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Közutak Jósvafő környékén 

Az idősek elbeszéléseiből hallottunk emlékfoszlányokat a Jósvafőről Borzovára, 

Teresztenyére vivő utakról, amelyeket akkoriban gyalog, vagy szekéren tettek 

meg. Néhány útszakasz még ma is felismerhető, bár a nagy tengelynyomású fát 

szállító járművek nagyon tönkre tették ezeket. Ezért örültem meg Pozsgai   

doktori disszertációjának mellékletében talált – a Torna megyei utakra 

vonatkozó – forrásanyagra, amelyek 1845. január 23-diki keltezésűek. 

 

 

A „Statiokat” összefoglaló iratot „Knézsik Jósef m.p. a’ fent tisztelt T. Torna 

Vármegyének Fő-Notáriusa” jegyezte. A „Magyar Néprajz” (2001) szerint 

„Országutak mentén a középkorban is voltak pihenőhelyek, ún. statiók. Ezek 

számával is jelölhették a távolságot két távoli település között, mert szabályos 

közönként sorakoztak egymás után. Szatmár megye mérnöke 1829-ben „8000 

folyó ölek”-nek számított egy stációt, ami bécsi ölekkel számolva 15,2 km-nek 

felel meg (Csorba Cs. 1975: 173).” 

„Szekérállások, fogadók legtöbb stációnál épültek a Gömörből Pestre és 

Debrecenbe vezető utak mentén…. A fogadókhoz általában fedett szín, itatókút 

vályúkkal, néhány szénaboglya, s több-kevesebb legelő is tartozott.” 
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A Jósvafői Református Egyház erdeinek kezelése a két világháború között 

- Dr. Szmorad Ferenc -  

- Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk 39. § 3. pontja az er-

dőgazdálkodás szakszerű ellátása érdekében az egyházi tulajdonú erdőterületeken is előírta az 

erdőmérnök végzettségű szakszemélyzet alkalmazását. Arra az esetre, ha az egyház a kis ki-

terjedésre tekintettel erdőmérnök alkalmazását nem tudja vállalni, az említett joghely az erdő-

terület államerdészeti kezelésbe adására kötelezte a birtokost. 

- Az 1935. évi IV. törvénycikk 42. és 43. §-a értelmében az államerdészeti kezelésbe vont er-

dőterületeken a szakmai munkák helyszíni irányítására, illetve az erdő őrzésére közös erdé-

szeti segédszolgálati szervezetet hoztak létre, melynek fenntartási-működtetési költségeit az 

érintett kisbirtokosok erdejük kiterjedésének és jövedelmezőségének (minőségi osztályának) 

arányában tartották fenn. A fizetendő költségjárulékot a birtokosok az elsőfokú erdőrendészeti 

hatóság által megállapított összegben, évente voltak kötelesek megfizetni. 

- A nemrégiben előkerült „Egyéni kivetési lap” a fentiek alapján az 1943-as évre vonatkozóan 

tartalmazza a Jósvafői Református Egyház tulajdonában levő, de államerdészeti kezelésbe 

vont erdők és kopár területek után fizetendő erdőőrzési járulék összegét. 

- A kivetési lap szerint a Jósvafői Református Egyháznak 1942-ben 128,2 kataszteri hold I. 

osztályú erdőterülete volt. Ez az erdőterület az 1860-as években lefolytatott úrbéri rendezés 

során került az egyház tulajdonába, s kiterjedése 1942-ig nem változott. 

- Az egyház birtokában levő erdőterület Jósvafőtől délkeletre, az Almás-tető felé eső hegyol-

dalban, a ma Fenyves-oldalnak nevezett területen (Jósvafő 20-21 erdőtagok) terült el. 

- Az egyház tulajdonában levő erdőterületet az 1927-ben készített erdészeti üzemterv rendben 

találta, s az elkövetkező időszakban évente 2,27 kataszteri holdon 181 m
3
 faanyag kitermelé-

sét tette lehetővé. A tarvágásos használat után az üzemterv sarjaztatást írt elő.  

- A gazdasági válság idején az egyház kérésére a Földművelésügyi Minisztérium engedélyezte 

egy nagyobb (24,8 kataszteri holdas), cserzőkéreg-hántással egybekötött tarvágás végzését is, 

viszont azt is előírta, hogy sarjaztatás helyett makkal kell erdősíteni, s hogy az egyszerre ki-

termelt nagyobb mennyiségű faanyagot 1945-ig a kitermelések során meg kell takarítani. 

- A fakitermelést elvégezték, viszont a makkvetést nem, így 1932-1936 között az erdőfelügye-

lőség és az egyház között több levélváltás is történt az erdősítési kötelezettség elmulasztása 

miatt. Az erdősítés végül valószínűleg nem történt meg, mert a leromlott, sarjaztatott erdőket 

1945 után letermelték, s helyükön létesültek a ma is álló fenyvesek. 

- Az ismertetett gazdálkodási helyzet miatt az 1940-es évek elején, az egyház erdőterületén je-

lentősebb fakitermelési lehetőség nem volt, az erdőőrzési feladatok államerdészeti kezelés 

melletti ellátásának költségeit viszont ezen időszakban is meg kellett fizetni. A kivetési lap 

szerint 1943. évre fizetendő erdőőrzési járulék összege 147 pengő 43 fillér volt, az erre vonat-

kozó bizonylatot a Magyar Királyi Erdőfelügyelőség (Kassa, vezetője: Liha Valér erdőtaná-

csos) 1942. november 26-án állította ki. 
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