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„Adatok a Csácsbozsoki erdõk
múltjából

1335-ben a Zalavári Apátság csácsi bir-
tokának határjárásából tudjuk, hogy az
erdõterületen milyen fák fordultak elõ a
leggyakrabban. A tölgyfát 17-szer, a
hársfát és a berkenyét kétszer, a fûzfát
és a vadkörtefát egyszer említették
meg.  Külön érdekessége az írásnak,
hogy a hársfa neve magyarul is szere-
pelt benne.

A Csács és Egerszeg közötti határ kö-
rül 1372-ben kétszer jegyezték fel a fûz-
fát, a tölgyfát, és a vadkörtét. Az 1373-
ban kelt oklevélben a gyertyánfa magya-
rul, míg a tölgyfa neve latinul szerepelt.
Az adatok azt mutatják, hogy elegyes, fa-
fajgazdag erdõk voltak, de a tölgyesek
lehettek a legnagyobb területtel. Feltûnõ
viszont a bükk és a fenyõ hiánya.

Csács és Bozsok erdeje 1770-ben
tölgy és cser fafajból állt, de elõször em-
lítették meg a bükköt is. A botfai határ-
szélen 1824-ben tölgyfát, vadcseresz-
nyefát, sok nagy bükkfát említettek, de
ott volt a Bántsi bükkerdõ is. Megjelent
a pionír nyír és a fenyõ is. 

Az intenzív erdõirtás következmé-
nyeképpen a XIX. század közepére
Csácson már alig volt erdõ: csak kisebb
foltokban volt fellelhetõ Ördöghenye
felõl, és a déli részeken. Az erdõ aránya
csak néhány százalék volt. Bozsok déli
és keleti részén viszont összefüggõ er-
dõket találunk. Fenyvest is egyre na-
gyobb területen jelöltek. Az erdõk ará-
nya 50% felett volt. Így 1890-ben egy
magas erdõsültségû helység egyesült
egy erdõvel alig rendelkezõvel. Ettõl az
idõtõl az erdõterület lényegében nem
változott.

Az egykor híres, Zala-Válicka völgyi
ártéri erdõkbõl semmi nem maradt. 

Gyertyános-tölgyes klímában fekszik a
terület, de a domborzat és a helyi éghajlat

a bükknek is kedvezõ. A tölgy területe az
évszázadok során jelentõsen csökkent, a
bükké és a fenyõé növekedett.

Csácson 1569-ben és a késõbbi év-
századokban már igen kevés erdõ volt,
a lakosok más falvak erdeit használták.
Az 1568. évi urbáriumban az áll, hogy
robotjuk régente csak hordó abroncso-
lásból állt. Ekkor még nem vassal, ha-
nem hajlékony gyertyán, fûz ágakkal
szorították össze a hordókat.

A XVIII. század elején a Zalán egy
vízzel hajtott deszkametszõ mûködött.
1824-26-ban már távolabb, a botfai ha-

tár közelében is folyt az erdõk kihasz-
nálása, nagyon sok bükkfát és kisebb
mennyiségben tölgyet termeltek le. A
Zalavári Apátság erdõse ekkor Csácson
Sipos Pál volt.

A XIX. század elején a csácsi határ-
ban az erdõk kárára irtásföldekkel nö-
velték a szántók, szõlõk és rétek terüle-
tét. A fáradságos munkával kiirtott er-
dõkbõl termõterületek lettek. 

1841-ben az apátság felmérette és
összesítette a csácsi és a bozsoki határ-
ban az erdõbõl keletkezett irtásfölde-
ket. A közel 300 hold irtásterület jelen-
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tõs mennyiséget képviselt. A jobbágy-
ságnak járó tûzifa, épületfa a faizás ha-
szonvétele fejében járt. Az erdõben ta-
lálható valamennyi gyümölcsöt szed-
hették, és legeltethettek is. A korlátozás
abból állt, hogy az uraság meghatározta
a faizás és a legeltetés helyét és mennyi-
ségét is. 

Igen korán, már 1842-ben megtör-
tént az úrbéri elkülönítés. A birtokren-
dezés során egy jobbágytelek (ülés)
után két hold erdõt számítottak és az er-
dei legeltetésre kihasítottak összesen
174 1/8 hold erdõt. Az erdõ-legelõille-
tõséget egyben elkülönítetlenül adták
ki. A megalakuló közbirtokosságnak 99
szavazásra jogosult tagja volt.

A 174 hold erdõ a század végére
131,2 kh-ra olvadt, melynek, oka az
volt, hogy a legelõerdõ egy részét fel-
osztották, kiirtották. Az apátságnak
Csácsbozsokon 299 kat. hold 550 négy-
szögöl erdõ jutott. 1847-ben elkészítet-

ték a tagosítási térképet, melyen az er-
dõk is szerepeltek. 

Az elkülönítés eredményeképpen a
Zalavári Apátság és a csácsbozsoki volt úr-
béresek elindultak a polgári fejlõdés útján. 

Az apátságnál külön erdészet ala-
kult, szakembereket alkalmaztak, fel-
mérték és üzemtervezték az erdõket. Az
elkészült üzemtervet 1888-ban hagyták
jóvá, eszerint dolgoztak. Az üzemterv-
ben elõírták, hogy a bükk és az erdeife-
nyõ a fõfaj.  A dombhátakra kocsányta-
lan tölgy ültetését javasolták, a mélyebb
fekvésû helyekre, ha nem újult az állo-
mány, éger, kõris, szilfa telepítését aján-
lották. A gyertyán ültetését visszaszorí-
tották, de az árnyékolás, talajjavítás ér-
dekében engedélyezték a kisebb állo-
mány meglétét. Az erdõkben indokolat-
lanul magasnak tartották az akác meg-
létét, ezért az irtását rendelték el. Ez
egyedüli elõírás Zalaegerszeg környé-
kén, más erdõbirtoknál nincs ilyen. 

A természetes felújító vágást már rég-
óta alkalmazták. Az egyenletes bontás
után megjelenõ újulatot fokozatosan
szabadították fel. A fel nem újult héza-
gokat erdeifenyõvel ültették be. A 80
éves vágásfordulót felemelték 100 évre. 

A Csácsbozsoki Arborétum helyén a
második világháború elõtt szép elegyet-
len lucfenyves volt, de 1923-ban és a
háború idején a fák nagy részét kiter-
melték. Már ekkor az egerszegiek ked-
velt kirándulóhelye volt. Szépen írt er-
rõl Pesty Pál: „Csácstól délre, szûk, er-
dõkoszorúzta völgyben húzódik meg
Bozsok, melynek szívesen látogatott
csárdájában valaha betyárok mulattak.
Bükkösök és sötét fenyvesek mélyén,
csendesen csobogó csermelyek szur-
dokszerû árkai komoly hegyvidék bá-
ját, sõt fönségét varázsolják elénk”.* 




