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A Zempléni-hegység egyik kismedencéjé-
ben helyezkedik el Magyarország egyet-
len ruszin nemzetiségû községe, az ir-
tásföldön létesült Komlóska. A község
életében mindig meghatározó szerepe
volt az erdônek, területének 67%-a ma is
erdô, amibôl 257 hektáron a Tölgyes-
bérc Erdôszövetkezet gazdálkodik.

A Millecentenárium keretében,
1996-ban ünnepelte a község fennállá-
sának 600 éves évfordulóját. Ekkor
kezdte mûködését az erdôszövetkezet,
ekkor nyitották meg a természetvédelmi
és erdészeti értékeket bemutató Telér-
tanösvényt. Az önkormányzat, a görög
katolikus egyházközség, a Magyaror-
szági Ruszinok Szervezete és az erdô-
szövetkezet támogatásával 1998-ban
megalakult a Komlóskáért Alapítvány,
1999-ben felújították a tájházat.

Mindezek hatására egyre többen ke-
resik fel Komlóskát, messzi városok la-
kói vesznek itt házat, építenek nyara-
lót, így a falu életében egyre nagyobb
szerepet játszik az idegenforgalom is.
Errôl a munkáról, a sikerekrôl és gon-
dokról beszélgetünk Szabó Ferenccel,
az erdôszövetkezet igazgatóságának el-
nökével és Köteles László polgármester-
rel, aki 1994-tôl vezeti a községet.

– A szövetkezet erdeje ma 257 hek-
tár, vagyis 450 hold. 1953–54-ben Er-
dôhorvátiban voltam erdészetvezetô és
emlékezetem szerint akkor a volt úrbé-
resek és a juttatott erdôbirtokosság terü-
lete meghaladta a 800 holdat. Hova lett
400 hold erdô?

– Származásánál fogva a község né-
pe mindig kötôdött az erdôhöz. Sze-
rény keresetükbôl is erdôt vásároltak,
de az elmúlt 50 év politikai torzulásai és
merev intézkedései elvették az erdô je-
lentôs részét.

Komlóska mindig népes, de szegény
falu volt. A statisztika szerint 1869-ben
már 723 lakosa volt, de az úrbéri elkü-
lönítéskor csak 20 1/2 úrbéri telket álla-
pítottak meg, így az 1877. évi egyezség
alapján 138 kat. hold erdôt és 77 hold
fás legelôt kaptak. A szomszédos fôúri
birtokokon végzett nagy fakitermelések
szerény keresetébôl 195 holdat vásárol-
tak báró Waldbott Frigyestôl, 209 hol-
dat pedig Windischgrätz hercegtôl,

nagyrészt letermelt állapotban. Az FM
engedélyével erdôbôl bôvítették a lege-
lôt, így az 1936-ban készített üzemterv
szerint 403,5 kat. hold erdô volt a Kom-
lóskai Volt Úrbéres Erdôbirtokossági
Társulat tulajdonában.

1941-ben a 964 lakosból 206 napszá-
mos volt, de csak 650 hold volt a gyen-
ge szántóként nyilvántartott terület. A
nagy fakitermelések megszûntek, alig
volt munka, így 1945-ben, a földreform
keretében 1000 hold erdôt igényelt a fa-
lu a Waldbott-birtokból. „Még a vonat
tetején is mentünk az erdô után” – em-
lékeztek az öregek.

Az erdô kimérése elhúzódott és
1946-ban a szlovák–magyar lakosság-
csere során a szlovák kitelepítési bizto-
sok lakást, földet, munkát ígértek az ál-
taluk szlováknak minôsített komlóskai
ruszinoknak. Az agitáció hatására töb-
ben jelentkeztek kitelepülésre, ezért az
1947-es választásokra készülve a Ma-
gyar Kommunista Párt erdôt ígért – „az
erdô a dolgozó népé” –, de csak azok-
nak, akik az MKP-ra szavaznak és nem
jelentkeztek kitelepülésre. Komlóska
népe az MKP-ra szavazott, de csak 390
hold erdôt kaptak, így 1947/48-ban 64
család kitelepült Szlovákiába.

A torzult falusi politika következtében
1951-ben a közbirtokossági erdôket is
állami kezelésbe vették, erdészetvezetô-
ként ezért kínlódtál a gallyfa kiadással. 

1957-ben visszakaptuk az erdôt, de a
tsz-szervezéskor az erdôbirtokosság
174 tagját is „beagitálták” a Pusztavár
tszcs-be, majd szakszövetkezetbe. Az

erdôkrôl és a vadgazdaságról szóló
1961. évi VII. törvény alapján rendezték
a tulajdonviszonyokat, a szövetkezeti
községekben, így Komlóskán is meg-
szüntették a közbirtokosságokat. Az er-
dôterület-rendezés során 380 holdra –
220 hektár – csökkent a község erdôte-
rülete, mert a korábbi használati illetô-
ség, a jog helyett a szövetkezeti tagság
lett a tulajdonjog meghatározója.

A tagság ma is úgy érzi, hogy a ren-
dezés a falu kárára történt. Erdei munka
híján sokan elmentek az iparba segéd-
munkásnak vagy a borkombináthoz
szôlôt mûvelni. Ezek nem léptek be a
tszcsébe, így használati illetôségüket
holdanként 80 forintért megváltották,
és az állam vette át a kitelepültek arány-
részét is.

Súlyosbította a helyzetet, hogy az er-
dôterület-rendezést úgy kellett végre-
hajtani, hogy minden érdekelt szervezet
„azonos értékû csereerdôt (érdekeltsé-
get) kapjon”. A Waldbott-birtokból ka-
pott 390 hold erdôhöz tartozott az 1934-
ben a Barlang-dülôben ültetett 141 hold
lucfenyves is. Ezt elsô osztályúnak mi-
nôsítették, és ezért kétszer annyit szá-
mítottak be az államnak a közbirtokos-
ság nagyrészt sarj tölgyesébôl.

Így vesztette el Komlóska 406 hold
erdejét! A történelem soha nem méri
egyénileg az igazságot, általánosít és ki-
vételez.

– Miért erdôszövetkezetet alakította-
tok?

– A sorozatos összevonások során a
Pusztavár Szakszövetkezetet az erdô-
horváti Rákóczi Szakszövetkezethez,
majd azt a tolcsvai Békeharcos tsz-hez
csatolták. 1992-ben még nem történt
meg a földhivatali átvezetés, a Békehar-
cos tsz-t felszámolták, így rendezetlen
volt a részaránytulajdon is.

Komlóska – Tölgyesbérc 
Erdôszövetkezet
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Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdômérnöki Kar
felvételt hirdet

Erdô- és Kárérték-számítási Tanfolyamra.
Erdômérnököknek 120 óra, faipari-, kertész- és környezetmérnököknek,
valamint egyéb felsôfokú végzettségû, egyúttal erdészeti középfokú vég-
zettséggel rendelkezôknek 180 óra.

Az tanfolyam ütemezése: 
2003. április-június, 2, illetve 4 hét oktatás + önálló feladat.

Részvételi díj: 
erdômérnököknek 120 ezer Ft, egyéb végzettségûeknek 180 ezer Ft.

Felvilágosítás: dr. Héjj Botond, 99/518-192, hejjb@emk.nyme.hu
Jelentkezés: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4., fax 99/329-911, 

uzemtan@emk.nyme.hu.
Határidô: 2003. március 31.
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A természetben összefüggô erdônk 8
földrészletbôl áll és ma 186 személy
osztatlan, közös tulajdonában van. A
kis arányrészek miatt azokat megoszta-
ni nem lehet, ezért szükséges az erdôtu-
lajdonosok együttmûködése, a társult
erdôgazdálkodás. A rendezetlen földtu-
lajdon-viszonyok miatt többen azt java-
solták, hogy az erdô gyors visszaszerzé-
se érdekében erdôszövetkezetet alakít-
sunk, mert a szövetkezetbôl szövetke-
zetbe való erdômentés könnyebb lesz.
Megkötöttük a haszonbérleti szerzôdé-
seket, de nem lett könnyebb. Még ma is
jönnek örökösök, keresik az erdejüket
és ennek rendezése még a bíróságon is
alig lehetséges.

– Miért a Tölgyesbérc nevet válasz-
tottátok?

– Erdônk nagy része a régi iratokban
is „Tölgyes Bércz”-nek nevezett részen
terül el. Ez, az egykor a faluig lenyúló
tölgyerdô adta az épületfát és a sertés-
hizlaláshoz nélkülözhetetlen makkot. A
hegy alsó részét a 18–19. században ki-
irtották szántónak, de neve ma is Svi-
nerka.

– Milyen adatokkal jellemezhetjük a
szövetkezet erdôállományait?

– Alapvetôen meghatározza erdô-
gazdálkodásunkat, hogy a terület 85%-a
a Zempléni Tájvédelmi Körzethez tarto-
zik. Itt az erdô elsôdleges rendeltetése a
természetvédelem, így természetközeli
erdôgazdálkodást kell folytatnunk. Az
elegyarány: kocsánytalan tölgy 45%,
bükk és gyertyán 20-20%, fenyôk 13%.

A korábbi évtizedek tölgy- és fenyô-
pusztulása következtében kedvezôtlen
a kormegoszlás. Az állományok 46%-a
81 éven felüli, 48%-a 1–30 éves és csak
16 ha 31–80 éves erdônk van. Nincs te-
hát középkorú erdônk, a károsított sarj-
tölgyesek vágáskorát pedig nem emel-
hetjük a végtelenségig. Ezt mérlegeltük
az 1997-tôl érvényes erdôterv készítésé-

nél is, amikor az Erdészeti Szolgálat és a
Bükki Nemzeti Park szakemberei
egyetértésben meghatározták a 30 éven
belül vágásérett erdôrészletek élôfa-
készletét, amivel gazdálkodhatunk.

– A védelmi rendeltetésbôl követke-
zik, hogy többcélú erdôgazdálkodást
kell folytatni.

– A Békeharcos tsz felszámolása el-
húzódott, az erdôvel nem törôdtek, így
a megalakulás után évekig a gazdátlan-
ság következményeinek, a hátraléknak
a felszámolása volt a feladatunk. Mára
átadtunk 21 ha befejezett erdôfelújítást
és az elmúlt évek makktermése révén a
46 ha folyamatos erdôfelújítás 70%-a
természetes újulat, 100% eredménnyel.

Az alapítvány, a tanösvény, a ruszin
tájház révén részt veszünk a közcélú
feladatok ellátásban és az erdészeti
közjóléti fejlesztésekben. Az illetékes
szervek támogatásával befoglaltunk és
elôdeinkre emlékezve 2002. július 19-
én felavattunk két forrást a Barlang
hegyoldalon. A Bisztika-forrás Bisztika
Géza erdômérnöknek állít emléket, aki
Waldbott báró erdôgondnoka volt és
1933/34-ben irányította a barlangi ter-
melést és erdôsítést is. Az Erdész-forrás
azokra emlékeztet, akik ápolták, nevel-
ték, védték a komlóskai erdôket.

– Az OEE Közjóléti Szakosztályának
2002. ôszi rendezvényén érintettük a
szövetkezet erdejét is. Az Erdész-forrási
pihenônél elismeréssel szemléltük a
rendezett környezetet, a szakszerûen
ápolt fiatalosokat.

– A befejezett erdôfelújítások szak-
szerû ápolását régen megtanultuk és
Waldbott báró sokat adott az erdôeszté-
tikára is. Védték az öreg fákat, a
traszírozott utakat, a fenyvesek nyiladé-
kait vörösfenyôvel szegélyezték. Az
1930-as években egyes nyiladékok szé-
lére vadgesztenyét ültettek, aminek ter-
mését a vad szedte fel. A szúkárosított

lucfenyô kitermelésekor a vörösfenyôt
és a vadgesztenyét meghagytuk, a nyi-
ladékot kitisztítottuk és kaszáljuk.

Üde látvány tavasszal a nyiladékon vi-
rágzó, fajgazdag lágy szárú növényzet, a
terebélyes, virágzó vadgesztenye, ôsszel
az aranysárga vörösfenyô és nyír lombo-
zata. A források mellett meghagyott öreg
bükkök pedig árnyékot adnak a pado-
kon megpihenô turistáknak is.

– Ferikém! Téged az erdô szeretete és
az erdészhivatás mellett régi emlékek is
kötnek e helyhez.

– A komlóskai fiúgyereket 14 éves
korában már kisegítônek vitte az apja a
fakitermelô munkába. Én azonban jóval
korábban, vízhordó gyerekként kezd-
tem erdészeti pályafutásomat. Igen sok
kanna vizet cipeltem fel az erdôsítôk-
nek azokból a forrásokból, amiket most
szakszerûen befoglaltunk.

1944 tavaszán a tölgyesbérci cserké-
regtermeléstôl vittek engem is a csend-
ôrök Miskolcra, az erdôigazgatóság pin-
céjébe, mert néhány filléres bérvitánk
volt, de a hadiüzemnek nyilvánított faki-
termelésnél ezt szabotázsnak tekintették.

Több évtizedet dolgoztam kerületve-
zetôként, az elsôk között végeztem el
levelezô úton a szegedi technikumot és
az erdôbényei szakszövetkezet elnöke-
ként is a szakszerû erdôgazdálkodásért
dolgoztam. Nyugdíjasként a község bi-
zalma emelt ebbe a beosztásba, vallom;
mi is tudunk eredményesen gazdálkod-
ni, olyan erdôket nevelni, mint elôde-
ink tették.

– 1999-ben jelent meg a Telér-tanös-
vény kirándulásvezetô füzete. Gratulálok
a szakszerû, színvonalas kiadványhoz.

– A polgármesteri hivatal irányításá-
val 1996-ra építettük ki a 9 km hosszú
természetvédelmi és erdészeti tanös-
vényt, amelynek 13 állomásán mutatjuk
be Komlóska és környékének neveze-
tességeit, természeti értékeit. A szaksze-
rûség egy ökológus kollektívának kö-
szönhetô és a füzet Kiss Gábor szer-
kesztésében jelent meg.

A túra északi részén geológiai ritkasá-
gokat; kalcit és hidrokvarcit teléreket,
jégkori sziklaformákat, a felhagyott ben-
tonitbánya, a Béke-altáró egykori létesít-
ményeit tekinthetik meg a látogatók.

Déli irányban, a Hollós-tetôre vezetô
erdei út bevágási rézsûjében kialakított
talajszelvény a területre jellemzô agyag-
bemosódásos barna erdôtalajt, a 8. állo-
más egy extrazonális bükkös részletet
szemléltet. A hárs, kôris, juhar tör-
meléklejtô-erdô után, a déli oldal me-
legkedvelô növénytársulásaiban, majd
egy évszázadokon át kaszált, de a kö-

Kevesebb fa kivágását engedélyezik
Kárpátalján
Beregszász. Az idén Kárpátalja erdeiben 514 ezer köbméter fa vágható ki ható-
sági engedéllyel, ez ezerhektárnyi területnek felel meg. Kárpátalján évrôl évre
csökken a vágási terület. Tíz éve még 1,2 millió köbméter fa kitermelését enge-
délyezték. Az idén elôször nem közvetlenül a vállalatok kapják a vágási enge-
délyeket, hanem a 17 állami erdôgazdaság. A fakitermelésrôl szóló szerzôdések
pályáztatásakor elsôsorban azt vették figyelembe, hogy a fakitermelô alvállalko-
zók milyen béreket ígértek a dolgozóknak, és mennyire pontosan utalják ki a fi-
zetést, van-e adósságuk, és mennyire kíméletesen bánnak a környezettel. A pá-
lyázatra 140 vállalat jelentkezett, közülük 36 kapott vágási engedélyt, vala-
mennyien kárpátaljai bejegyzésûek.
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zelmúltban felhagyott és most fokoza-
tosan beerdôsülô rét, ma még gazdag
flórájában gyönyörködhetünk.

– Az erdôtársulások szakszerû be-
mutatása közben kimaradtak a Pusz-
taváron kialakított megállóhelyek.

– A Pusztavár elnevezés a 14. sz. ele-
jén épített, rövid életû, belsôtornyos ne-
mesi kôvár – a Solymos vára – romos ál-
lapotára utal. A várrom feltárását a sá-
rospataki Rákóczi Múzeum régészei vé-
gezték el. Mi kitisztítottuk a romokat
borító sûrû növényzetet, így most fen-
séges panorámában gyönyörködhe-
tünk a 426 m magas hegycsúcsról.

A füzet rövidebb-hosszabb gyalogtú-
rákat is ajánl a kirándulóknak, így a jel-
zett turistautakon sokan keresik fel a
Fekete-kutat, a Zsidó-rét növényritkasá-
gait, a Potács-völgyet, a darnói pre-
montrei apátság romjait, a Szarka-kutat.
Mindkét forrásnál az erdészet által ki-
épített pihenôhely is várja a turistákat.

– Potácsvölgy a hamuzsír termelésé-
re utal. Hogyan kapcsolódik ez Kom-
lóskához?

– Komlóska az egykori regéci urada-
lomhoz tartozott, így története össze-
kapcsolódik a Rákóczi birtokok sorsá-
val. A 19. sz. végéig Komlóska 6700
hold erdejéhez tartozott még Eszkála,
Maklány, Hangyás térsége is és az újhu-
tai Határ-völgy volt Komlóska és Regéc
határa. Az 1758 és 1849 között Újhután
mûködô üveghuta nagyrészt komlóskai
erdôkbôl kapta az alapanyagot, amit a
komlóskai „fejszés emberek”, a favá-
gással szolgáló jobbágyok termeltek ki
és égettek hamuvá. Ennek emlékét ôr-
zik ma is a Pasika, Spalenica helynevek,
ami égetést jelent.

A Bretzenheim uradalom bécsi ex-
portra is termelt hamuzsírt, ezért 1849-
tôl Komlóska közelében is mûködött
egy potásház, bizonyára a mai Potács-
völgyben. A Zsidó-rét szénája már a 19.
század elején is „az Erdômester s egyéb
Erdei Tisztek” járandósága volt, és azt az
erdôn dolgozó komlóskaiak kaszálták
az egyéb erdei rétekkel együtt. Az elsô
katonai felmérés szerint Komlóskán
„magas hegyek, egészen sûrû erdôk,

rossz hegyi utak” vannak. Ilyen körül-
mények között kellett megtermelni és
hazaszállítani a jószág téli eleségét. Ta-
lán ennek emlékét ôrzi a régi pecséten a
kétökrös szénásszekér, ami a község új
címerének ma is egyik motívuma.

– Felsorolni is nehéz, hogy legalább
14 szervezet támogatta nagyszerû
munkátokat és ôk is osztoznak sikerei-
tekben. Bebizonyítottátok, hogy közös
erôvel és akarattal milyen sok és szép
eredményt lehet elérni. Gratulálok és
köszönöm a beszélgetést!

– Mi is köszönjük és várjuk újabb segí-
tôinket, mert nálunk a vidékfejlesztés er-
dôtelepítést, a természetszerû erdôgaz-
dálkodás fejlesztését jelenti. Azt, hogy
unokáinknak újra „egészen sûrû” tölgy-
erdeje legyen az egykori nadrágszíj-par-
cellákon, a felhagyott legelôn, réten.

Az elsô segítô már itt van, mert az
Erdészeti Szolgálat a község kérésére
fejlesztési tervet készít az erdô többcélú
hasznosítására és az erdôterületek bô-
vítésére.

Járási Lôrinc

Legelsô sorban ôszinte tisztelettel sok-
sok erôt, egészséget, további eredmé-
nyekben igen gazdag, boldog 2003 -as
új esztendôt kívánok. Újév napján
örömmel hallgattam a rádióban adott
interjúdban az ismertetôdet a nagy
múltú, óriási értéket képezô erdészeti
könyvtár megmentésérôl a sok hánya-
tott körülmény között, amiért méltán
az egész ország erdésztársadalma há-
lával tartozik neked. Sok évtizedes,
gyümölcsözô tevékenységed mellett mél-

tán érdemessé váltál arra, hogy az er-
désztársadalom kiemelkedô, nevezetes
– mellszobros – tagjaként tartsanak
számon az erdésztörténelem palettá-
ján, amikor sokak nevében engedd
meg, hogy én is szívbôl gratuláljak.

Jó érzéssel töltött el az elmúlt év nya-
rán hogy közel fél évszázad után talál-
kozhattunk Baján az OEE vándorgyûlé-
sén, amikor sikerült pár szót váltanunk.

Nem felejtem el önzetlen segítsége-
det, melynek alapján 1952–1955-ig az

akkori , Erdészeti Fôigazgatóság Káldy
József vezette Erdôfejlesztési Osztályra
kerültem, bár azóta nem találkoztunk,
annak ellenére sokszor gondolok Rád.

Hát bizony én is már 80 éves vagyok,
szûkebb területen ugyan, de a lehetôsé-
gekhez mérten igyekszem erdészeti pá-
lyafutásom során tenni a magyar erdô-
kért, a természeti környezetért...

...Kedves Gyula Bátyám! Szívbôl kí-
vánom, hogy még sokáig irányítsd az
általad megmentett Könyvtárt, sok –
sok egészséggel. 

Ôszinte barátsággal és tisztelettel:   
Schneider Ferenc

Eddig a levél, melyet Schneider Fe-
renc erdômérnök, Balatonfüred város
Díszpolgára írt Riedl Gyula bácsinak. Az
örömteli egymásrátaláláson túl jólesôen
feltételezhetjük, hogy bizonyára számta-
lan kollégánk van az országban, vagy
világszerte, akik – mint Schneider Fe-
renc – a lehetôségeikkel élve a megszo-
kottnál többet tettek le az erdészet asz-
talára, és mégis csak szûkebb környeze-
tüknek van tudomása róla. Végtelenül
megható, hogy a feladó az Egyesületbe
való felvételét közlô levélpapírról írta ki
Gyula bácsi címét, ami megegyezik régi
székházunk címével. Csak reményked-
hetünk, hogy néhány év múlva,
ugyanezen címre írt levél már nem fog
visszamenni azzal a postai megjegyzés-
sel, hogy „A címzett ismeretlen”.

Kedves Gyula Bátyám!

Schneider Ferenc mindenben segítô feleségével


