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Úgy vélem, már csak kevesen le-
hetnek életben azok, akik a Ma-
gyar Állami Erdõgazdasági Üzemek
(MÁLLERD) erdõgondnokai voltak.
Talán nem érdektelen az akkori
idõkre visszaemlékezni, hogy a ma
élõ erdésznemzedék lássa, hogyan
zajlott akkor az erdõgazdálkodás.

Rövid történeti visszapillantás
A második világháború (1939-1945) be-
fejeztével – bár a német megszállást az
orosz (szovjet) követte – a Debrecenben
megalakult Ideiglenes Nemzetgyûlés és
kormánya polgári színezetû volt. A kor-
mányba – kényszerbõl – a Magyar Kom-
munista Párt három tagja mégis beke-
rült. A debreceni kormány elsõ intézke-
déseinek egyike az államosításról szóló
600/1945 ME számú rendelet volt,
amely a bányák, a gyárak, bankok álla-
mi tulajdonba vétele mellett a 100 ka-
taszteri holdnál (57,55 hektár) nagyobb
erdõbirtokok állami tulajdonba vételét
is elrendelte. Kivételt az erdõbirtokossá-
gi, legelõ- és közbirtokossági erdõk ké-
peztek. Az állami tulajdonba vételt az ál-
lami erdõigazgatóságok vezetésével ala-
kított bizottságok végezték. Ez a munka
lényegileg befejezõdött. Az egyes ura-
dalmak erdõhivatalai mint állami erdõ-
hivatalok mûködtek tovább a régi sze-
mélyzettel, akiket az állam ugyancsak
átvett. Az állami tulajdonba vett kisebb
erdõterületeket vagy az erdõhivatalok-
hoz csatolták, vagy – ha lehetett – össze-
vonva új erdõhivatallá szervezték. A 11
erdõigazgatóság 241 erdõgondnoksá-
gán folyt a gazdálkodás.

1946. május 14-én a 3166/1946 FM
számú rendelettel alakult meg a magyar
erdõgazdálkodás új vezetõ szerve: a
Magyar Állami Erdõgazdasági Üzemek
(MÁLLERD) és annak Központi Igazga-
tósága, amely átvette az állami tulajdon-
ba vett erdõkben a gazdálkodás irányí-
tását, továbbá az erdõ- és a közbirto-
kossági erdõk állami kezelési feladatait
is. Az eddigi állami erdõigazgatóságo-
kat és erdõhivatalokat mint MÁLLERD
erdõigazgatóságok, illetve erdõgond-
nokságok mûködtette tovább.

Az erdõk állami tulajdonba vételét és
a MÁLLERD megalakulását a szakmai
körök örömmel fogadták, mert ezzel
látták biztosítottnak az erdõgazdálko-
dás egységes szakmai vezetését. A

MÁLLERD-et hat fõbõl álló igazgatóta-
nács vezette. Ennek elnöke Barlai Er-
vin, nagy elméleti tudással és szakmai
gyakorlattal rendelkezõ erdõmérnök
volt. A MÁLLERD 1 433 049 kat. hold
(824 720 ha) erdõterületen gazdálko-
dott. Alkalmazotti létszáma 1948-ban
5834 fõ volt. Ebbõl 580 erdõmérnök és
2118 erdész. A Központi Igazgatóság
439 fõs személyzetébõl 47 volt az erdõ-
mérnök.

A MÁLLERD vezetõsége szükségét
látta annak, hogy közvetlen kapcsolat
létesüljön a Központi Igazgatóság és az
erdõgazdálkodást közvetlenül végzõk
között, ezért még 1946-ban ERDÕGAZ-
DASÁG névvel üzemi lapot adott ki,
amelyben az aktuális szakcikkek mel-
lett az erdõgazdálkodással kapcsolatos
rendeletek, megbízások, áthelyezések
stb. jelentek meg. A szaklapot vala-
mennyi erdõigazgatóság és erdõgond-
nokság megkapta.

Azért, hogy az erdõigazgatóságok és
az erdõgondnokságok a gazdálkodás
eredményeit megismerjék, a Központi
Igazgatóság 1948 augusztusától „Sta-
tisztikai Közlemény”-eket jelentetett
meg. Ezekbõl mindössze nyolc szám je-
lent meg. Az utolsó 1949. év április 1-jé-
vel, amikor is a szakmai vezetést párt-
vezetés váltotta fel, s tovább mint „Er-
dõközpont” mûködött. Ezután csaknem
tíz éven át, általában kétévenként siker-
telen átszervezések történtek.

A MÁLLERD árpádtetõi 
erdõgondnoksága

A MÁLLERD pécsi erdõigazgatósága 24
erdõgondnokságának egyike az árpád-
tetõi volt. Üzemterv szerinti területe 4920
kat. hold (2835 ha) volt, amely mellett

még 1645 kat. holdon (947 ha-on) állami
kezelési feladatot látott el. Az erdõgond-
nokság vezetését 1946 õszén, az
1946/47-es gazdasági év elején vettem
át. Elsõ ténykedésem volt a megfelelõ tá-
jékozódás: a folyamatban volt munkák
helyszíni ellenõrzése, a kerületvezetõi
lakások és melléképületeinek állapot-
vizsgálata, az akkor még érvényes húsz
évre készült üzemterv vezetése. Az erdõ
múltjával kapcsolatos feljegyzések külö-
nösképpen érdekeltek. Különös figye-
lemmel kísértem a vállalkozói fakiterme-
lést, amely az erdõgondnokság pénz-
ügyi eredményére nagy hatással volt.
Gondot jelentett a volt székesegyházi
uradalom részére – még annak idején –
elvégzett, de el nem számolt „robot”
munkáért járó faanyagtartozás elrende-
zése, továbbá az erdõben volt kis belze-
tek felszámolása. Ezeket az apró idegen
területeket sikerült a tulajdonosokkal

Egy volt erdõgondnok visszaemléke-
zése a MÁLLERD idõkre
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rendezni, a robotmunkákat vékony do-
rong tûzifával megváltani.

A MÁLLERD megalakulásakor anyagi
nehézségekkel küszködött. Minthogy
az ország újjáépítéséhez szükséges fa-
anyag, a lakosság iparifa- és tûzifaigé-
nyét ki kellett elégíteni, az évi fahaszná-
lat egy részét olyan vállalkozókkal vé-
geztette el, akik egyúttal az általuk ki-
termelt választékokat megvásárolták. A
faanyagnak kétféle ára volt, attól függõ-
en, hogy a vasúti rakodó a vágásterület-
tõl milyen távolságra volt. Alacsonyabb
volt a köbméterenkénti ár, ha az állo-
mási rakodó a vágásterülettõl 10 km-nél
távolabb; magasabb, ha 10 km-en belül
volt a szállítási távolság.

Itt történhetett manipuláció. Az árpád-
tetõi vállalkozó a vágásterülettõl 6 km tá-
volságra levõ komlói állomás helyett a
10,5 km-es szállítást igénylõ Magyarszé-
ken bérelt vasúti rakodót, amit az erdõ-
igazgatóság – tiltakozásom ellenére – tu-
domásul vett. A számlákat ennek ellené-
re minden hónapban a nagyobb egység-
árral számolva állítottam össze. Az erdõ-
igazgatóság valamennyit „helyesbítette”.

Az erdõgondnokság 1946/47. évi fa-
használati feladata 8000 m3 körüli volt,
ebbõl mintegy 3000 m3 kitermelése a
vállalkozó feladata volt, aki a kiterme-
lést kétemberes Stihl motoros láncfû-
résszel végeztette. A fûrész kezelõje
mind a láncélesítést, mind a láncszaka-
dás javítását maga végezte. A választékok-
kénti anyagfelvétel és a szállítójegyek
kiállítása a kerületvezetõ feladata volt.

Az 1947/48-as gazdasági évtõl az er-
dõgondnokság minden feladatát saját
rezsiben végezte. Az erdõigazgatótól el-
kértem az erdõigazgatóság raktárából a
Stihl láncfûrészt, ugyanakkor a volt vál-
lalkozó - akkor munkanélküli - motor-
fûrész-kezelõjével úgy egyeztem meg,
hogy a Központi Igazgatóság által a ké-
zi fakitermelésre megállapított köbmé-
terenkénti munkabéren felül a munka
folyamán felhasznált benzin és gépolaj
árát az erdõgondnokság magára vállal-
ta. A fûrészgépkezelõ és három cigány-
ember négytagú fakitermelõ brigádot
alakított, amely a munkáját úgy szer-
vezte, hogy a döntési és a darabolási
napok egymást váltották. A ledöntött
fák hossztolását, az anyag felvételét, a
rönkök számozását és minõsítését egy
gyakornok segítségével a kerületvezetõ
erdész végezte. A tûzifasarangok ma-
gassága 120 cm volt. A rönköket és a sa-
rangokat kék színû zsírkrétával számoz-
ták, a rönkök minõsítését az alsó bütü-
re ecsettel rányomott olajfestékes pon-
tokkal jelezték.

A faanyag közelítése az erdei rako-
dókra lovakkal szekereken, illetve von-
szolással történt. A rönkök közelítését
tarvágásos természetes felújítás esetén –
a lehullott mag részére magágy biztosí-
tása végett – vonszolással, felújító vágá-
soknál – az újulat kímélése végett – kö-
zelítõ kerékpárral, hóborítás esetén kö-
zelítõ szánnal; a tûzifáé szekerekkel,
meredek hegyoldalon csúszkorázással
(kézi szánnal) végezték. Sok esetben
gondot jelentett a szükséges számú fu-
varerõ biztosítása és az a tény, hogy a
völgyek aljára lecsúszott rönkök közelí-
tését a fuvarosok csak emelt egységbér
mellett vállalták. 

Az erdõgondnokság kocsislakások-
kal és a lovak részére megfelelõ istálló-
val rendelkezett, az erdõigazgató enge-
délyével három pár ló, szekerek és a
szükséges lószerszámok beszerzése
megtörtént. A beszerzésüket az erdõ-
igazgatóság mezõgazdasági elõadója
végezte. Kocsisokat az ingatlanaiktól
megfosztott, kitelepítéssel fenyegetett
német nemzetiségûekkel biztosítottam.

A faanyag rendeltetési helyére (állo-
mási rakodó, Griffaton hordógyár stb.)
való szállítása 1947-tõl részben fuvaro-
sokkal, de ott, ahol az útviszonyok le-
hetõvé tették, elsõ és hátsó meghajtású
tehergépkocsikkal történt. Az erdõigaz-
gatóságnak nem volt ilyen a birtoká-
ban, ezért a MATEOSZ-szal (Magyar Te-
hergépkocsi-tulajdonosok Országos
Szövetsége) tárgyaltam. Ennek eredmé-
nye: megfelelõ tehergépkocsi biztosítá-
sa olyan feltételekkel, hogy a faanyag
köbméterenkénti szállításának költsége
a fel- és leterheléssel együtt alul maradt
a fuvarosok részére megállapítottaké-
nál. A kocsikísérõ (fel- és leterhelõ)
munkásokról az erdõgondnokságnak
kellett gondoskodnia.

A faanyag szállítása kizárólag fu-
varjegy kíséretében történhetett. Ezen
a címzett és a fuvaros nevének feltün-
tetésén kívül, rönkszállítás esetén an-
nak fafaja, felvételi sorszáma, minõsé-
ge és köbtartalma, tûzifánál a fafaj, a
választék és az ûrköbméter szerepelt.
A szállító-(fuvar-) jegyek kiállítása a
szállításért felelõs erdész feladata
volt, legtöbbször a kerületvezetõ er-
dészé. A címzett az anyag átvételét a
fuvarjegyen aláírásával igazolta. Ezt
az erdész részére át kellett adnia, ami
az elszámolás alapját képezte. A fuva-
rosok elszámolásával azonos módon
történt a fogatgazdaság munkáinak el-
számolása is. Ezek fõleg nehéz köze-
lítési munkát és illetményfa szállítását
végezték.

A rönk és a tûzifa felvételi számainak
a szállítójegyeken történõ feltüntetésé-
vel vált lehetségessé annak megállapí-
tása, hogy valamennyi választék elszál-
lításra került. A naponta elszállított vá-
lasztékokat az erdész – lehetõleg na-
ponta – a szállítójegyek alapján a felvé-
teli könyvekben kipipálta. A szállítás
befejezését követte a terület alapos be-
járása annak a megállapítása végett,
hogy számba nem vett anyag nem ma-
radt-e a vágásterületen. 

A közelítés, kiszállítás befejezését a
vágástakarítás követte. Ez sarjleverés-
bõl és a gallyak rõzsekötegekké történt
feldolgozásából állt. Hulladékégetésre
nem került sor, mert a hulladékok leg-
nagyobb része a rõzsekötegekbe került.
A rõzsekötegek átmérõje 50 cm körüli
volt.

A második világháború folyamán fel-
szaporodott erdõsítési hátralék 136 ka-
taszteri hold (78 ha) volt. Ennek felszá-
molása már az 1945/46-os gazdasági
évben megkezdõdött, és 1949-re befe-
jezõdött.

A fahasználatnál az iparifa-százalék
növelése mellett az erdõmûvelési igé-
nyek kielégítése volt a másik cél. Az ál-
lományok döntõ többségét gyertyános-
kocsánytalan tölgyes, ezüst hárs, ma-
dárcseresznye, hegyi juhar eleggyel, to-
vábbá extrazonális bükkösök képezték.
Ahol lehetett, a természetes felújítás va-
lamelyik módszerét alkalmaztuk: tölgy-
nél a fokozatos felújítást, de makkter-
més esetén tarvágásos természetes felú-
jítást; a bükknél a Gayer-féle csoportos
természetes felújítást alkalmaztuk. A
természetes felújításoknak a tarvágá-
soknál magasabb költségeit a felverõ-
dött újulat bõven fedezte. A felújulás si-
keréhez az erdõtalaj minõsége (agyag-
bemosódásos barna erdõtalaj) is hozzá-
járult.

Az erdõmûvelés feladata volt a fel
nem újult területeknek makkvetéssel,
illetve elegyfák csemetéivel történõ be-
erdõsítése, bepótlása, a sarjak leverése.

Nagyobb gondot okozott a háború
folyamán elmaradt nevelõvágások fel-
számolása. A mintegy 120 kat. hold (69
ha) tisztítandó területen a munka csak
1948-ban kezdõdött, ezt csak késõbb az
utódom fejezte be. A gyérítések végre-
hajtása volt a gyorsan elvégezhetõ fela-
dat annak ellenére, hogy területe 340
kat. hold (196 ha) volt. A gyérítések
megkezdése elõtt az egységes szemlé-
let kialakítása végett valamennyi kerü-
letvezetõ erdész és gyakornok részvéte-
lével gyérítési bemutató gyakorlattal
egybekötött elõadást tartottam, ame-
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lyen a MÁLLERD központi felügyeleti
tisztje is részt vett. Az elõadást követõ-
en valamennyien egyéni jelöléseket vé-
geztek, majd a kivágásra kijelölt fa jelö-
lését meg kellett indokolniuk.

A munka megkezdése elõtt még egy
kijelölési (gyérítésjelölési) gyakorlatot
tartottunk. A gyérítéssel kitermelt tûzifa
50%-a a munkást illette; a bányafa vas-
tagsági méretét elért törzset bányafának
kellett feldolgozni, ezért köbméteren-
ként megállapított munkabér járt.

Azért, hogy a munka minõsége
egyénileg elbírálható legyen, a gyérí-
tendõ terület a munkavállalók között
felosztásra került. A munka megkezdé-
se elõtt az erdész kijelölte a kivágandó
fákat. A munka állandó erdészeti ellen-
õrzés mellett zajlott. A munka befejezé-
sét követõen a Központi Igazgatóság ál-
tal kiküldött bizottság a munkát irányító
erdészeket dicséretben és pénzjutalom-
ban részesítette. A munkásrész kiadása
a jelenlétemben történt.

Az erdõgondnokság feltártsága
aránylag jónak volt mondható. Az erdõ-
gondnokság területén át vezetett a
Bécs-Komlói országút, a Pécs-Szent Ist-
ván-aknai bányász (makadám) út, az
Árpádtetõrõl Zobák-puszta felé vezetõ,
mintegy 4 km hosszú erdõgazdasági
(makadám) út, amelyet a volt székes-
egyházi uradalom építtetett. A földutak
közül az Árpádtetõ-Mánfa irányában, az
országúttal közel párhuzamosan veze-
tett az „Erzsébet út”. A csekély lejtõjû
széles nyiladékok alkalmasak voltak –
száraz idõben – még gépkocsival törté-
nõ szállításokra is. A földutakon kelet-
kezett mély keréknyomokat – szükség
esetén akár naponta – a szállítások be-
fejezése után az üzemi fogatok boroná-
val kiegyengették. Esõs idõben csak in-
dokolt esetben szállítottak a földuta-
kon. Ilyenkor az anyagszállítást a köve-
sutak mellett tárolt anyagból végezték.

A háború után az erdõvédelem a tö-
vön száradt és a kidõlt fák feles arány-
ban történt kitermelését jelentette. Ezt a
munkát a gyakornokok felügyelték. Az
erdõtörvény az erdei legeltetést ugyan

tiltotta, azonban a háború utáni sze-
génység és általános tejhiány miatt a bá-
nyászok kecskéinek a legeltetését egy
évre engedélyezte (1947). Tavasszal és
hosszan tartó szárazság esetén a misina-
tetõi kilátóban tûzfigyelõ szolgálat mû-
ködött.

A második világháború vége felé a
katonaság állandó mozgása következ-
tében az erdõben mind a csülkös, mind
az apróvad csak elvétve fordult elõ, így
vadászatról szó sem lehetett.

A kerületvezetõk részére sürgõs uta-
sítást egy hivatalsegédként alkalmazott
küldönc továbbította, aki az iroda taka-
rítását is végezte. Feladata volt még a
környezet tisztán tartása és a napi leve-
lezés postai feladása.

Az erdõgondnokságnak mindig ren-
delkezésére állt a szükséges munkáslét-
szám. Ennek két oka volt. Egyrészt, mert
az erdõgondnokság a munkásoknak
mindig az adható legmagasabb munka-
bért fizette, másrészt az akkor még fenn-
álló jegyrendszer által a nehéz testi
munkások számára megállapított – nem
elegendõ – fejadagot az erdõgondnok-
ság a közeli péknek eladott rõzseköte-
gekért kapott kenyérrel pótolni tudta.

Az erdõgondnokság állandó munká-
sainak javát az erdõben három helyen
táborozó, mintegy 40 cigány és szabad-
idõs bányász alkotta.

A szorosan vett erdõgazdasági mun-
kákon kívül az erdõgondnokságnak
1946-ban a MÁLLERD Központi Igazga-
tóság utasítására az országos erdõleltár
megbízhatóvá tétele sok helyszíneléssel
járó és erõs szellemi igénybevételt je-
lentett.

1947-ben a harmadéves erdõmér-
nök-hallgatók tanulmányútjukon az er-
dõgondnokságnál alkalmazott termé-
szetes felújítási módokat tekintették
meg.

1949 februárjában az esztergomi Er-
dõgazdasági Középiskolához történt át-
helyezésem miatt az erdõgondnokság
vezetését utódomnak úgy adtam át,
hogy az 1948/49. évi fõhasználatok be-
fejezést nyertek, a faanyag közelítése
már folyamatban volt.

Természetesen nehézségek is adód-
tak. Így mindjárt, ahogy az erdõgond-
nokság vezetését átvettem, a kecskék
legeltetését a törvény szellemében
azonnal letiltottam. A mecsekszabolcsi
kecsketulajdonos bányászok azt üzen-
ték felháborodva, hogy testületileg Ár-
pádtetõre jönnek az erdõgondnok eltá-
volítására. Ezt jelentve az igazgatónak,
aki erre, valamint a bányászcsaládok tej-
ellátására tekintettel egy évre enge-
délyezte a kecskelegeltetést. A követke-
zõ évben a közellátás javulása folytán
ezzel probléma már nem volt.

A kerületvezetõ erdészek jó gyakorlati
tudással rendelkeztek, kivéve a nevelõvá-
gással kapcsolatos eljárások ismeretét.
Fegyelmezettségük sem hagyott kívánni-
valót, ha valamely rendelkezés végrehaj-
tásánál nehézség adódott, azt azonnal je-
lenteniük kellett. Fegyelmi vétséget is
csak egy követett el. A vizsgálat eredmé-
nyeképpen: áthelyezés és más beosztás.

Kozármisleny, 2008. január 9.
Dr. Kollwentz Ödön

okl. erdõmérnök (képünkön)

Tiszteletbeli tagok.
a) Hazaiak: Hajós József királyi tanácsos.

Kemény Gábor báró, közmunka- és közlekedési m. kir. miniszter és föld-
birtokos.
Korizmics László, az orsz. gazd. egylet alelnöke.

b) Külföldi: Weber Henrik, erdészeti iró.

Pártoló tag.
Albrecht Császári és királyi Ausztriai Fõherczeg Õ Fensége.

(EL 1885, december, 1286. oldal)

Tisztelt szerkesztõség

A januári számban Apatóczky István
szerzõ írásában hibásan alkalmazta a
150 évre a „harmadfélszáz-éves” kifeje-
zést. Az ugyanis 250 éveset jelent! Bár-
csak megélnénk!

Magyar Nyelv Értelmezõ Szótára: „har-
madfél szn, törtszn (mn-i) (nép v. vál) Két
és fél. ~ éves; ~ millió rádióhallgató. stb.”

Én például hatodfél évtizede „er-
dészkedem”, 1957 óta (ott kezdtem az
egykori „Ságvári-ligetben”, ahol most a
Könyvtárunk is van...).

További sikereket kívánva üdvözlettel,
Rumpf János

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 

Berdó József, tel.: +36 30 938 6178
e-mail: berdojozsef@t-online.hu

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!


