather industry.
Two side-uses of the forests are characteristic even now. These are the bee-keeping and collecting
mushroom.
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