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1 BEVEZETÉS
Ha Magyarország egykori vármegyecímereit vizsgáljuk,
feltűnik nekünk egy kettős címerpajzs, amelynek egyikén a
háttérben jól kivehető fenyőerdő van. (Lásd 1. melléklet.) A
címer előterében, a „vágásterületen” jobb oldalon római
katona, míg a balon a római legendákból ismert, emberfiákat
tápláló nőstény farkas. (A két alakot folyó, a Nagy-Szamos
választja el egymástól, míg a háttérben szintén római jelkép, a
sas látható.) Ez a címer az 1876-ban egyesített BeszterceNaszód vármegye naszódi részét jelképezi, és nem nehéz
kitalálni, hogy a római alakok a románokat.
Kik is éltek, élnek Erdély ezen szegletében?
Naszód-vidék elnevezés alatt az egykori 17 számú,
második román határőrezred kerületét értjük. Az 1760-80-as
években megszervezett határőrség révén az itteni román
lakosság megszabadult a földesúri terhek nagyobb részétől,
ugyanakkor jelentős kulturális autonómiát is kapott. Mindez
lehetővé tette elkülönülésüket a szomszédos, továbbra is
jobbágyi sorban élő népességtől. A jobbágyfelszabadítás
(1848), illetve a határőrség feloszlatása (1851) után elsősorban
az említett kulturális autonómia és az akkor már megerősödött
román nemzeti öntudat értékelődött fel, amihez - éppen az
erdőbirtokok megszerzése révén - megfelelő gazdasági alapok
is rendelkezésre álltak. A XX. század első évtizedében a
csaknem százezer lakost számláló Naszód-vidék az erdélyi
románság gazdasági, kulturális és - természetesen bizonyos
értelemben politikai
fejlődése szempontjából a
legegységesebb, legdinamikusabb tömbjét alkotta.1
Az egykori határőr(granicsár)öntudatról a kortársak léptennyomon megemlékeznek, ugyanakkor érdekességként jegyzik
meg, hogy „még a katona-időkből fÖn[n]maradt szokás
különösen az öregebbek közt, hogy a községen átutazó
úriembert félállással köszöntik” (1901).2 Csaknem 80 évvel
később BEKE György tudósít arról, hogy az egyik népes
községben, Borgóprundon vasárnap délben a templom körül a
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férfiak még mindig csoportosulnak, miként a XVIII. században
tették; várnak a „la porunca”-ra, a parancshirdetésre.3
„A hűségben rendíthetetlen” Naszód-vidéki granicsárokat
II. József is meglátogatta és „Salva Romuli parva nepos”
[Romulusz üdve a kis unoka] kijelentésre ragadtatta magát.
(Ezen látogatás emlékét őriznék a Szálva, Romoly, Párva és
Neposz falunevek is.) Az újjászülető római virtus („Virtus
romana rediviva”) rákerült a második román határőrezred
(„Phalanx Valachia Secunda”) zászlóira is.4 És valahol itt, a
XVIII. század végén érhetjük tetten azt a bizonyos román
felemelkedés gyökerét. Az uralkodók - mint német-római
császárok - elhitték, elhitették, hogy Romulusz unokáival van
dolguk, amiért cserébe a Naszód-vidéki románok boldogan
harcoltak Bécs érdekeiért. Ezért a harcért aztán az önálló
fejlődést biztosító politikai kiváltságok mellé anyagi
lehetőségeket is kaptak. Na nem a bécsi udvar kincseit
osztogatták a császárok, hanem (hitük szerint) az egykori
kolonusokból a szabad római katonává lett alattvalóknak a
helyben lévő javak élésében, hasznosításában adtak nagy
szabadságot. Ezek között a térség erdei kiemelt szerephez
jutottak. A Naszód-vidéki erdők ugyanis jó évszázadig a terület
legjelentősebb gazdasági forrását adták.5 így azok használata, a
nyert javak elosztása a lakosság létalapját jelentették. S az
erdőgazdálkodás történetének jelen vizsgálata igyekszik arra a
kérdésre is választ adni, hogy az érdekeltek vajon jól
gazdálkodtak-e azokkal a címerben is szereplő fenyőerdőkkel.
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2 TERMÉSZETI VISZONYOK
A Naszód-vidéki erdők földrajzi szempontból a Radnaihavasok, a Borgói-hegység és a Kelemen-havasok közép- és
magashegységi övében helyezkednek el. A Radnai-havasok
erdői a Nagy-Szamos jobb oldali mellékvizei, a Fürdő-patak,
az Ányes-, a Kormány-, a Rebra, a Szálva-, a Zágra- és a KisSzéples-patak felé hajló hegyoldalakon állnak. A bal oldali
vízfolyások, az Ilva és a Les völgye már a Borgói-hegység
erdőinek megközelítését teszi lehetővé. A Beszterce, a Tiha
(Borgó) és a Sajó völgye a Kelemen-havasok vizét gyűjti
össze. A két Maros-Torda megyei község, Marosoroszfalu és
Marosmonosfalu pedig a Maros völgyében van. A Kárpátok
vízválasztóján túl, az Aranyos-Beszterce, illetve a Kosna
völgyébe szintén két község, Radnalajosfalva és Kosna esik.
Az előhegyeken gyertyános-tölgyesek, tölgyesek, feljebb
bükkösök és jegenyefenyővel elegyes bükkösök alkották a
természetes erdőállományokat. A mintegy 200 ezer hektárnyi
terület jelentős részén, körülbelül felén, lucosok helyezkedtek
el. Az erdők felső határán a cirbolyafenyő és a törpefenyő
fordult elő. Az erdők fölött pedig körülbelül 30 ezer hektárt
tettek ki a havasi rétek és legelők, illetve a terméketlen
területek.
A Naszód-vidéki erdőkben nőtt lucfenyő egyenes
rostlefutású, így kiváló műszaki tulajdonságánál fogva a
hangszergyártás keresett alapanyagának számított. Ugyancsak
keresett volt a Naszód-vidéki jegenyefenyő is.
Az itteni erdőkben rejlő értékek kiaknázása azonban csak
idővel, a gazdasági fejlődés bizonyos szintjén vált lehetségessé.
Ez az időszak a XIX. század második felében kezdődött.
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3 ERDŐK KATONAI ÉS POLGÁRI IRÁNYÍTÁS
ALATT
A 17., vagyis második román határőrezredet 1762
áprilisában szervezték meg. A radnai (Rodnaer Militardistrict),
majd naszódiként is emleget határőrezred területén jelentős
erdőbirtokok
voltak,
amelyek
mind
a
lakosság
életlehetőségeinek biztosításában, mind a határőri intézmény
költségeinek viselésében egyre nagyobb szerepet töltöttek be.
A Naszód-vidéki erdők kezelésével kapcsolatban az első
nyomokat 1765-ben találjuk. Ekkor az erdőket tilalmazott és
nem tilalmazott kategóriákba sorolták. A tilalmazott erdőkben
csak engedéllyel lehetett fát vágni, míg a többi erdőben a
határőrök szabadon gyakorolhatták mind a fahasználatot, mind
a legeltetést. A katonai elöljárók azonban a községek vezetőire
bízták, hogy azok mely erdőket sorolnak az egyik, melyeket a
másik kategóriába. így aztán a tilalmazás egyáltalán nem
szakmai szempontok, hanem a községek pillanatnyi érdeke
szerint történt. Jelentős fafogyasztó azonban nem volt,
legfeljebb a Désaknán bányászott só elszállítására vágtak
tutajnak alkalmas fákat.6
A Mária Terézia-féle, 1769. évi magyarországi
erdőrendtartást II. József 1781-ben Erdélyre is kiterjesztette.
Ennek hatására 1787-ben a katonai elöljáróság megszigorította
a határőrök fakitermelésének lehetőségeit. Csak a hullfa szabad
szedését engedte meg, míg az épületfa-szükséglet biztosítására
a községi elöljáróságoknak vágásterületeket kellett kijelölniük.
Ezen a vágásterületeken természetesen csak saját szükségletre
lehetett fát kitermelni, a faeladást tiltották.
II.
József uralkodása idején még egy, a későbbiekben
fontossá váló esemény történt. Az 1769. évi, az Erdély és
Bukovina,
illetve
Moldva
közötti
határkiigazítás
eredményeképpen a naszódi határőrökhöz került területeket, a
„revindikált havasokat” (alpes revindicatae) az uralkodó 1783ban - pátenssel - a határőrkatonaság használatába adta.
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A fakitermeléssel, illetve az erdőóvással kapcsolatos
feladatok növekedése miatt a katonai parancsnokság 1808-tól
egy szakképzett erdészt, továbbá 3 erdőőrt és 50 erdőszolgát
alkalmazott. Az erdész és erdőőrök fizetésért, míg az
erdőszolgák díjazás nélkül látták el a feladatukat. Különösen az
utóbbiakról nem képzelhető el, hogy a - mintegy katonai
feladatul kirótt - megbízatásukban különösebben buzgólkodtak
volna. Az eladási célból kitermelt faanyag, a korábbi tiltás és
ellenőriztetés ellenére, mégis nőtt, úgyhogy a fakereskedést
taxafizetéshez a kitermelt, értékesítendő faanyag
mennyiségétől függő díjhoz - kötötték. 1808 végén azonban a
katonai elöljáróság úgy gondolta, hogy ezt a taxafizetési
kötelezettséget el kell törölni. Belátták ugyanis, hogy a
Naszód-vidéki lakosok mezőgazdasági terményekből alig,
hanem jórészt csak az erdei termékekből tudnak pénzhez jutni.
Mivel a taxák megszüntetése után az erdészeti személyzet
fenntartása sem volt indokolt, így az erdők feletti felügyelet
visszakerült a katonai elöljárókhoz.7
1813-ban az ezredparancsnokság elrendelte, hogy a
századparancsnokok az erdők állapotáról havonta készítsenek
jelentést. 1819-ben pedig ismét csak a saját szükségletre
történő fakitermelést engedélyezték, hiszen - miként írták - az
erdők nem a határőrök, hanem a kincstár tulajdonában vannak.
Ez utóbbit erősítette az is, hogy az erdőkárokból befolyt
büntetéspénzt kincstári vagyonként kezelték.
1824-ben - megerősítve az 1787. évi rendeletet - ismét
szigorították a vágásterületek kijelölésének lehetőségét, sőt a
községek lakosai csak ellenőrzött, szabályosan lebélyegzett
fákat vághattak ki, szállíthattak haza. A megrongált,
túllegeltetett erdők őrzését és kezelését pedig nem bízták a
községi
elöljáróságokra, hanem azokat külön katonai
felügyelet alá helyezték.
1840-ben a katonai elöljáróság ismét szakképzett erdész
alkalmazásáról döntött. Az erdész működését jelzi, hogy 1842ben a századparancsnokságok rendeletet kaptak, amely szerint
az erdőket el kell a más művelési ághoz tartozó területektől
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különíteni, sőt a bokros, legeltetésre nem alkalmas területek
erdősítendők, a legeltetés elől elzárandók.
A kortársak, így például az erdélyi határőrkerületek
gazdasági viszonyait leíró Josef H. BENIGNI, úgy látták, hogy
a határőrök a faszükségletüket a hatalmas erdőségek ellenére is
nehezen fedezik. A szomszédos, nem határőrkerületi erdők
használatáért pénzt vagy részes munkát ajánlanak.8
Egy későbbi, 1903-ban készült értékelés szerint az 1765-től
1851-ig terjedő időszakra a rendszeres erdészeti kezelés teljes
nélkülözése volt a jellemző. A célszerű gazdálkodásra irányuló
kísérletek ugyanis legfeljebb „csak jámbor óhajnak
nevezhetők.”9 így aztán sem a (viszonylagos) fahiány, sem a
jelentős erdőkárosítások nem voltak kiküszöbölhetők.
1851-ben a határőrvidéki jogállást megszüntették, s
ekkortól
kezdődően
egyre
fontosabbá
váltak
a
tulajdonviszonyok. Az eddigi „határőrvidéki”, pontosabban
tulajdonjogilag nem meghatározott erdőket háromfelé kellett
osztani: a községeknek, a politikai (Naszód-vidéki)
hatóságoknak és a kincstárnak. A birtokelkülönítésre 1851-ben
és 1853-ban bizottságot küldtek ki, de annak működése nem
hozta meg a várt eredményt. A községi és a kincstári területek
szétválasztását csak egy későbbi, az 1864-66-ban működő
bizottság tudta megoldani. A volt határőrközségek azonban korábbi használatukra, mint szervezett jogra, hivatkozva kifogásolták a kincstár „birtokszerzését”, úgyhogy a kérdést
átfogóan, az előző bizottságok működését túllépve kellett
rendezni. (Addig az erdőket zár alatt tartották.10) Erre 1872-ben
került sor.
1872 márciusában a Naszód-vidéki községek képviselői és
a pénzügyminisztérium között megállapodás jött léire, amelyet
a következő hónapban az uralkodó is jóváhagyott. E szerint a
kincstár a mintegy 91 ezer kh (kb. 53 ezer ha), évente kb. 2
forint/kh tiszta jövedelmet biztosító erdőterületéről, továbbá 17
lakóházáról, 1 fíírészmalmáról és kocsmájáról, őrlőmalmairól a
44 Naszód-vidéki község, illetve az ottani alapok javára
lemond. Ezért a községek 20 év alatt fizetnek, évi 5%-os kamat
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mellett, 100 ezer forintot. Az egyezség szerint a Naszód-vidéki
községek, illetve a javukat szolgáló iskola- és ösztöndíjalapok
jogot kaptak arra is, hogy a gróf és báró Kemény családnak
juttatott,
revindikált
havasokat
megszerezzék.11 (A
határőrvidék megszüntetésekor a revindikált havasok egy
részét a Kemény családnak adták.) Ezt a kérdést azonban 1872ben még nem tudták véglegesen rendezni. (Megjegyezzük,
hogy a megállapodás gyakorlati végrehajtására a
pénzügyminiszter Lónyai János máramarosi főispánt
kormánybiztosként küldte ki.)
Az 1872. évi megegyezés erdészeti szempontból
kétszeresen is érdekes. Az egyik, a megnyugtató mozzanatot az
jelentette, hogy nagy kiterjedésű, közös tulajdonú területre
lehetett erdészeti adminisztrációt kiépíteni. A másik feladatot
pedig az erdők rendszeres jövedelmezőségének a biztosítása
jelentette. A községek ugyanis évi 7625 forint kifizetését
vállalták (ennyi jutott egy évre a százezer forintos megváltási
árból), amelynek előteremtését csak az erdőkből várhatták.
Korábban, 1851-66 között a naszódi kapitányság mellett
egy erdészeti titkár működött, 1866-tól viszont már erdészeti
képesítéssel rendelkező erdőmestert alkalmaztak. A naszódi
erdőmester látta el a volt határőrközségek erdőinek kezelését,
akinek feladatát 1871-ben szabályrendeletben igyekeztek
meghatározni.
A
szabályrendelet(-tervezet)
azonban
legfőképpen arról szólt, hogy az erdőmestert kik és hogyan
választják, illetve felügyelik, tehát kevésbé az erdők
kezeléséről. Az ekkor alkotott szabályrendelet ráadásul a
kincstári erdők kezelését is igyekezett az erdőmester
hatáskörébe vonni, amit - mivel még nem volt a Naszód-vidéki
községekkel erről megállapodás - minden érdekelt
minisztérium (a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi, a
belügyi, a pénzügyi és a vallás- és közoktatásügyi) kifogásolt,
így az 1871. évi alkotást ekkor nem fogadták el a
szabályrendeletnek.
Az 1872. évi, előbb említett megegyezés után újra kísérletet
tettek egy szabályrendelet megalkotására és elfogadtatására.
11

Ebben már több szó volt az erdők kezeléséről, de időközben
megszületett az 1879. évi erdőtörvény. A törvény pedig
részletesen szabályozott jó néhány olyan kérdést, amelyeket a
naszódiak a szabályrendeletbe foglaltak. így ez a
kezdeményezés, az önálló erdőkezelési szabályozás
megakadt.12
Az erdészeti szervezet kiépítését segítette Beszterce-Naszód
vármegye 1876. évi létrehozása. A továbbiakban ugyanis a
vármegyei
hatóságok
Naszódon
és
Borgóprundon
erdőgondnokságot
létesítettek,
és ezzel
egyidejűleg
gondoskodtak erdőőrök és erdőszolgák alkalmazásáról is.
Ugyancsak a vármegyei hatóságok láttamozták a fakitermelési
vállalkozókkal kötött szerződéseket. Ezek a szerződések
azonban a vármegyei beavatkozás ellenére sem voltak
kedvezőek. A vállalkozók az erdőkért - kihasználva a
községek szorult helyzetét, azt, hogy azoknak évente kellett
komoly összeget előteremteniük - holdanként 5-25 forintos
tőárat adtak. Az általában 10, vagy annál hosszabb időtartamra
kötött megállapodások szerint a kereskedők csak a 30 cm felső
átmérőnél vastagabb anyagot voltak kötelesek kihasználni. így
az erdőből csak a legértékesebb fákat vágták ki. Fizetni meg
csak a teljes záródású, azaz az említett átmérőt elérő, egész fák
által elfoglalt területért fizettek. Tehát az 1 kh áráért akár 1,52,0 kh erdőt is átválogattak, kiszálaltak. A fakereskedők
természetesen a legközelebbi, a könnyen megközelíthető
erdőket vették meg, mert a szállítást igyekeztek minél
olcsóbban megoldani. A fakereskedők működése mellett
kiterjedt fatolvajlás is folyt, mert a községi lakosok továbbra is
az erdőkből származó jövedelemre voltak utalva. Különösen
sok gondot okoztak a hangszerfával kereskedő tolvajok, akik
nemcsak a kivágott fa eltulajdonításával károsítottak, hanem a
többi fát is „megkóstolták”. (A fába fejszéjükkel belevágtak
annak kipuhatolására, hogy az illető fa rostlefutása lehetővé
teszi-e a hangszer céljaira történő feldolgozást. Az arra
alkalmatlan fákat ott hagyták, amelyeknek értéke a rajtuk ejtett
seb miatt jelentősen csökkent.)13
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A korszak fakereskedelmi viszonyai jellemzéséül álljon itt a
Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 1879. évi jelentésének
egy részlete. „A naszód [így!]-vidéki fakereskedésről - írták megbízható adatokat nem sikerült szereznünk. A hivatalos
közegek a haszonbérlőktől a szamosi részeken megvámolt
tutajok mennyiségéről, könnyen érthető bizalmatlanságnál
fogva, semmi felvilágosítást sem nyerhetnek. Egyes
vállalkozók hasonlag bizalmatlanok a közlésben s így csak
annyit jegyezhetünk fel, hogy a fakereskedés évenként
körülbelül 200 000 drb deszkát és 6-8000 drb boronafát hoz
forgalomba, illetőleg ennyit úsztatnak le a Szamoson
Szathmármegye felé. Ezenkívül sok szita-kávát s műszer-fát
készítenek, de legjelentékenyebb a hangszer-fa-kereskedés.”14
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4 AZ 1879. ÉVI ERDŐTÖRVÉNY ALAPJÁN
TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁS
4.1 Erdők a vármegyei igazgatás alatt
A Naszód-vidéki erdők történetében - miként az ország
minden erdejét illetően - alapvető szerepet játszott az 1879. évi
XXXI. te., az erdőtörvény. A törvény alapján kiépült az
országos erdészeti igazgatás és -felügyelet. A Naszód-vidéki
erdőket - mint közösségi tulajdonban lévő birtokot - az
erdőtörvény alapján üzemtervek, államilag jóváhagyott,
ellenőrzött dokumentumok alapján kellett kezelni. Ennek
bevezetése természetesen időbe telt.
A Naszód-vidéki erdők leírását, az erdőtörvény
rendelkezései alapján történő értékelését legelőször LAITNER
Elek kolozsvári erdőfelügyelő végezte el. Ő 1881-ben járt első
ízben az ottani erdőkben, és akkor nemcsak állapotfelvételt,
hanem rendezési tervet is készített. Ezt mind a vármegyei
erdészeti
(al)bizottságnak,
mind a minisztériumnak
beterjesztette, s a további évek - egészen az 1890. évi
törvényekig - tulajdonképpen a LAITNER-féle javaslatok
megvalósítására tett erőfeszítések jegyében teltek el. Érdemes
tehát áttekintenünk a kolozsvári erdőfelügyelő leírását és
javaslatait.15
LAITNER a Naszód-vidéki erdőket három nagy csoportba
osztotta; a Számos-völgyibe, a Borgó-vidékibe és a
vízválasztón túli, Bukovina és Moldva felé hajló részekbe.
Ennek megfelelően értékelte az addig alkalmazott gazdálkodást
és a fakereskedelmi viszonyokat.
A Szamos völgyében látta, hogy a folyóra közvetlenül hajló
hegyoldalak erdőit az elmúlt évtizedekben letarolták,
ugyanakkor a mellékvölgyekben még jelentős fakészletek
várnak hasznosításra. A mellékvölgyek közül csak a Szálvavölgyben történtek fakitermelések, ahonnan a fát tengelyen
átvitték Máramarosba. Ott ugyanis megfelelő úsztató- és
tutajozási berendezésekkel biztosították a faanyag piacra
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jutását. A Szamos-völgy ilyen irányú berendezése még nem
kezdődött meg, mert a „szükséges befektetési tőke hiányában
egészen vad állapotok vannak, s az úsztatásra és tutajozásra
különben alkalmas patakok szabályozására senki sem gondol.”
LAITNER megállapítása szerint a kedvezőtlen szállítási-,
így értékesítési viszonyok ellenére is mindenfelé jelentős
erdőpusztítást lehet látni. Az erdőégetések, -legeltetések
általánosak, így az erdők fennmaradása, netalán felújítása
szinte lehetetlen. „A határőrségi intézmény fennállása idejében
szokásban volt erdőirtás [ugyanis] annyira átment a nép
természetébe, hogy [azt] büntető cselekménynek nem is
tekintetik.”
A Borgó-völgyi erdők kiváló lucfenyveseit nagymértékben
hasznosítják. Az egyenletes szállefutású, finom rostú fa
ugyanis a hangszergyártás kiváló alapanyaga. Borgóprund
közelében hangszerdeszkagyárat létesítettek, ahonnan jelentős
mennyiségű faanyagot szállítanak külföldre. Ugyanakkor a
„tehetősebb lakosok” tulajdonában lévő deszkametszők
termékei Dés, Szamosújvár, Kolozsvár, továbbá Szatmár és
Szilágy megye fapiacain jelennek meg. A Borgó völgyére is
jellemző azonban - írta LAITNER -, hogy mindenki ott és
annyi fát vág, ahol és amennyit akar. A rendszertelen, de
nagymértékű erdőkihasználás azonban jelentősen terheli ezeket
az erdőket, hiszen a „vidéknek egész lakossága majdnem
kizárólag a faüzletből él.”
A vízválasztón túli erdőket főleg romániai fakereskedők
vásárolták meg. A kedvező szállítási lehetőségeket kihasználva
a kiváló minőségű fenyőárut innen néhány nap alatt Galacra,
illetve a Dunához lehet juttatni. A fakereskedők mind a Doma
(Katz és társai), mind az Aranyos-Beszterce medrét (Goetz és
társai) úsztatásra, illetve tutajozásra alkalmassá tették, a
mellékvölgyeket pedig megfelelő vízfogókkal látták el.
LAITNER itt legnagyobb gondként a faanyag ellenőrizhetetlen
kiszállítását (exportálását) jelölte meg. Az erdők felújulása
ugyanis nem volt veszélyeztetve, mert a vágásterületek a
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településektől messze estek, így az újulatban a legelő marha
kevés kárt tehetett.
LAITNER
Elek
a
megállapított
hiányok
és
törvényellenességek
kiküszöbölésére
meghatározta
a
legfontosabb teendőket:
- a két erdőtiszt helyett kilenc erdőtisztet kell alkalmazni;
- az erdőtörvényben előírt üzemtervek elkészítésére
pályázatot kell kiírni;
- az erdők határát, illetve a legelők és az erdők
elkülönítését határjelek elhelyezésével kell megoldani;
- a vármegyei hatóságok kérjék be és ellenőrizzék a
fakereskedőkkel kötött szerződéseket.
Végül érdemes LAITNER jelentésének mintegy summáját
idézni: „A határőrségi időkből fennmaradt, s most is még
fennálló szokások sokkal inkább a nép természetébe mentek át,
sem hogy azokat egy tollvonással megváltoztatni lehetne. A
nép értelmes része maga is belátja, hogy ezen hagyományos
szokások a mai viszonyok köz[ö]tt fenn nem tarthatók, ezért
már saját érdekében is közreműködik, és a hatóságot az
erdőgazdasági viszonyok rendezésére irányuló működésében
támogatja; minek folytán alapos remény van arra nézve, hogy
Besztercze-Naszód vármegyében is fokozatosan és kellő
tapintat mellett a törvény végrehajtandó leend.”
Beszterce-Naszód vármegye közigazgatási bizottsága 1882
márciusában tárgyalta LAITNER Elek javaslatait, amelyekből
tulajdonképpen mindent elfogadott, de a megvalósítást csak
hosszabb távon képzelte el. Az erdőtiszti létszámot például
megyei szinten hat főre emelték (addig összesen négy volt,
kettő naszódi, kettő a besztercei erdőket kezelte), akiknek
azonban az üzemtervek elkészítését is feladatává tették. A
határjelek elhelyezésére a szolgabírókat kérték fel, legeltetési
szabályrendeletet viszont egyelőre nem alkottak. A vármegyei
intézkedések megvalósítása azonban éveket, sőt évtizedeket
vett igénybe.
LAITNER a következő években16 is arról számolhatott be,
hogy a határjeleket nem helyezték el, így az üzemtervezéshez a
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kiindulási alapok (ti. az erdő és más művelési ágú terület
elhatárolása) nincsenek meg. A községi elöljárók bíztak a
hatóságok „elnéző jóakaratában”, máshol meg a lakosság
egyszerűen nem engedte a legelőt és az erdőt elkülöníteni.
Ezért ehhez a munkához „Új-Radna községben az erdészeti
közegeknél a hatóság beavatkozását és karhatalom
alkalmazását kellett igénybe venniök.”
A rendezetlen viszonyok miatt a fakereskedők is
tiltakoztak. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 1882.
évi jelentésében olvashatjuk: „mint jellemzőt hozzuk fel, hogy
a községek az erdőtörvényt és a vállalkozókat oly módon
játszották ki, hogy levágásra engedélyezett erdőterületeket a
vállalkozónak átadják ugyan, de megmaradt többi
erdőségükben faizási jogát az épület- és tüzelőfa-vágásnak oly
értelemben gyakorolják, a mely az erdő teljes kihasználásával
egyenlő s eképp a jó hiszemű vállalkozónak is versenytársaivá
lesznek, s az erdőpusztítást is korlátlanul űzik. Egy másik
ürügy az erdőpusztításra, hogy a ledőlt fák elárusítására jogot
kémek, ezt aztán vagy maguk, vagy valamely élelmes
vállalkozó úgy használja ki, hogy anynyi fát dönt le, a
menynyire ép[p]en szüksége van! E bajok gyökeres orvoslást
igényelnek!”
A nehézségek ellenére 1884-ig az ideiglenes üzemtervek
részben elkészültek, sőt a községek elöljárói olykor-olykor már
a fahasználatokra is engedélyt kértek. Továbbra is dívott
azonban az engedély nélküli erdőpusztítás. Ezt a legelőnyerés,
illetve
a
(hangszer-)fakereskedelem
ösztönözte.
A
hangszerfával való (szabad) kereskedést ugyan a vármegye
elöljárósága betiltotta, de a fakereskedők továbbra is
megtalálták a módját, hogy a tilos, tehát nem vágásterületen
kitermelt, hangszerkészítésre alkalmas fát a lakosoktól
megvásárolják. így aztán - írta LAITNER 1883-ban „Radnán, Magurán, Majerben, Borgó-Prundon ily nemű
faanyagok óriási mennyiségben vannak összehalmozva a
fakereskedőknél, kik azt kizárólag a csempészetből vásárolják
össze.”
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LAITNER az erdészeti ügyek rendezésének legfőbb
akadályát a községek elöljáróságában látta. Többször
rámutatott, hogy ezek az emberek saját településük érdekei
ellen cselekszenek, amikor nem segítik elő az erdészeti
viszonyok javítását. A kiterjedt erdőkből származó jövedelmek
ugyanis gyakran az erdőkkel kapcsolatos adó-, illetve őrzési
költségeket sem fedezték, miközben a fa ára állandóan
emelkedett.
Az földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a
továbbiakban csak azzal a feltétellel engedélyezte a
faeladásokat, ha azok bevételét a községek az üzemtervek
elkészíttetésére fordítják. Ugyancsak készült legeltetési
szabály-rendelet-tervezet is, de a községek elöljárói azt még
tárgyalásra sem bocsátották. Sőt egyes helyeken a
vágásterületeket juh- és kecskelegeltetésre adták bérbe. Ha
pedig a felfogadott erdőőr „a felfedezett falopásokat és egyéb
visszaéléseket bejelenti, a legnagyobb üldözésnek van kitéve,
sőt szolgálatából is elbocsáttatik.”
Itt tehát a vármegyei, illetve az erdészeti hatóságokat is
meghaladó, miniszteri, netalán országgyűlési intézkedésre volt
szükség. Mielőtt azonban ezekre rátérnénk, néhány példa
alapján áttekinthetjük, hogy az 1880-as évek első felében
miként sikerült az erdők kihasználásába némi rendszert
belevinni.
A LAITNER által sürgetően felvetett teendők közül az
üzemtervezési kötelezettség teljesítése okozta a legtöbb gondot.
Az erdőtörvény 18.§-a az üzemtervek elkészítésére 1880-tól
kezdődően öt esztendőt adott. A vármegyei bizottság által
megbízott erdészek ezt nem végezhették el. Az üzemtervezésre
tehát valóban külső szakembereket kellett felfogadni. Ez a sok
költséget igénylő munka aztán a községeknek ismét lehetőséget
adott erdőik elkótyavetyélésére - lehetett hivatkozni az
erdőkkel kapcsolatos költségek növekedésére, amit csak
faeladásból tudtak fedezni.
Példaképpen először Major községet említhetjük meg.18
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A község 1879-ben a bécsi Goetz céggel kötött szerződést,
amelyet a vármegyei hatóságokhoz jóváhagyás végett
terjesztett fel. Az alispán az erdőtörvény alapján létrehozott
erdészeti (al)bizottság véleményét kérte ki, akik a kérvény
elutasítása mellett foglaltak állást. Ugyancsak ellenezte a
vármegyei tiszti ügyész is, mivel a Naszód-vidéki iskolaalap és
a község között még nem történtek meg az erdőelkülönítések.
A község szerződése így a földművelés-, ipar- és
kereskedelemügyi minisztériumba került, mert Major
képviselő-testülete fellebbezett. A minisztérium pénzügyi és
erdészeti szakmai indokkal alátámasztva tagadta meg a kérés
teljesítését.
A Goetz-féle cég ugyanis 200 kh (115 ha) teljes zárlatú
erdőért (azaz a megállapított 0,8 zárlat miatt mintegy 240 khért /138 ha/) 6000 frt-ot ajánlott. Ezt az összeget a község az
erdőtörvényben előírt üzemtervezésre kívánta fordítani, de miként a minisztériumban rámutattak - olyan üzemtervet,
amely ezt a 200 kh kihasználását lehetővé tette volna, nem
készíthettek. Pedig megpróbálták. Gondoljuk csak meg! A 80
éves vágásfordulóval kezelt erdőkben a négy (20 éves)
fordaszakban a következő területekkel számoltak:
I.
720,1 kh (414,4 ha)
II.
122,5 kh (70,5 ha)
III.
46,3 kh (26,6 ha)
IV.
2,8 kh (1,6 ha)
összesen 891,7 kh (513,1 ha).
Miként látható, 60 év múltán a község számára legfeljebb
2,8 kh (1,6 ha) erdőterület kitermelése maradt volna meg. Mire
a sebtében összeállított üzemtervre (feltehetően a
minisztériumban) ráírták: „Hogy ily képtelenséget tartalmazó
üzemterv józan gazdálkodásnak alapjául el nem fogadható,
bővebb fejtegetésre nem szorul.” A szerződésben kikötött 10
éves letermelési időszak alatt legfeljebb 111,7 kh (64,3 ha)
erdőt vághattak ki. így a szerződés hozamszabályozási
szempontból nem volt engedélyezhető.
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A szerződést pénzügyi szempontból is engedélyezhetetlennek tartották. Kiszámították ugyanis, hogy a terület
fakészlete mintegy 40 ezer m3, továbbá a szerződés biztosítja
még a tutajkészítéshez és vízfogókhoz, gátakhoz szükséges
faanyag szabad kitermelését is. Ez további 2-3 ezer m3 fát
jelent, tehát a fakereskedő cég mintegy 43 ezer m3 fáért fizet
6000 frt-ot, azaz köbméterenként 14 krajcárt. Ez olyan
alacsony tőár, amelyet állami felügyelet alatt álló
erdőbirtokosoknak egyszerűen nem engedhetnek meg. (Az más
kérdés, hogy a fakereskedők a magánerdőkből ennyiért is
tudnak fát vásárolni.) így a minisztérium a fellebbezést
elutasította, s elrendelte az erdőtörvényben előírt, a hozam
szabályozás szempontjainak megfelelő üzemterv elkészít
tetését.
Más esetben a vármegyei erdészeti bizottság - a községek
szorult anyagi helyzetére tekintettel - a fatőkét megtámadó
faeladásokhoz is hozzájárult, ami aztán minisztériumi
közbeavatkozást vont maga után. Példa lehet erre Kissajó
község.19
A község a vízválasztón kívül fekvő, 1277,6 kh (735,3 ha)
erdejére 1881-ben két moldvai fakereskedő tett ajánlatot. Ők
holdanként 12, illetve 15 fit vételárat kínáltak. Az előzetes
megegyezés szerint a fakereskedők 20 év alatt termelték volna
le a faállományt és fizették volna ki az érte járó összeget. A
vármegye közigazgatási bizottság erdészeti (al)bizottsága
ehhez hozzájárult, mert ettől az erdőeladástól remélte a község
anyagi viszonyainak rendezését, továbbá az erdőtörvényben
előírt üzemtervezési munkák pénzügyi fedezetét.
Az erdőfelügyelő azonban a szerződést megtámadta, mert a
fatőkét veszélyeztetve látta. Azt ugyan elismerte, hogy a
Bukovina felé hajló erdőket lehetőleg egyben, koncentráltan
kell értékesíteni, de ez itt a tartamosság rovására ment. Az
említett áruba bocsátással ugyanis a község 90 év fakészletét
adta el, magyarán; 90 évig semmiféle fahasználatra nem nyílt
módja. (A község mellett lévő kicsi, mintegy 140 kh - kb. 81
ha - erdőt már letarolták.) Ezt sem az erdőtörvény, sem a
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község jól felfogott érdeke nem engedhette meg. A vármegyei
bizottság mégis a belügyminiszterhez fordult (aki aztán átírt a
társminiszterhez), hogy az kivételesen engedélyezze - az
erdőfelügyelő véleménye ellenére is - az erdőeladást. A
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter azonban
csak azt ígérte meg, hogy a község által beterjesztendő
üzemterv tanulmányozása, jóváhagyása során tekintettel lesz a
kérésre, s ha a község „tulajdonát képező erdőkben nagyobb
mennyiségű faanyag van készletben, mely az erdők okszerű
kezelésének s az utókor érdekeinek veszélyeztetése nélkül
eladható”, akkor hozzájárul nem 90, de 20-30 év fatermésének
az eladásához.
Az erdészeti előírások és a hozamszabályozási
megfontolások teljes figyelmen kívül hagyására további példa
Felsőbudák és Rágla kérvénye.20
A két község templomot szeretett volna építeni, amihez
mintegy 1500 kh (kb. 863 ha) erdő eladásából kívánták a
szükséges anyagi eszközöket előteremteni. így készíttettek el
egy ideiglenes üzemtervet, amit a minisztériumban
természetesen nem hagytak jóvá. Megengedték viszont, hogy
húsz évi hozamterületet, azaz 280 kh-t (161,1 ha) egyszerre
termeljenek ki. Ezt az 1882-ben kelt miniszteri engedélyt a két
község elégtelennek tartotta, úgyhogy további kérvényeket írt.
Az válasz azonban 1884-ben is csak az lehetett, ami korábban:
a miniszternek sincsen joga az erdőtörvénnyel ellentétes, a
fatőkét megtámadó fakitermelési engedélyt adni, bármilyen
magasztos célra is kívánják a faeladásból befolyt összeget
felhasználni.
A bemutatott példák alapján láthatjuk, hogy az erdőtörvény
hatása bizonyos mértékig már érvényesült. A községek
engedélyt kértek a fakitermelésre - ha a hozamszabályozási
előírásokkal még nem is voltak tisztában. Az okszerű
erdőgazdálkodáshoz azonban még nagyon hosszú út vezetett.
Ezen az úton a hozamszabályozáson kívül az erdőkárosítások
problémáját is minél előbb meg kellett oldani.
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A falopások és egyéb erdőkárosítások között elsőként
Gledény példáját említhetjük meg. A község 1884-ben a
következő panasszal fordult a minisztériumhoz.2
Az országhatárhoz közel fekvő erdejében egy, egyébként
megnevezett, „romániai alattvaló” tiltott módon, nagyobb
mennyiségű fát termeltetett ki. Ha a fakitermelést már nem, de
a fa elszállítását a község igyekezett a (határ)csendőrség és a
községi erdőőrök segítségével megakadályozni. Télen azonban
sem a csendőrség, sem az erdőőrök nem tudták megközelíteni a
vágásterületet, amit a „romániai alattvaló” kihasznált;
elszállította a fát.
A község szeretett volna kártalanítást kapni Romániától,
hiszen a fatolvajt csak ott lehetett megbüntetni. Ugyancsak
kérte azt is, hogy a (határ)csendőrök télen is őrizzék a határt. A
minisztérium azonban sem az egyik, sem a másik kérést nem
tudta teljesíteni, ahhoz belügyi és külügyi intézkedésekre lett
volna szükség.
Második példánkban a fakereskedőknek eladott erdők
károsítását mutatjuk be. Az erdők szabad kitermeléséhez
szokott lakosok ugyanis nem tisztelték sem a községek, sem a
fakereskedő cégek érdekeit.22
Az Első Szászrégeni Tutaj Kereskedő Társulat a
felsőbudaki határban 1878-79-ben 30 éves letermelésre
vásárolt meg erdőt. A területet saját erdőőreivel őriztette, de a
falopásokat,
erdőkitermeléseket
ezzel
sem
tudta
megakadályozni. így a vármegyei hatóságokat kérte, hogy az
az erdőt - a régi jogrendnek megfelelően - vegye zár alá. A
megye ezt nem tudta megtenni, hiszen időközben új
erdőtörvény született, amely nem ismerte a vármegyei zárlatot.
„Minthogy ezután - írta a társulat a miniszternek - teljességgel
czélt nem érhetünk, és a kérdéses erdőségnek hivatalosan
elösmert tökéletes devastatiója [letárolása] ellen legkevésbé
sem számíthatunk közigazgatási támogatásra, a legnagyobb
veszély és tetemes kilábalhatatlan károsodásunk pedig a
késedelemben rejlik”, kérték a minisztert, hogy az „erdő
ál[l]agát tökéletesen meghiúsító rongálásokat betiltani”
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rendelje el. A miniszter sem tehetett azonban egyebet, mint
felhívta a megye „közönségét”, hogy az erdészeti szervezetek
kiépültéig mindent tegyen meg a pusztítások megaka
dályozására.
Természetesen nemcsak a károsult cégek fordultak
problémáikkal a minisztériumhoz, hanem a vidék lakossága is
panaszkodott a fakereskedőkre. Bennük ugyanis a régi,
„szabad” faeladások, fakereskedelem sírásóit látták. A községi
lakosok a cégek meglopásán kívül olykor még „szakmai”
panasszal is éltek: a fakereskedők letarolják az erdőket,
elkopárosodást idéznek elő, így hosszabb távon a vidék teljes
elszegényedését okozzák. Egy ilyen panaszra 1883-ból
találtunk példát.23
Roriiánbudak és Rágla községek erdőinek egy részét
romániai és bécsi fakereskedők még 1878-ban 20 évi
kihasználásra vették meg. Az erdőtörvény életbe léptetése után,
az erdő felügyelő felhívására, az illető községek üzemtervet
készíttettek, hagyattak jóvá, és ennek megfelelően folyt a
fakitermelés. Mégis egy besztercei, illetve egy románbudaki
polgár a belügy-, illetve a földművelés-, ipar- és
kereskedelemügyi minisztert ostromolta (német és román
nyelvű levelekkel), hogy a községekben óriási erdőpusztítások
vannak.
A kiküldött erdőfelügyelő azonban megállapította, hogy „a
feljelentésben említett pusztítás egyáltalán megállapítható nem
volt.” Legfeljebb a legelő használata körül fordultak elő
szabálytalanságok, de „ez irányban - írta az erdőfelügyelő külön intézkedéseket tenni feleslegesnek láttam, mert az
üzemterv a legelők használatát megfelelően szabályozza, és a
jövőre nézve is csak ez lehet irányadó.” Végül az erdőfelügyelő
megjegyezte, hogy a „feljelentőkét a vizsgálatban való
részvételre meghívni kívánnám, a hatóságok által
felszólítottam, azonban ily nevű egyének (Mihail Urban és
Flore Timot) azon vidéken sehol feltalálhatok nem voltak.”
A hozamszabályozási előírások érvényesítése, az
erdőkárosítások megakadályozása mellett a kiépülő erdészeti
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igazgatás harmadik nagy problémáját a tulajdonjogi kérdések
tisztázatlan volta jelentette. Az 1860-as években végzett
birtokelkülönítések ugyanis még az 1880-as években sem
zárultak le megnyugtató módon. A községi használatra
kihasított, kihasítandó erdők sok helyen keveredtek az iskolaés ösztöndíjalap erdőivel. (A Naszód-vidéki határőrök
művelődési céljaira létesített alapokhoz a birtokrendezés során
erdőterületeket is rendeltek. Az alapok kezelését külön, az
érdekelt községek képviselőiből alakított bizottság felügyelte.)
így aztán a különböző érdekeltségű birtokosok könnyen
találtak a másik gazdálkodásában hibát, a felsőbb hatóságoknak
jelenteni valót.
Példaként Újradnát említjük meg, amely község több
alkalommal panasszal élt előbb a vármegyei bizottságoknál,
majd a minisztériumokban a határában lévő, az alaphoz tartozó
erdők túlhasználása ellen.24 Ugyanakkor az alap kezelősége
többször a községet jelentette fel azért, mert az alaphoz tartozó
erdőségben fűrészmalom-építésre adott engedélyt. Az alap és a
község között perre is sor került, aminek kárát természetesen az
erdő is látta, hiszen mindkét fél addig igyekezett magának
hasznot húzni az adott területből, amíg azt esetleg
végérvényesen a másik félnek nem ítélik.
Erdészeti szempontból még kiemelhetjük, hogy az alap
kezelősége 1877-79-ben káros, jelentős tűhasználattal járó
fakitermelési szerződést kötött, amely - mivel azt az
erdőtörvény hatályba lépése előtt aláírták és jóváhagyták évtizedekig érvényben maradt. Az erdészeti hatóságok egyet
tehettek: a későbbi kihasználást korlátozták. Az Újradna
határában lévő 6794,1 kh (3910,0 ha) erdőből ugyanis 3004,2
kh-t (1728,9 ha) 20 éves kitermelési időre adtak el. Ekkora
terület azonban 36 évi hozamnak felelt meg, így a miniszter a
szerződésben érintett területen kívül minden fahasználatot
betiltott 1912-ig, azaz 36 évig. (A kedélyek azonban az 1882ben megtett intézkedések után sem csillapodtak le.) Újradna az
iskolaalapot továbbra is erdőpusztítással vádolta.
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4.2 Kormánybiztos az erdőügyek rendezésére
Az említett példák mutatják, hogy a Naszód-vidéki erdők
kezelésében és felügyeletében különleges, más vidékek
erdőihez csak részben hasonló feladatok merültek fel.
Ismételten utalunk rá, hogy az óriási erdővagyon felügyelete és
kezelésének ellenőrzése meghaladta mind a kolozsvári
erdőfelügyelő erejét (akinek több megyére kiterjedő hatásköre
volt), mind a Beszterce-Naszód vármegyei erdészeti bizottság
lehetőségeit. Ugyanakkor a különböző minisztériumoknak is
terhes lehetett a szinte hónapról hónapra közvetlenül hozzájuk,
illetve fellebbezésekkel a minisztériumokig eljutó ügyek
kezelése. A helyzet megoldását egy kormánybiztos
kinevezésétől várták.
Az 1885-ben megbízott báró BÁNFFY Dezső (vármegyei
főispán) erdészeti kormánybiztos megkapta mindazokat a
jogokat, amelyekkel az elsőfokú erdészeti hatóság, a vármegyei
erdészeti bizottság rendelkezett. Megmaradt ugyan a
Beszterce-N aszód vármegyei közigazgatási bizottság erdészeti
(al)bizottsága is, de annak intézkedései csak BÁNFFY
jóváhagyásával
voltak
érvényesek.
Ugyanakkor
a
kormánybiztosnak joga volt a bizottság mellőzésével, sőt annak
ellenében is intézkedni, illetve a kérdéses ügyeket közvetlenül
az illetékes minisztériumokhoz továbbítani.2
BÁNFFY legelső feladatát az erdészeti adminisztráció
kiépítése és az üzemtervek készítésének a meggyorsítása
jelentette. Az erdészeti szervezet kiépítése érdekében 1886-ban
meghozott intézkedésével a korábbi két erdőgondnoki kerületet
hatra emelte. A szükséges létszámszaporítást nem a vármegye,
hanem az államkincstár terhére végezte el. (Ez a fokozott
állami szerepvállalás akkor még szokatlan volt.)
Az üzemtervezési munkálatok megvalósítására példaként
Borgótiha 1888-ban jóváhagyott ideiglenes üzemtervét
idézzük.26
Borgótiha ideiglenes üzemtervében 12 644,3 kh (7276,8 ha)
erdőt tárgyaltak, amelyből 5446 kh (3134 ha) volt a lucfenyves.
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Ezt „A” üzemosztályba sorolták, és két vágássorozatot
állapítottak meg rá, ahol évente 15-15 kh (8,6-8,6 ha)
kitermelését engedélyezték. A 3833 kh (2206 ha) „B”
üzemosztályba sorolt bükk állományban pedig évente 20 khnyi (11,5 ha) kivágást tettek lehetővé. A fokozatos felújítás
érdekében azonban csak a járási erdőgondnok által megjelölt
törzseket lehetett ledönteni.
A „C” üzemosztályba 398 kh (229 ha) véderdő, „D”
üzemosztályba pedig 847 kh (487 ha) lucfenyves tartozott. Ez
az erdő a községtől távol feküdt, ezért nem is vonták be a
hozamszabályozásba. Csakúgy az „E” üzemosztályba sorolt,
per alatt álló, a tulajdonjog szempontjából bizonytalan területet
sem. (E két utóbbi erdőterület kérdéseire az állandó
üzemtervben kívántak visszatérni.)
Mind a luc-, mind a bükkerdőkben 100 éves vágásfordulót
írtak elő.
A fenyvesek felújítását mesterségesen,
csemeteültetéssel tartották megvalósíthatónak. A bükk
természetes felújulásának sikertelensége esetén is a
mesterséges erdősítést írták elő.
Az ideiglenes üzemterv minisztériumi jóváhagyásakor
felhívták a vármegye közigazgatási bizottságát, hogy „ezen
ideiglenes gazdasági tervet haladéktalanul életbe léptetvén,
annak pontos megtartása felett őrködjék, nevezett községet
pedig figyelmeztesse, hogy ezen ideiglenes gazdasági tervtől
való bármely eltérés mint erdőrendészeti áthágás
törvényszerűleg fog büntettetni.” Sőt „azon esetben is, ha a
községi elöljáróság ezen rendelkezések végrehajtása és
ellenőrzése körül megfelelő erélyt nem fejt ki s az erdészeti
személyzetet hivatalos eljárásában eléggé nem támogatja, az
egész erdőt [ a közigazgatási bizottság] azonnal minden néven
nevezhető, teljes használati tilalom alá helyezze.”
Az ismertetett ideiglenes üzemterv a későbbiek
szempontjából egy nagyon lényeges elemet tartalmaz: a
községtől távol fekvő „D” üzemosztály külön kezelendő, azt a
község többi erdejével nem lehet összevonni. A Naszód-vidéki
községek határa ugyanis akár 3-4 helyen is feküdhetett. A
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településhez közvetlenül csatlakozó határrészen kívül távolabb,
a havasokon, netalán a Kárpátok vízválasztóján túli részeken is
voltak egymással össze nem függő területek. Ezek erdészeti
kezelésére nem a községenkénti, hanem csak egy nagyobb
összevonás adhatott megoldást.
Az üzemtervek nehezen adtak lehetőséget a pásztorok,
illetve a különféle külső szállások faigényének a kielégítésére.
A Naszód-vidéki erdők ebből a szempontból különös
helyzetben voltak, mert az erdőkben számos téli szállás, -istálló
volt. Itt mindenhol mezőgazdasági szerfa- és tűzifaszükséglet
merült fel.
Az elkészített ideiglenes üzemtervek kimondták, hogy az
évi rendes vágásokon kívül más vágások nem nyithatók, így az
említett telepek faizására sincsen lehetőség. A vármegyei
erdészeti bizottság azonban - elfogadva a Naszód-vidéki erdők,
illetve települések sajátos helyzetét - megengedte, „kellő
ellenőrzés mellett”, a hullfa szedését.27
A Naszód-vidéki ügyekben kiküldött kormánybiztos
azonban ezt a határozatot nem írta alá, mert tartott tőle, hogy a
pásztorok nem csak a kidőlt fát szedik, használják fel.
BÁNFFY a továbbiakban a minisztériumhoz fordult, hogy - a
különleges viszonyokra tekintettel - a faizás biztosítására
találjanak megoldást.
Végül a kolozsvári erdőfelügyelő által vázolt javaslatot
fogadták el, amelynek legfontosabb részei a következők:
- az erdei tanyák, istállók csoportokba foglalandók;
- a csoportokba foglalt, összeírt tanyákhoz lehetőleg
közel fekvő erdőben vágásterületet jelölnek ki;
- üzemtervekben ezek a vágásterületeket - ahol
egyébként csak a szálalást engedik meg - külön
vágássorozatban tárgyalják;
- a vágásterületen minden egyes jogosultnak az erdőtiszt
fogja kijelölni a járandóságát.
A megoldás - mégha kételkedünk is a betartásában mindenesetre mutatja, hogy az erdőtörvény szigorú, olykor

27

merev előírásai mellett is lehetett a különleges, az indokolt
kívánságokra megfelelő választ adni.
Az ideiglenes üzemtervek összeállításakor továbbra is nagy
gondot jelentett a birtokelkülönítések hiánya. Ezért később, a
rendszeres üzemtervek készítésének időszakában az erdőket
újra fel kellett mérni. Mindez BÁNFFY üzemtervezésben elért
érdemeit azonban nem csökkenti.
Ugyancsak az ő kormánybiztosi működése idején
szigorították meg a községi erdők fahasználatát. A községek is
csak
a
kijelölt
vágásterületekről
biztosíthatták
a
faszükségletüket.
A faeladásokat BÁNFFY igyekezett visszafogni. Azokat
csak olyan mérvben engedélyezte, ahogyan a községeknek az
állammal szembeni tartozásukat, illetve az alapokra vonatkozó
befizetéseket teljesíteniük kellett. A korábbi, előnytelen
faeladási szerződéseket ugyan BÁNFFY sem volt képes
megváltoztatni, de az új szerződésekbe már a községekre
sokkal előnyösebb feltételeket tudott belefoglaltatni. (A
községek árverés útján történő faeladását és magát a
fakitermelés rendjét is szabályrendeletben rögzítette.8) A
holdankénti tőár az ő idejében már a 30-60 forintot is elérte.29
Ugyanakkor fokozottan ügyelt az erdők felújítására. 1888-90ben elkezdődtek a mesterséges erdősítések is.
A mind nagyobb erdészeti feladatok ellátása miatt 1889-ben
a hat erdőgondnok helyett kilenc alkalmazására kért engedélyt,
akik közül hét állami erdőtiszt volt.30 (Ezt megelőzően
egyébként az erdészeti adminisztrációban dolgozó összes
személyzet létszáma már elérte a 250 főt.31) Az is
nyilvánvalóvá vált, hogy ekkora erdészeti adminisztráció
igazgatását egy kormánybiztos, aki mellesleg főispán is, nem
tudja ellátni. Továbbá még néhány, az 1872. évi
megállapodásból kimaradt probléma is rendezést kívánt.
Ezekre megoldást csak a törvényhozás találhatott, ahová a
Naszód-vidéki kérdések 1889-90-ben kerültek be.
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4.3 A besztercei erdőigazgatóság létrehozása és működése
A Naszód-vidéki tulajdonviszonyok első rendezésekor, az
1872. évi megállapodással nem tudták a Kemény család és a
volt határőrök közötti kérdéseket megoldani. Erre csak hosszas tárgyalás után - 1890 januárjában kerülhetett sor. Az
1890. évi XVII. te.-kel megerősített egyezség szerint a Kemény
család lemondott a revindikált erdőkkel és havasokkal
kapcsolatos jogairól, így azok a Naszód-vidéki községek
tulajdonába kerülhettek. Mindezért a lemondásért a Kemény
család 315 ezer frt-ot kért és kapott, amit a Naszód-vidéki
községeknek az állam megelőlegezett. Az így létrejött állami
hitel visszafizetését egyedül csak az erdőgazdálkodás
fejlesztésétől, a faeladásoktól lehetett várni.
Az említett megállapodás másik, jelentőségében kisebb
eleme a kincstár és a községek egyezsége volt, amelynek
alapján az óradnai bányamű területe és erdői, továbbá a
radnaborbereki fürdő a kincstárra szállt vissza. (Az 1872. évi
egyezség szerint a terület tulajdonosai a Naszód-vidéki
községek voltak, a kincstár azt csak haszonbérbe kapta.) A
megegyezés következményeként mintegy 3700 kh (kb. 2130
ha) kincstári erdő kezeléséről kellett itt gondoskodni. A
korábbi, 1872-ben kelt megállapodás óta az 1886. évi XXII. te.
is megszületett, amely a községi vagyonról intézkedett. A
Naszód-vidéki erdők az ott körülírt kategóriákba nehezen
illettek bele, ezért egyértelművé kellett tenni, hogy a Naszódvidéki erdők és egyéb birtoktárgyak községi vagyont képeznek.
Erről az 1890. évi XVIII. te. rendelkezett, amely többek között
kimondta, hogy az ingatlanok „községi vagyoni természetét
nem változtatja meg azon körülmény, hogy azokat egészben
vagy részben a község lakossága vagy a lakosság egy része
közösen vagy egyénenként, visszteher mellett vagy a nélkül
használta vagy használja”(6.§). Ez a községi vagyon - szól a
törvény 10.§-a - „sem területileg, sem pedig a közös vagy
egyéni használat tekintetében arányosítás tárgyát nem képezi.”
A birtok jelentős részét kitevő erdők esetében azonban az
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egyes községek saját szükségletét biztosító erdőket a
közösöktől mindenképpen el kellett különíteni. Erről az 1890.
évi XIX. te. intézkedett.
„A volt naszódvidéki községi erdők kezelése tárgyában”
beterjesztett törvényjavaslat32 feltételezte az előző két törvény
elfogadását, azaz a tulajdonjogi megegyezéseket. Az erdőkről
szóló törvényjavaslat indoklásában3 rámutattak, hogy a
kormánybiztosság intézményével már nem lehet ellátni sem az
erdőőrzési, sem az erdőgazdálkodási feladatokat. Erre csak egy
erdőigazgatóság lenne képes, amelynek felállítását a törvény
4.§-a tartalmazza. Az erdőigazgatóság szervezésének és
fenntartásának költségeit az állam megelőlegezi, de a
továbbiakban a Naszód-vidéki erdők jövedelme fedezni fogja
az adminisztráció költségeit. Sőt úgy kell gazdálkodniuk, hogy
a Kemény családnak kifizetett állami hitelt megtérítsék, a
községi adókat és járulékokat rendszeresen befizessék, és az
iskola- és ösztöndíjalap kasszájába is lehetőleg minél nagyobb
összeg folyjék be.
A mintegy 270 ezer kh (kb. 155 ezer ha) Naszód-vidéki
(községi) erdőben megfelelő biztosítékot láttak arra nézve,
hogy ott - okszerű gazdálkodás mellett - komoly jövedelmet
érjenek el. Ehhez azonban két, még mindig tulajdonjogi kérdést
is meg kellett oldani. Az egyik: a községi használatra szánt
erdők mielőbbi elkülönítését (erről a törvény l.§-a intézkedett),
a másik: a 44 Naszód-vidéki község erdőinek egyesítve történő
kezelését (ezt a törvény 2.§-a tartalmazta). Ez utóbbi erdészeti
szempontból azért volt fontos, hogy ne 44 községre kelljen
megállapítani külön-külön a vágásterületet, hanem az összes
erdőterület szerint lehessen koncentrált vágásokat kijelölni. így
könnyebb volt az értékesítés, hiszen a favásárló cégek a
különféle szállítóberendezések építésekor elsősorban azt vették
figyelembe, hogy az adott területen (völgyben) mennyi erdőt
lehet kitermelésre megvenni.
A Naszód-vidéki erdőkről szóló törvény 1890. májusi
elfogadása után azonnal megkezdődött a besztercei
erdőigazgatóság létrehozása. Az igazgatóság működéséről
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szervezeti szabályzatot állítottak össze, s a földművelésügyi
miniszter az igazgatóság vezetésére személyi javaslatot is tett.
Az uralkodónak LAITNER Elek kolozsvári erdőfelügyelő
kinevezését ajánlották, mert LAITNER ismerte legjobban a
Naszód-vidéki erdők kezelésének addigi problémáit, illetve a
korábban tett intézkedései bizonyították a rátermettségét.
Ferenc József szeptember 12-én jóváhagyta LAITNER
kinevezését, s LAITNER Elek ugyanezen hó 30-án - Bethlen
András földművelésügyi miniszter és BEDŐ Albert országos
főerdőmester előtt - letette a hivatali esküt.34
Bár az eskü a szokásos, a köztisztviselőknek előírt
formulákat tartalmazta, mégis kiemeljük belőle, hogy
LAITNER fogadta: „Magyarország alkotmányához és
törvényeihez bármi viszonyok között hív maradok
a reám
bízott teendőket tehetségem szerint lelkiismeretesen és
pontosan elvégzem, s hivatalom teljesítésében minden
részrehajlást, gyűlöltséget vagy előszeretetet kerülni fogok.”
Az esküben megfogalmazott fogadalom azonban cseppet
sem közhely, ha meggondoljuk, hogy a századforduló lakosai
mindenhol az erdőigazgatót tartották a vármegye - esetleg
egész térségek - első emberének. Tőle függött a téli
munkalehetőség, a nyári marhalegeltetés és természetesen a
tűzi-, és épületfa-beszerzési lehetőség, azaz minden olyan
kérdés, amely a lakosság mindennapjait meghatározta. Ezért
nagyon fontos volt az erdőigazgató - és közvetlen munkatársai
- becsületessége, megbízhatósága és természetesen szakér
telme.
LAITNER valóban kivívta nemcsak elöljárói, hanem a
Naszód-vidéki nép tiszteletét, megbecsülését is. Ahogyan
később írták róla: a lakosság „úgy tekintette, mint valami
felsőbb lényt, s maguk között csak »Tata nostá«-nak (mi
apánknak) nevezték”. 5
LAITNER Elek 1890. október 12-én jelentette a
földművelésügyi miniszternek: „volt naszódvidéki községi
erdők kezelését az erdészeti kormánybiztos Úr Ő Méltóságától
f. évi október hó 11-én szabályszerűen átvettem, és ugyanezen
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naptól a vezetésemre bízott besztercei m. kir. erdőigazgatóság
működését megkezdette.”36
Létrejött tehát az első olyan nagyobb erdészeti szervezeti
egység, amely nem kincstári, hanem községi birtokon
igyekezett a korszerű és jövedelmező erdőgazdálkodást
megvalósítani.
Mielőtt továbbhaladnánk, térjünk még vissza báró
BÁNFFY Dezső jelentőségére. Ahogyan a kortársak mondták,
az ő megyéiben „még a szél is máskép[p]en fúj s a szekér is
máskép[p] zörög, mint egyebütt.” Beszterce-naszódi
főispánsága, kormánybiztossága során bebizonyította, hogy
igenis az államnak kell kézbe vennie az erdészeti ügyeket ott,
ahol a lakosság, a birtokosság nem tudja vagy nem akarja az
érdekeit felismerni. Ez a „gondoskodás” ugyan rövid távú
érdekeket sérthet,
de hosszabb távon mind az
erdőtulajdonosoknak, mind magának az országnak csak
hasznára válhat. BÁNFFY ezen kipróbált, a Naszód-vidéken
bevált elvei emelték őt az Országos Erdészeti Egyesület
alelnöki (1890), majd elnöki (1898) székébe.37 Ezek után nem
véletlen, hogy mind az egyesületi, mind pedig az országos
politikai életben az erdőgazdálkodás fokozottabb állami
ellenőrzésének, az 1879. évi erdőtörvényt meghaladó
beavatkozásnak a hirdetője lett - ami egyébként majd csak a
XX. századi erdészeti politikában kapott meghatározó szerepet.
A Naszód-vidéki példa, BÁNFFY itteni működése így vált,
válhatott országos jelentőségűvé.
4.3.1 Az államerdészeti szervezet kiépítése, szolgálati
viszonyok
Az erdőigazgatóság kezelésében összesen mintegy 300 ezer
kh (kb. 173 ezer ha) erdő volt. Ez a területadat ugyan évenként
némi eltérést mutatott, de úgy nagy átlagban ekkora erdő- és
havasi terület kezelésével számolhattak. Az összterület például
az 1902. évi részletes kimutatás szerint a következőképpen
oszlott meg:38
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kh

(ha)

a) egyesített kezelés alá tartozó
b)
c)

d)
e)
f)

erdők
a községek saját használatára
kihasított erdők
iskola- és ösztöndíjalapok
erdői
egyéb községi erdők
egyházi testületek erdői
bányakincstári erdők
összesen

219 631

(126 398)

59 967

(34 511)

9 596
2 884
249
3 742
296 096

(5 523)
(1 660)
(143)
(2 153)
(170 388).

A felsorolás a-c) pontjaiban említett erdők állami
kezeléséről az 1890. évi XIX. te. intézkedett, azok a Naszódvidéki, volt határőrközségek birtokaiból kerültek ki. A d)
pontban kimutatott erdők a megye más községeinek, az ottani
közbirtokosságok, illetve volt úrbéres közösségek erdőterületét
foglalták magukba. Ezekre az állami kezelést előbb önként, a
közösséggel kötött szerződés alapján terjesztették ki, majd az
1898. évi XIX. te. ezen erdők kötelező állami kezelésbe vételét
írta elő, tehát még a fennmaradókat is állami kezelésbe kellett
venni.
Az egyházi testületek erdőit még az 1871. évi Lili. te.
megjelenése előtt kihasították, és később sem egyesítették a
községi erdőkkel. Mivel ezek nem voltak rendszeres
gazdálkodásra alkalmasak, így célszerű volt azokat állami
kezelésbe adni, s a szükséges fát évről évre az erdőigaz
gatóságtól igényelni.
Az f) pontban említett kincstári erdők a tulajdonképpeni
állami tulajdonú területek Radnaborberek és Óradna
környékén. A bányakincstár saját költségén alkalmazott ezen
erdők kezelésére két erdőőrt, akik természetesen betagolódtak
az erdőigazgatóság szervezetébe. Az erdőigazgatósághoz a
következő 11 erdőgondnokság tartozott:39
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1. ilvai erdőgondnokság (Óradna, később Dombhát/
fürdő/);
2. radnai erdőgondnokság (Óradna);
3. szamosvölgyi-alsó erdőgondnokság (Óradna);
4. szamosvölgyi-felső erdőgondnokság (Óradna);
5. naszódi erdőgondnokság (Naszód);
6. szálvavölgyi erdőgondnokság (Naszód);
7. domavölgyi erdőgondnokság (Borgóprund);
8. borgói-felső erdőgondnokság (Borgóprund);
9. borgói-alsó erdőgondnokság (Borgóprund);
10.sajói erdőgondnokság (Beszterce);
1l.rebravölgyi erdőgondnokság (Naszód).40
Az erdőigazgatóság szervezeti és működési szabályzatának
beterjesztésekor az uralkodónak jelezték,41 hogy az új
erdőigazgatóság alkalmazottainak illetménye általában a
kincstári erdőigazgatóságokhoz, nevezetesen a kolozsvárihoz
igazodik. Az erdőigazgató, az erdőgondnokok és az erdőőrök
azonban némileg nagyobb lakhatási és utazási pótlékot kaptak.
Besztercén, és az egész megyében, ugyanis nehéz volt
megfelelő lakást bérelni. Ugyanakkor az óriási kiterjedésű
erdőállomány sok utazást, netalán - az országhatár miatt többletkiadásokat is kívánt, tehát az utazási átalányt is
magasabban állapították meg.
A következő évek anyagi gyarapodása lehetővé tette, hogy
az erdőigazgatóságnak Besztercén nagy, tetszetős székházat
építsenek.42 Ugyancsak az erdőigazgatóság jó anyagi
helyzetére utal, hogy valamennyi kincstári erdőigazgatóság
közül legelőször, 1898-ban, a besztercei irodában használtak
írógépet.
Hogy a besztercei m. kir. erdőigazgatóság mégsem
mindenben egyezhetett meg a kincstári erdőigazgatóságokkal,
arra a következő kis példa szolgálhat.
LAITNER Elek még 1890-ben kérte, hogy az általa vezetett
erdőigazgatóság - hasonlóan a kincstári erdőgazdasági
egységekhez - 300 forint tőkével az Országos Erdészeti
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Egyesület alapító tagja lehessen. Erre a minisztériumban a
következő vélemény alakult ki: a kérelem nem teljesíthető,
„mivel az igazgatóság által kezelt erdővagyon és annak
jövedelme a naszódvidéki községek magánvagyonát képezvén,
a kérelem meghal [ljgatása esetén az erdőkincstár esetleg azon
gyanúsításoknak lehetne kitéve, hogy egy magánvagyon
igénybe vételével egy oly intézetet istápol, amelynek működési
köre ugyan a szakba vágó összes közérdekek emelésére
kiterjed, de amely egyesület a letett alapítványi összeg helyébe
a volt naszódvidéki községek részére közvetlen hasznot nem
hoz.”43
Az erdőtiszti személyzetet, továbbá a szintén állami
alkalmazásban lévő erdőőröket mindazok az illetmények és
kedvezmények megillették, mint a többi kincstári erdészeti
alkalmazottat. A besztercei központban 15-30 erdőmémök
teljesített szolgálatot, akik közül 8-10 fő a földmérési és egyéb
erdőrendezési feladatokat végezte. A 11 erdőgondnokságban a
vezetők szintén erdőmémökök voltak, s 44-46 erdőőr a közép
szintű irányítási és őrzési feladatokat végezte. Az állami
erdőkezelés 1898. évi XIX. tc.-ben előírt kiterjesztésével a
besztercei magyar királyi állami erdőhivatal főnöki teendőit is
a besztercei erdőigazgatóság vezetője látta el.44 Az
erdőhivatalhoz két járási erdőgondnokság, a besenyői és a jádi
tartozott, amelyek élén szintén egy-egy erdőmérnök állt.45 Az
erdőigazgató 1890-től 1914-ig LAITNER Elek, 1915-től 1919ig pedig KALLIVODA Andor46 volt.
Az erdőlegények, erdőszolgák (számuk mintegy 120 volt),
kertészek, gépészek és egyéb őrök (faraktár-, sorompó- stb.)
ugyan nem minősültek állami alkalmazottaknak, de az
erdőigazgatóságtól rendszeres (havi, illetve évi) illetményt
kaptak. Számukra egy 1905-ben kiadott vármegyei
szabályrendelet biztosította mindazokat a nyugdíj- és
betegellátási jogokat, amelyek az állami alkalmazottakat illette
meg. 47
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4.3.2 Erdőelkűlönítés, erdőrendezés
Az 1890. évi XIX. te. l.§-ában elrendelték, hogy az „egyes
község erdeiből azon részek, melyek a lakosok közvetlen erdei
kihasználására fekvésük és területeik minőségénél fogva
alkalmasak, amennyiben a lakosság tűzi- és épületfaizására
szükséges, a házi faipari czéljainak is lehető figyelembe
vételével községenkint kihasítandók.” A rendelkezés
végrehajtására megjelent 49.272/1890. FM. számú utasítás az
új erdőigazgatóság legelső feladatai között ezeket az
erdőelkülönítési munkákat jelölte meg.48 Egy ilyen kihasítási
eljárásra Kisilva példáját említhetjük meg.49
A mintegy ezer lakosú község mellett az erdőigazgatóság
1893 kh (1089 ha) erdő községi célú elkülönítését javasolta.
Ezt az érdekelt felek, a község képviselője, a járási
főszolgabíró és az erdőfelügyelő nem fogadták el. A község az
egész, a faluhoz közel fekvő, tehát nem az országhatárszéli
összes erdő községi célra történő biztosítását kérte. Az
erdőfelügyelő szintén a terület növelését, a kihasítás által
érintett völgyek felső részének bevonását kívánta. Kérését
azzal indokolta, hogy a szállítási viszonyok nagyobb
birtoktesteket kívánnak meg, illetve az erdők már nem
érintetlenek, hanem azokból a javatörzseket kivágták. Tehát
ugyanannyi faanyagot nagyobb területen lehet biztosítani. Az
erdőigazgatóság az erdőfelügyelő javaslatára elfogadta a
faluhoz közel fekvő, még mintegy 150 kh (kb. 86 ha) erdő
kihasítását, tehát a községnek juttatott összes erdőterület így
2043 kh-ra (1175 ha) nőtt. Az erdőigazgatóság állásfoglalásába
a többi érdekelt fél is belenyugodott, mert a községházán 30
napra közszemlére kitett kihasítási tervezet ellen senki nem
szólalt fel. így a miniszter 1894-ben az erdő elkülönítését
jóváhagyta, az törvényerőre emelkedett.
A jóváhagyott erdő elkülönítést aztán a természetben is
foganatosították, azaz a községi erdőt határjelekkel látták el,
illetve a megfelelő térképezési munkákat is elkezdték. A
Naszód-vidéki erdőkről azonban - a korábbi erőfeszítések
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ellenére sem - nem voltak pontos térképek, nyilvántartások.
Nem készült el ezen a vidéken még a harmadik katonai
felmérés sem, így az alaptérképészeti munkákat is maguknak
az erdőigazgatóság szakembereinek kellett elvégezniük. A
feladat nagyságát jelzi, hogy még 1899-ben is a térképezésre és
erdőbecslésre alkalmazott öt erdőgyakomok és erdészjelölt
közül csak egy foglalkozhatott az erdőbecsléssel, a többi a
földmérési munkákat végezte.50
A térképezés során nemcsak a községi erdők elkülönítését
végezték el, hanem az egyes községek - tulajdonképpen az első
kataszteri becslés, az 1850-es évek óta vitatott - határvonalait
is kitűzték. Ugyanakkor ezek a mérések szolgáltatták az
erdőrendezéshez is az alaptérképeket.
Miként már utaltunk rá, az 1879. évi erdőtörvényben
elrendelt üzemtervezési kötelezettség teljesítése vontatottan
haladt, a munka csak báró BÁNFFY Dezső kormánybiztossága
alatt gyorsult meg. Az akkor elkészült és jóváhagyott
ideiglenes üzemtervek azonban az új helyzetben nem voltak
használhatók. Megváltoztak ugyanis a tulajdoni viszonyok
(erdőelkülönítés és a többi erdőre egységes kezelés), és az új
földmérések alapján a területadatok is pontosabbakká váltak.
Tehát az erdőigazgatóság arra törekedett, hogy a régi,
ideiglenes üzemterveket minél előbb új, esetleg szintén
ideiglenes, legfőképpen pedig rendszeres gazdasági
üzemtervekkel váltsa fel. Ezt sürgették a faeladásokkal
kapcsolatos vágásterület-kijelölések és a községek aránykul
csának a megállapítása is.
„Az egyesített kezelés alatt álló erdők terményeiből
származó jövedelem - szólt az 1890. évi XIX. te. 2.§-ának 4.
bekezdése - a közös terhek és a költségek levonása után, a
községek között felosztandó, az egyesítve kezelt községi erdők
térfogatának, termőképességének és jelenlegi faállományának
alapján.” Ehhez kellett 1892 végéig az aránykulcsot
megállapítani, ami természetesen először csak a becslésen
alapulhatott. Az erdők területének és faállományának pontos
felmérése - minként már utaltunk rá - ugyanis évtizedeket vett
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igénybe. Ugyanakkor néhány község még 1890 előtt saját
területén (vagy annak vélt helyen) erdőket adott el
kitermelésre, így a közös erdők jövedelméből nem számíthatott
az őt a terület, illetve a faállomány szerint megillető részre,
hiszen az értékesített állományt abból kivette.
Az aránykulcs megállapításának dokumentumai, illetve a
községek tényleges aránykulcsa nem áll rendelkezésünkre,
mégis néhány kérdésre itt rá kell mutatnunk.
Miként már utaltunk rá, a községhatárok elkülönítése
nemhogy 1892-ig, de tulajdonképpen az 1910-es évekig sem
készült el. így évről évre változhatott az egyes községekhez
tartozó erdőterület. Az 1895. évi állapotot az 1. számú
táblázatban foglaltuk össze.51 Az ott szereplő területadatok
némi eligazítást nyújtanak az egyes községek nevén szereplő
erdőbirtokról. A községek 1918-beli, az erdők után fizetett
adóinak és illetékeinek feltüntetése egy későbbi, az 1909. évi
V. te. alapján végzett kataszteri kiigazítást követő állapotot
tükröz.52 Itt sem az abszolút, hanem inkább a viszonyszámokra
érdemes figyelni. Ez utóbbi, a kataszteri tiszta jövedelmet is
figyelembe vevő szám nemcsak a terület nagyságára, hanem az
erdők értékére is utal.
Ahogyan azt az 1890. évi törvény 2.§-ában leírták, nemcsak
az erdőterületek, hanem az erdők értékét is figyelembe kellett
venni. Az erdők értékének számítása azonban ekkor, az 1890es években Magyarországon igen-igen kezdetleges volt. (Az
erdőérték-számítástan ma is sok vitára okot adó, legfeljebb a
mindenkori faállomány értékére utaló adatokat produkáló
tudomány.) Feltételezhetjük tehát, hogy sem 1892-ig, sem
később, még az 1909. évi V. törvénycikk után sem született
valódi értékfelmérés. Tehát a Naszód-vidéki községi
aránykulcsok megállapításakor elsősorban a területadatokat
vették figyelembe. Gyanúnkat megerősítheti FEKETE Lajos
egyik tanulmánya is.53
FEKETE 1909-ben tekintette át a magyarországi erdők
XIX. századi jövedelmezőségi viszonyait. Itt utal rá, hogy a
Naszód-vidéki községek közösen kezelt erdőiben 1900-ban
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történt ilyen irányú felvétel (tehát nem korábban!), s ennek a
felvételnek az eredményét közli. A besztercei erdőigazgatóság
adatai szerint a vagyonközösségi erdőkben 1 m3 fenyőműfa
tőára 2,67 korona. Ez a FEKETE Lajos által összegyűjtött, az
ország minden részére elemzett érték a legalacsonyabb éppen a
besztercei erdőigazgatóság területén. (A felvidéki, elsősorban
kincstári erdőgazdasági egységekben négy-ötszörös tőárral
számoltak.) Az Erdély többi részéből beérkezett adatok szintén
alacsonyak voltak, úgyhogy FEKETE ezt általában az erdélyi
részek jellemzőjének mondta. Nem a faanyag minősége, hanem
elsősorban a nagy szállítási távolságok voltak ennek az
alacsony tőámak a legfőbb okai, de a jelenség előtt a kortársak
is értetlenül álltak. Később, századunk első évtizedében ugyan
emelkedtek az erdélyi tőárak is, tehát az erdők piacon is
érvényesíthető értéke nőtt, de az itteni erdők ára továbbra is
elmaradt a felvidékiektől. Az erdélyi faárak emelésének
ugyanis - miként majd látni fogjuk - számtalan korlátja volt.
Itt csak a FEKETE Lajos-féle erdőérték-számításhoz teszünk
még néhány adatot hozzá.
A Naszód-vidéki erdőkben 160 m3/kh műfával, s további
30-35 m3/kh tűzifával számolhattak. Azaz az erdők (mű)faállományának értéke mintegy 425-430 korona volt. Ehhez még
15-20 korona értékű tűzifa jöhetett, bár fenyő tűzifát nemigen
értékesítettek. A mellékhasználatok (főleg a legeltetés) évente
katasztrális holdanként 5 fillért jövedelmezhetett. Az új erdő
létrehozása 12 koronába került, míg a talaj értékét 30
koronában adták meg. Csak ezeknek az adatoknak az egész, a
Naszód-vidéki erdők valamennyi erdőrészletére kiterjedő
ismeretében lehetett volna ténylegesen is megállapítani az
egyes községek nevén lévő erdők értékét, s belőle kiszámítani
az aránykulcsot. Ez azonban nem történt meg, de hogy végül is
milyen aránykulccsal számoltak, azt nem tudjuk.
Egy későbbi, az 1930-as években meglévő rendszert
viszont ismerünk.54 Ezek szerint a 44 község (Kosna és
Radnalajosfalva nélkül, de Marosmonosfalu és Marosoroszfalu
községekkel együtt) a közös jövedelemből így részesült:
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I.

II.
III.
IV

körzet, ahová az 1. számú táblázatban felsoroltak
közül a következő sorszámmal ellátott községek
tartoztak: 9, 13, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 40, 42 - 32,95%ban;
körzet, ahová tartoztak: 5, 6, 10, 12, 14, 23, 25, 26, 30,
31, 34, 35, 38, 41, 43, 44 - 31,98%-ban;
körzet, ahová tartoztak: 1, 2, 3, 4, 7, 17, 22, 29 20,04%-ban;
körzet, ahová tartoztak: 8, 11, 15, 21, 33, 36, 37, 45, 46
- 5,03%-ban.

A táblázat és a fenti értékek jó támpontul szolgálnak ahhoz,
hogy az egyes községek erdőterületei, továbbá azok értéke
(jövedelme) miként oszlott meg a Naszód-vidéki közösségen
belül.
Az erdők értékének megemlítése után térjünk vissza a
szorosabban vett erdőrendezésifeladatokhoz.
Az üzemtervek megújítása a községi erdők elkülönítésével
azonnal megkezdődött, mivel a kihasított erdők kezelésére
vonatkozó előírásokat az elkülönítés során megállapították. A
rendszeres üzemtervek elkészítése természetesen hosszabb időt
vett igénybe. Az üzemtervekben tárgyalt kérdéseket két példán
követhetjük végig. Először Nagyilva község saját használatára
kihasított erdőire vonatkozó, 1899-től 1918-ig érvényes
üzemtervét vizsgáljuk meg.55
Nagyilva lakóházai az Ilva-völgyben, mintegy 8-10 km
hosszan, elszórtan álltak. Ezért a saját használatra kijelölendő
erdőterületek kiválasztásakor igyekeztek több helyen, a völgy
egész hosszában erdőrészeket kijelölni. így a községnek 11
helyen, összesen 2715,50 kh (1562,77 ha) erdőterület jutott. Az
1894-ben megejtett erdőelkülönítést még az üzemterv
készítésekor, 1900-ban is különféle perek érintették, így a per
alatt álló, tehát vitás területeket külön üzemosztályba, a „C”-be
sorolták. Ezek összterülete 82,96 kh (47,74 ha) volt.
Az „A” üzemosztályba 3 erdőrészlet, összesen 1279,41 kh
(736,30 ha) területtel tartozott, a „B”-be pedig 9 erdőrészletet,
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1436,0 kh-nyi (826,47 ha) erdőt soroltak. Az „A”-t 100 éves
vágásfordulóban, szálerdő üzemmódban, a „B”-t 120 éves
fordában és szálaló üzemmódban kívánták kezelni. Ez utóbbi
kihasználása azonban - miként a tervből kiderül tulajdonképpen a fokozatos felújítóvágás ismérveinek felelt
meg. Az első belenyúláskor ugyanis a fák 40%-át, majd 30%át, végül pedig a maradék (30%) fákat vágták ki. Ilyen kezelés
mellett várták a természetes újulat megjelenését, míg az „A”
üzemosztályban a mesterséges felújítást (csemeteültetést) írták
elő.
A két üzemosztályban évente 27,08 kh (15,58 ha)
vágásterületet jelöltek ki, ahonnan összesen 7781 m fatérfogat
kinyerését várták. Ezt a lakosság szükségletének kielégítéséhez
elegendőnek tartották. „Nagy Ilva község - miként írták - 2799
lakossal és 804 lakóházzal bírván - ha a tűzhelyek számát 850re, egy tűzhely évi tüzifaszükségletét 10 m3, egy lakóháznak
évi épület- és műfaszükségletét pedig 1 m3-re tesszük - a
lakosság évi tűzifaszükséglete 804 m3, vagyis összes évi
faszükséglet 9304 m3-t teszen.” Az évi vágásterületekből
kikerülő famennyiség és a számított - országos adatokkal
számított - szükséglet közötti 1523 m3-es hiányt a tuskó- és
hullfaszedésből látták fedezhetőnek.
Valóban, az 1908-ban készített időszaki gazdasági
beszámolóban az elmúlt időszak tapasztalatait értékelve a
lakossági faszükséglet folyamatos kielégítésére a kijelölt
vágásterületet elegendőnek találták. Igaz, a „B” üzemosztály
ban a széltörések következtében tűhasználatra is sor került. Az
erdőterület viszont mintegy 90 kh-val (kb. 52 ha) csökkent. Jó
néhány lakos ugyanis bebizonyította, hogy az illető, általában
lakóházához közel fekvő, erdőrész az ő magántulajdona, így
azokat át kellett adni. Összességében azonban megállapították,
hogy a község használatára kihasított, az erdőigazgatóság által
kezelt területen megfelelő, a kor kívánalmait tükröző
erdőgazdálkodás folyik. Ez pedig - tekintve a korábbi évti
zedek erdőt károsító lakossági fahasználatát - igazán komoly
eredménynek számított.
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Másik példánkban, Kosna község 1902-ben készített
üzemtervét vizsgálva, a közös, a Naszód-vidéki kezelés alá
tartozó erdők néhány gazdálkodási és jogi jellemzőjét emeljük
ki.56
A község saját használatára 400 kh (230,2 ha) erdőt
juttattak, míg 2825,5 kh (1626,1 ha) Kosnát mint Naszód
vidéki községet, illetve a Naszód-vidéki iskola- és
ösztöndíjalapot illette. Ez utóbbi felosztás (kétharmad a
községé, egyharmad az alapé) csak eszmei volt, a természetben
nem jelölték ki, hanem csak a bevételeket, illetve a kezelési és
egyéb hozzájárulásokat (adókat) osztották így fel. (Az
erdőbirtokot
terhelő,
1902-ben
érvényes
pénzbeli
kötelezettséget - amelynek összege 926,36 korona volt - az
üzemtervben is feltüntették.)
Az erdők a Kosna-, Tesna- és Kukureásza-patakok mentén
helyezkedtek el. Ezek az Aranyos-Besztercébe ömlő
vízfolyások tutajozásra be voltak rendezve, így a kedvező
szállítási lehetőségek jó értékesítést tettek lehetővé. (Itt
megjegyezzük, hogy az említett patakok egyenletesebb,
kedvezőbb vízjárásúak voltak, mint a vízválasztón belüli, a
Tisza vízgyűjtőjébe esők, így a vízi szállítást Bukovina felé
könnyen meg lehetett oldani.) J. Antschel és M. Druckmann
domavatrai fakereskedők 1902-ben meg is vettek 260,96 kh
(150,18 ha) erdőt 10 év alatti kihasználásra, amiért kát.
holdanként 650 koronát fizettek. Ezért is fontos volt a
rendszeres gazdasági terv (üzemterv) mielőbbi összeállítása.
Az üzemtervben százéves fordát állapítottak meg, és
egyszerű térszakozás alapján határozták meg az évenként
kitermelhető területet; 26,1 kh-t (15,0 ha). Az összes, egy
üzemosztályba tartozó, kimondottan lucfenyő állományokat
egy vágássorozatba sorolták, tehát a lehető legegyszerűbb
térbeli beosztást alkalmazták. Tették ezt azért is, mert a
megfelelő térképezési munkákkal még itt sem készültek el.
„Jelenleg - írták csak azon területek mérettek fel
háromszögelési alapon, amelyek a Varián völgyre hajlanak
[régebben kihasznált területek] s amelyek a legközelebbi
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fordulószak alatti kihasználásra előírattak. Az erdőterület többi
részére vonatkozólag a régi mérés adatai lettek - időhiány
miatt - átvéve, amelyiknek ideiglenes használhatósága
próbamérések által konstatáltatott.”
A földmérések, térképezések hiánya tehát még a XX.
században is akadályozta az erdőrendezés munkáját. Az
erdőigazgatóság mellett működő besztercei erdőrendezőség
mérnökei továbbra is kénytelenek voltak nem az
állományleírásokkal, -becslésekkel, hanem a földmérési
feladatokkal foglalkozni.
4.3.3 Értékesítés, fakitermelés
A megalakítandó erdőigazgatóság a Kemény családdal
szembeni és más címek alatt keletkezett, mintegy fél millió
forintnyi tartozás kiegyenlítésére csak az erdők értékesítéséből
remélhetett jövedelmet. Még az erdőigazgató, LAITNER Elek
kinevezése előtt, 1890 augusztusában a földművelésügyi
minisztériumban fakitermelési szerződést kötöttek a Kolozsvári
Fakereskedő Részvénytársasággal. A szerződés leglényegesebb
pontjai a következők( a teljes szerződést lásd a 2. számú
mellékletben):57
- a fakereskedő cég 1890 júliusától kezdődően, 15 év alatt
17 331,3 kh (9 974,2 ha) erdőt kitermel, amelyért holdanként
201,01 forintot fizet;
- az összesen 3 483 764,61 forintnyi vételárat a cég
negyedévenként részletekben egyenlíti ki;
- a letermelendő erdőket az erdészeti személyzet évente
október 15-ig jelöli ki, adja át a fakereskedőknek;
- a vágásterületbe eső tisztások-, kopárterületekért a
holdanként 201,01 forintot a cég ugyan nem fizeti be, de
kártérítésre, netalán más, pótlásként kijelölendő erdőre nem
tarthat igényt;
- a fakereskedő cégnek lehetősége van arra, hogy egy adott
helyen - a vágás kiterjedésének növelése miatt - két évi
vágásterület kijelölését kérje;
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- a vágásterületekbe nem sorolható védőerdőkben az esetleges
használatot (szálalást) az erdőgondnokságok jelölik ki. Az
innen kitermelt faanyagért a cég köbméterenként 1 forintot
fizet;
- a vágástakarítást nem a fakereskedő cég, hanem az erdőigaz
gatóság végzi, amiért azonban a cég holdanként további 15
forintot fizet;
- elemi csapások (széltörés stb.) esetén az erdőigazgatóság a
korábban megállapított vágássorrendtől eltérő kitermelési
kötelezettséget is előírhat;
- a vásárló cég a vizeket úsztatásra, tutajozásra - az eladó
előzetes jóváhagyásával - berendezheti, oda utakat,
rakodókat, fűrésztelepeket építhet;
- minden létesített épület - a munkáslakóházak kivételével - és
minden szállítási építmény a szerződés lejártakor térítés
nélkül az eladót illeti, de az erdőigazgatóság a bíróilag
megállapított becsérték 50%-át a fakereskedő cégnek kifizeti;
- a vásárló cég jogosult munkástelepek létesítésére,
amelyeknek esetleges megváltására (telek és ház) - a
ráfordított összeg arányában - a szerződés lejártakor, külön
megegyezés alapján, sor kerülhet.
A felsorolt pontokból kitűnik, hogy a megkötött szerződés
biztosítékot nyújtott a tartozások kiegyenlítésére, ugyanakkor
az erdők további kihasználására, „működtetésére” is. A
beruházások jelentős része ugyanis a vidék általános
viszonyainak javítását is szolgálta. Utak, munkáslakások
létesítése és munkaalkalom teremtése az egész Naszód-vidék
érdekeit szolgálta.
Az első évek kedvező, viszonylag kis befektetéssel nagy
hasznot adó (közel fekvő) vágásterületek kitermelése után
azonban a cég egyre nehezebb helyzetbe került. így az 1890.
évi szerződésben meghatározott vágásterületeknek csak egy
részét használta ki. A többit a jogutódnak számító BeszterceNaszódi Rt. vette át, de az 1890-es évek második felében
jelentős kitermelési lehetőséghez jutott a Goetz cég és a
Neuberger Testvérek fakereskedő cége is. Később - részben
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jogutódként, részben teljesen új cégekként - megjelent a
Baiersdorf és Biach-féle cég, a Transsylvania Faipari Rt. és a
Bánffytelepi Erdőipari Rt.
A fakereskedelem megélénkülése, a kialakuló verseny tehát
megszüntette ezt a monopolhelyzetet, amibe az 1890. évi
szerződéssel a Kolozsvári Fakereskedő Rt.-t hozták. Az
erdészeket (és a földművelésügyi kormányzatot) a nagyarányú,
hosszú időre szóló eladási szerződés megkötésére kétségtelenül
a jövedelem hosszabb távú biztosításának az igénye ösztönözte.
Ez azonban amennyire megnyugtató volt, ugyanannyi veszélyt
is rejtett magában. Az erdészek fokozatosan, az évek során
felmerülő nehézségek tanulságai alapján jöttek rá, hogy
fakitermelési szerződéseket 5-10 évnél hosszabb időre nem
szabad kötni.
Ilyen tanulságul szolgálhatott a Beszterce-Naszódi Rt.
következő üzlete.8
Újradna
felett,
a
Nagy-Szamos
„Kirczibaba”
mellékvölgyére hajlóan, a korábbi fakitermelésekből kimaradt
egy 83,86 kh (48,26 ha) kiterjedésű erdőrészlet. Ehhez
csatlakozott egy másik, már jelentősen kigyérített erdő is, ahol
a törzsenkénti felvételkor 2693 darab fát, összesen 4812,423
m3 fatérfogatot találtak. Az erdőigazgatóság 1896-ban a NagySzamos völgyében dolgozó Beszterce-Naszódi Faipar Rt.-nek
- mint elővásárlási joggal rendelkezőnek - az erdőt 250 frt/kh
vételárért, a szálanként becsült fatérfogatot pedig 2 frt/m3-ért
felajánlotta. Az rt. az árakat nem fogadta el, egyszersmind az
elővásárlási jogáról is lemondott. Erre az erdőigazgatóság 1897
júliusára árverést hirdetett meg,59 de arra egyetlen pályázó sem
jelentkezett. A minisztérium újabb árverés kiírását javasolta
volna, de az erdőigazgató rámutatott, hogy az említett rt.
„árnyékában” senki sem merne egy ismételt árverésen ajánlatot
tenni. Tehát tovább kell folytatni a fakereskedő céggel az
alkudozást.
A rákövetkező 1898-ban, a cég az eredeti árnál 10%-kal
kevesebbért hajlandónak mutatkozott az erdő megvételére. Ezt
az erdőigazgatóság - a korábbi, sikertelen árverésre hivatkozva
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- elfogadhatónak tartotta, de a fakereskedő cég egy másik
engedményt is ki akart csikarni. Kérte az óvadék alóli
felmentését, mivel - miként hivatkozott rá - egy másik
fakitermelési szerződés alapján már 200 ezer frt óvadékot
letett. Ebbe a minisztérium nem egyezett bele, úgyhogy az rt.
az óvadékot mégis kifizette, s a fakitermelésre vonatkozó
szerződést 1899-ben megkötötték. Ebben az évben azonban a
megvett erdők kitermelését már nem tudták elkezdeni, úgyhogy
a minisztérium az újabb kérésüket is méltányosnak találta: csak
a kitermelés megkezdésének évében, 1900-ban kezdték el
fizetni a kialkudott vételárat.
Más esetekben a minisztérium nem járult hozzá semmiféle
fizetési haladékhoz. Hoffmann Hersch felsővisói fakereskedő
még 1889-ben Teles községtől vett megjelentős, mintegy 1700
kh (kb. 1000 ha) erdőt.60 (A vételár 115 frt/kh - 200 frt/ha volt). A vállalkozó az erdő kihasználását 17 év alatt tervezte. A
fakereskedő 1893-ban - a Máramaros vármegyében dühöngő
kolerajárványra hivatkozva - kérte, hogy az 1894-ben esedékes
két első részletet (a januárit és az áprilisit) csak a félév végén
fizethesse meg. A fakereskedő kérvényét azonban már nem a
szerződést aláíró község, illetve a jóváhagyó erdészeti
bizottság, hanem az 1890-ben megalakult erdőigazgatóság
bírálta el. LAITNER erdőigazgató a kérést - évi 6%-os
késedelmi kamat mellett - teljesíthetőnek tartotta, de a
földművelésügyi államtitkár másként döntött. „Nem helyeslem
- írta - a folytonos engedményeket! Ez szokássá válik, és a
komoly vevők leszorulnak az ilyen engedményeket utólag
kérők mellett!” így a fakereskedőnek csak áprilisig adott késedelmi kamattal együtt - fizetési haladékot.
A fakitermelés nagyságának érzékeltetésére érdemes
kiragadni egy évet, az 1894-et, amikor az erdőigazgatóság a
következő adatokkal számolt:
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kh
(ha)
Az előző évekről maradt megtakarítá
sokkal kihasználható volt
4 531 (2 608)
2 173 (1 251)
A fenti területből vágásra kijelöltek
ebből ténylegesen kihasználtak
2 092 (1 204)
A ténylegesen kihasználtból eladás útján
értékesített terület
1 690 ( 973)
220 000 m
fatömeg
285 125 frt.
pénzösszeg
Az üzemtervek (ideiglenes használati tervek) által
megengedett fakitermelési lehetőségekkel tehát ekkor még nem
éltek, mert - miként az erdőgazdaság írta - a „községi lakosság
saját használatára törvény szerint kijelölt erdő-részletek rendes
vágásainak fatömege ez idő szerint még a legtöbb helyen
nagyobb, mint a lakosság tényleges faszükséglete. /.../ Itt tehát
addig új vágások nem is jelöltetnek ki, míg a már megkezdett
vágások fakészlete felhasználva nincs. Nemcsak az okos
takarékosság parancsolja ezt így, hanem az a szempont is, hogy
a vágásokat szakszerűen csak akkor lehet az ottani viszonyok
közt felújítani, ha a régi, többnyire túlkoros fakészletek teljesen
kihasználtattak és a vágások rendesen kitisztíttattak”.61
Emlékezzünk itt vissza BÁNFFY hasonló törekvésére!
Ugyanakkor láthatjuk, hogy a községek saját használatára
kihasított erdőket ekkor még nem tudták külön kezelni, mert az
elkülönítés nem mindenhol történt meg.
A későbbiekben azonban az üzemtervi adatoknál, így a
hozamszabályozásnál, s ebből következően a fakitermelési
lehetőségeknél élesen elkülönültek a közösben tartott; a közsé
geknek juttatott; a különböző alapok javát szolgáló; továbbá az
egyházi testületek erdőinek fakitermelései, ebből kifolyólag
maguk az árverési feltételek, a nyertes fakitermelővel való
szerződéskötések.62 Ez akkor is így volt, ha figyelembe
vesszük a már említett területi bizonytalanságokat, illetve azt,
hogy - miként majd látjuk - a közös erdők jövedelméből mind
a községeknek, mind pedig a tanulmányi- és egyéb alapoknak
(az erdőigazgatás, illetve az állami tartozások összegének a
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levonása után) tulajdonképpen az összes pénzt kifizették. Újra
hangsúlyoznunk kell
azonban,
hogy a besztercei
erdőigazgatóság a közös erdőkben gazdálkodott, míg a
többiben csak a szakmai irányítást látta el - amely az
értékesítés esetében csak annak felügyeletét, nem pedig
tényleges lebonyolítását jelentette.
A különböző fakereskedő vállalatok igyekeztek helyben,
lehetőleg valamelyik vasúti feladóhely mellett a fát
feldolgozni, s azt már feldolgozott állapotban szállították
tovább. Termeltek itt - elsősorban a Goetz cég - kiváló
minőségű hangszerfát és hajóépítési anyagot is. (Ez utóbbit
feldolgozatlanul, gömbfaként szállították a Fekete-tengeri
hajóépítő műhelyekbe.)
Az értékesítési árakat illetően újra vissza kell temünk az
erdők értékére. A FEKETE Lajosnak 1900-ban megadott 2,67
korona/m3 műfaárral szemben az erdőigazgatósága ebben az
évben már 3,12 korona/m3 faárral számolt. Egy katasztrális
hold erdőt ugyanis körülbelül 500 koronáért tudott eladni,
amiről az átlagosan kinyerhető 160 m3 (ez hektáronként 278
m3-t jelentett) haszonfa ennyi tőárat eredményezett, míg a
tűzifa 0,20-1,04 koronát ért. Az 500 korona mint mértékadó
értékesítési ár azonban az összes erdő átlagában még évek
múlva sem jelentkezett. A korábban kötött szerződések miatt a
tényleges bevétel 1899-1900-ban is csak 285 korona/kh volt.63
Az erdők értékének növekedését az erdőigazgatóság
nemcsak a fának mint alapanyagnak a felértékelésétől várta,
hanem igyekezett az erdőket hozzáférhetővé tenni. Megfelelő
feltárással ugyanis jelentősen lehetett emelni az árveréseken a
kikiáltási árakat, bár ennek az út- és vasútépítési tevé
kenységnek (amire még vissza fogunk térni) természetesen
határt szabott az erdőigazgatóság anyagi helyzete. Az erdők
értéke azonban folyamatosan emelkedett, és éppen itt, a
besztercei erdőigazgatóság területén történt 1907-ben egy
olyan árverés, amelyre országosan is felfigyeltek.64
Az elkészült kisilvai vasútállomásra alapozva, az oda hajló
Ilva- és Les-völgyi erdők 3870 kh-nyi (2227 ha) területének
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fakitermelési jogát hirdették meg. (Lásd 3. számú melléklet.)
A tíz évre tervezett kitermelésért 5 353 596 K-ás kikiáltási árat
határoztak meg, és a terület 5,4 millió koronáért kelt el. A
becsült fenyőfa köbméterenkénti ára 8,73 K-át tett ki, ami
nemcsak a korábban idézett, FEKETE Lajos által említettet
haladta meg, hanem még rosszallást is kiváltott. A
fakereskedők ugyanis tartózkodtak az árverésen való
részvételtől - mintegy tüntetve a (most már) magas tőárak
ellen. Egy ajánlat futott be, a Löwy (Szeged) -Kohn (Tokaj)Szolnoki Egyesült Gőzfíírész és Őrlőmalom Rt. közös levele,
amely együttesből azonban az első két cég kilépett, így a
kitermelés joga a szolnokiaké maradt.
Ha az eddigiekben úgy tűnt volna, hogy a minisztérium
automatikusan, mindig a legmagasabb árat ígérőnek adta el a
fakitermelés jogát, itt ezt a képzetet meg kell cáfolnunk. 1903
decemberében ugyanis Tallián Béla földművelésügyi miniszter
kiadott egy olyan körrendeletet (104.623/1903. FM.), amely
szerint minden, a miniszter által jóváhagyandó árverési
hirdetménybe bele kellett foglalni, hogy a miniszter saját
belátása, a szakmai érvek alapján dönt a legalkalmasabb ajánlat
mellett, és akár valamennyit vissza is utasíthatja. Ilyen jellegű
hirdetésre legelőször egyébként éppen a besztercei
erdőigazgatóság területén került sor.65
Az erdőigazgatóság, a minisztérium, de feltehetően maguk
a tulajdonos községek is meggyőződhettek arról, hogy az erdők
feltárásába érdemes pénzt fektetni, mert az a tőárakban meg
fog térülni. A besztercei erdőigazgatóságot azonban nemcsak a
kincstári gazdálkodás szigorú pénzügyi szabályai kötötték,
hanem a volt határőrök felé is elszámolással tartoztak. Mielőtt
újabb szakmai kérdéseket tárgyalnánk, most ezt vizsgáljuk
meg.
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4.3.4 A pénzügyi gazdálkodás és a községi érdekek
érvényesítése
A Naszód-vidéki erdők állami kezelésbe vétele egyedül a
Borgó-völgyben keltett némi ellenállást. Az ottani lakosok a
törvény meghozatala után, 1890 nyarán a miniszternek
panaszkodtak. Úgy vélték, hogy
- korábban, az erdészeti adminisztráció kiépítése előtt,
egyetlen erdőtiszt is elég volt, és a mostani „erdőtiszteknek
nincs semmi teendőjük”;
- az erdészeti kormánybiztos a Borgó-völgyben már korábban
betiltotta a kereskedelmi célú vágásokat, tehát ha nincsenek
fahasználatok, akkor nem kellenek erdészek sem;
- a kormánybiztos gátolja a havasi legelők használatát;
- a kormánybiztos az erdők jövedelmét visszatartja;
- a kormánybiztos mesterséges erdősítéseket is elkezdetett, de
a munkának semmi eredménye sincsen.
Ennek alapján kérték, hogy az erdőigazgatóságot ne hozzák
létre, az erdészeti személyzetet vonják vissza, és az erdők
kezelését bízzák a községekre. A községek - ha lehetőséget
kapnak erdőkitermelésekre - pedig az adóterheket ki fogják
fizetni, sőt a kincstár által megelőlegezett, a Kemény családnak
juttatott összeget is meg fogják téríteni.
A Borgó-völgyiek panaszával kapcsolatban tudnunk kell,
hogy báró BÁNFFY Dezső kormánybiztos valóban vezetett be
korlátozásokat. Miként utolsó, 1890 októberében kelt, ötévi
működését összegző, mérlegelő jelentésében írta,66 a Borgóvölgyben szigorú vagyonvédelmi, erdőmegóvási intézke
déseket kellett hoznia. „A borgói községeknek [ugyanis] miként írta - majdnem 10 000 lelket számláló lakossága a
mezei
gazdálkodással
teljesen
fölhagyva,
kizárólag
fakereskedésre adta magát, és minthogy a borgóvölgyben
közelebb fekvő erdők már teljesen kiaknáztalak, a
szomszédos, nagyilvai és lessi erdőket támadta meg.”
A Borgó-völgyiek törvényt, erdészeti igazgatást ellenző
beadványa egyedi jelenség maradt, a Naszód-vidéki községek
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elfogadták az erdők állami kezelését. A további panaszok is
inkább eseti dolgokat kifogásoltak, mint az 1890. évi XIX. te.
alapján kiépülő rendszert.
A törvény 5. §-a a 44 község akaratának érvényesítésére az
ún. nyolcas bizottság felállításával adott lehetőséget. A
bizottság létrehozását a 70.865/1890. BM. számú rendelet
részletesen szabályozta. Tárgyunk szempontjából csak az az
érdekes, hogy a nyolc bizottsági tagot a 44 község képviselőtestületéből választották meg, további két tagot pedig a
vármegyei törvényhatósági bizottságból. (A községek, továbbá
az alapok pénzgazdálkodása feletti felügyeletet BeszterceNaszód vármegye főispánja gyakorolta.) Tanácskozásaikon az
erdőigazgató részt vett ugyan, de természetesen szavazati
joggal nem rendelkezett. Ő ugyanis leginkább a végrehajtó
hatalmat képviselte, hiszen a bizottságnak beszámolási
kötelezettséggel tartozott. A bizottság ellenőrizte - a
földművelésügyi minisztériumtól függetlenül - minden év
márciusában az előző évi zárszámadást és a tárgyévre
vonatkozó költségvetést. A bizottság véleményezte és döntött
az erdőigazgatóság jelentősebb beruházásairól (vasútépítés
stb.) és jövedelemfelosztásról.
A faeladások révén befolyó összegről a Naszód-vidéki
községek mintegy fél millió forintos tartozását 1895 végéig
sikerült kifizetni. Ez a jelentős pénzügyi eredmény - miként
PUSKÁS Ferenc 1903-ban írta - „az erdők állami kezelés alá
vételének
hangos
ellenségeit
éppenséggel
teljesen
lefegyverezte.” S „azon következtetésre kell jutnunk - írta a
továbbiakban - , hogy az erdők állami kezelése teremtette meg
a volt naszódvidéki községek azon boldog helyzetét, mely
szerint ma az egyes községekben a düledező faviskó községi
házak úgyszólván palotaszerű kőházakkal vannak felcserélve; a
rozoga fatornyok és roskadozó fatemplomok helyén ma fényes
torony, s modem stílben, kőből épült imaházak állnak, a
járatlan utak járhatók /.../, s Beszterce városában, hol a volt
naszódvidéki határőri községek semmi ingatlannal nem bírtak,
most 2 k. holdas beltelken 300 000 korona költséggel épített
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díszes palota áll az erdőigazgatósági hivatal és a központi
tisztviselők lakásaként rendelkezésre, a mely a volt
naszódvidéki 44 község tulajdona.”67
A látványos pénzügyi eredmények ismeretében célszerű
áttekintenünk egy-egy év költségvetésének felépítését, a
források
és
a
költséghelyek
összetételét.
Ehhez
rendelkezésünkre áll az 1916-1917. költségvetési év tényleges
pénzforgalma, továbbá az 1917-1918. évi elfogadott terv,
illetve az 1918-1919-re vonatkozó elképzelések (lásd: 2. és 3.
táblázat).68
Az utolsó, az 1918-1919. évre összeállított tervbe
nagyarányú fakitermelést, illetve az épület- és műfából
származó bevételek ugrásszerű növekedését tervezték. Ezt
részben a termelés gyors felfutásától, részben pedig az évek óta
tartó háború árfelhajtó hatásától várták. Az így megemelt
bevételi többlet sem fedezte azonban a tervbe vett vasútépítési
munkák költségeit. Szintén a háború okozta beszerzési
nehézségekkel, illetve a vasútépítés elkezdésével indokolható
az új tételként szereplő élelmiszerraktár létesítési költsége.
Az 1918-1919-re vonatkozó tervhez a nyolcas bizottság két
megjegyzést fűzött. Az egyik szerint kifogásolták, hogy a
községeknek évente kiosztott összeg nem emelkedik. A 420
ezer korona helyett 630 ezer korona - aránykulcs szerinti kiosztását kérték. A másik javaslatuk szerint pedig a naszódi
iskola- és ösztöndíj alapok segélyét 100 ezer koronára kellene
emelni.69
A földművelésügyi minisztériumban a besztercei
erdőigazgatóság költségvetését 1919 januárjában tárgyalták. Az
erdőigazgatóság vasútépítési feladatáról már korábban
határoztak, úgyhogy a mintegy 600 ezer koronás hiányra
fedezetet találtak. A nyolcas bizottság javaslatai közül az
alapok segélyezésére vonatkozó kívánságot azonnal
elfogadhatónak tartották, „nehogy ennek megakadályozására az
erdőbirtokos községeknél a változott viszonyok [ti. a
forradalom és az erdélyi románok elszakadási törekvése]
folytán ellenszenvet keltsen.” A községi osztalék növelését
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azonban csak a bevételek emelkedése esetén tartották
lehetségesnek. Ennek megfelelően hagyták jóvá a
minisztériumokban az 1918-1919. évi pénzügyi tervet. 0
A Naszód-vidéki községek érdekeinek megjelenése,
érvényesítése különösen erősen megnyilvánult a vidék
vasúthálózatának kialakításában.
4.3.5 Szállítási viszonyok, vasútépítés
Az állami kezelésbe vételkor a Naszód-vidéki községeknek
szállítóberendezése nem volt, csak a fakitermelő cégek
építettek vízi és szárazföldi szállításra alkalmas pályákat. 1890
után a Kolozsvári Fakereskedő Rt. mind a vízi, mind a
szárazföldi szállítási lehetőségeket igyekezett kiépíteni. A
vízfolyások tutajozásra, illetve úsztatásra (az Ányes völgyében
évente mintegy 25 ezer m3 fenyőrönköt úsztatott le a
Beszterce-Naszódi Faipari Rt.71) történő berendezése azonban
nagy nehézségekbe ütközött. A Nagy-Szamos szeszélyes
vízjárása ugyanis nagyon rövid tutajozási idényt tett lehetővé,
így a kitermelt faanyag egy része minden évben a rakpartokon
maradt. (1905-ben be is szüntették a tutajozási
próbálkozásokat.) Ezért Dombháton (Óradna mellett)
létesítettek fűrészüzemet, ahonnan a feldolgozott anyagot
közúton vitték a besztercei vasútállomásig.
A többi folyóvölgyben is hasonló nehézségek voltak,
amelyeken csak részben segített a Radnai- és Borgói-hágókhoz,
illetve a Beszterce völgyében kiépült közút. Ezekben ugyanis a
szállítás drága volt, ugyanakkor az alkalmas időjárási
viszonyok mellett a fuvarosok mást (többnyire saját
gazdaságuk teendőit) csináltak. A Szálva-völgyben a
fakereskedők különböző erdei vasutakat építettek ki. Az llva és
a Les völgye pedig egyszerűen feltárhatatlan volt, úgyhogy a
fakereskedő cég itt le is mondott a megvásárolt erdők teljes
kitermeléséről.
Egyedüli megoldásnak a vasútépítés kínálkozott, ami
azonban meghaladta egy-egy fakitermelő cég teherbíró
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képességét. (Az általában 10 évre kötött faeladási szerződések
időtartama alatt egy nagyobb vasútépítés költségei a cégnek
nem térülhettek meg.) Ezért itt az erdőtulajdonosok, illetve az
erdőket kezelő erdőigazgatóság beavatkozására is szükség volt.
Ezt sürgették a fakereskedők is, amikor az ország érdekeit
emlegették, továbbá a Naszód-vidéki községek felelősségét.
Olvassuk csak! „A volt naszódvidéki községek, a melyek
tisztán az ország jóakaratából jutottak ily tekintélyes birtok
tulajdonába, ezen áldozattal magának az országnak
tartoznak.”72
A Naszód-vidéki vasutak létesítésében az első lépést mégis
a Szamos-völgyi Helyiérdekű Vasút Rt. tette meg, amikor
1897-98-ban kiépítette a Besztercétől Borgóbesztercéig teijedő
vasutat. (A vasútépítéshez lásd a 4. számú mellékletet, a
térképet.)
Az 1898-ban megnyílt vasútvonal lehetőséget adott a
Beszterce- és Tiha-(Borgó-)völgyekben kitermelt faanyag
gyors és
biztonságos kiszállítására.
A vasútépítő
részvénytársaság - felmérve a vasút jelentőségét az
erdőgazdasági üzemre - az építéshez anyagi hozzájárulást a
földművelésügyi minisztériumtól kért. A minisztérium - a
minisztertanács felhatalmazása alapján - 100 ezer forinttal
(200 ezer koronával) támogatta a vasút létesítését, s ezzel az
állam a vasúttársaság törzsrészvényese lett.73 (A továbbiakban
a faanyagot a Beszterce-patakon épített két vízfogó
segítségével
leúsztatták a Borgóbesztercén létesített
fűrésztelepig. Onnan pedig a fűrészáru vasúton jutott tovább.)
A Számos-völgyi Helyiérdekű Vasút Rt. már ekkor
folytatni akarta Bethlentől a Nagy-Szamos völgyében a
vasútépítést, amit az érdekelt községek és fakitermelő cégek is
támogatták volna. Egy 1899-ben kelt, a földművelésügyi
miniszternek írt memorandumban a vasúttársaság külön anyagi
hozzájárulást egy újabb vonal létesítéséhez nem kért, hanem
csak azt, hogy az esetleges új vonalon a többi szakaszon
érvényesnél nagyobb szállítási díjtételeket alkalmazhasson.74 A
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Naszód-vidéki vasútépítési munkálatok azonban nem ebben a
formában folytatódtak.
A Nagy-Szamos völgyét feltáró, Bethlen-Kisilva között
létesítendő, mintegy 43 km-es vasútvonalra a Baiersdorf és
Biach fakereskedő cég kapott előzetes építési engedélyt. A
fakitermelési szerződések ugyanis a favásárló részére lehetővé
tették - külön engedély alapján - a vízi és szárazföldi
szállítópályák kiépítését. A cég amikor a vasútépítésre
engedélyt kért, ezzel a lehetőséggel élt, s kezdődtek el a
munkálatok 1905-ben.
A Naszód-vidéki községeknek közvetlen érdekei fűződtek
ahhoz, hogy az új vasút ne csak faáru- és egyéb
anyagszállításra, hanem személy-, illetve a szokásos vasúti
árufuvarozásra is alkalmas legyen. Tehát a Baiersdorf és Biach
cég által kezdeményezett „szállítópálya” közforgalmúvá lépett
elő. A normál nyomtávú vasút létesítésének támogatását „az
összes naszódi járás községek [így!] nevében”, több száz
aláírással
ellátott
memorandumban
követelték
az
erdőigazgatóságtól. „Gazdasági viszonyaink pangásnak
indultak - írták - ,értékes erdeink kihasználatlanul hevernek és
értékükben évről évre veszítenek, ép[p]en ezért nem riadtunk
vissza a legmesszebb menő anyagi áldozatoktól sem, hogy a
vasút kérdését előbbre vihessük.” Ezért kérték, hogy az
erdőigazgatóság a maga eszközeivel hasson oda: a vasútépítő
vállalkozók minél előbb kezdjék el a munkát, mert az a községi
lakosoknak munkalehetőséget jelent.75
A vasútépítés valóban a Naszód-vidéki községek jelentős
anyagi hozzájárulásával valósulhatott meg. A nyolcas
bizottság megajánlott maximum 1 millió korona támogatást,
amiből végül is 873 500 K-át fizettek ki. Az építési költségek
ugyanis kilométerenként mintegy 100 ezer koronába kerültek,
amiből a Naszód-vidéki községek kilométerenként 20 314 K-át
fizettek. Ezzel a létrehozott Naszód-vidéki Helyiérdekű Vasút
Részvénytársaságnak meghatározó részvényeseivé is váltak.
(Az új, a Baiersdorf és Biach cég által kezdeményezett

55

részvénytársaság az üzemeltetés jogát átadta a Számos-völgyi
Helyiérdekű Vasút Részvénytársaságnak.)
A vasút elkészültét már a szálvai és a kisilvai állomáson
felmáglyázott fák várták, így 1907 januárjában végre a Naszód
vidéki erdők „tövéből” lehetett a fát vasúti kocsira rakni. „Nem
kevesebb azonban a vasút fontossága - írták egy kamarai
jelentésben - a kultúra, a magyar nemzeti eszme térhódítása
szempontjából.” Nem tagadható le ugyanis az a törekvés,
amely oda irányult, hogy „az erdők kihasználása érdekében
létesített magyar iparteleppel és közlekedési berendezésekkel
éket ütni a kompakt nemzetiségi vidéken s az ipari és erdei
munkások telepítésével, az ipartelepeken létesítendő kizárólag
magyar nyelvű iskolával kiterjeszteni a magyar- és
összébbszorítani [így!] a nemzetiségi nyelvhatárokat.” 6
Az elkészült vasút felső, kisilvai végállomásához három
völgy fut össze. A Nagy-Szamos, az Ilva és a Les völgye.
Ezeken a vízfolyásokon mostoha szállítási viszonyok
uralkodtak, így a völgyekből jobbára csak tengelyen lehetett a
fát kihozni. Kézenfekvő megoldásnak a vasútépítés folytatása
tűnt, amit a legelőször a Nagy-Szamos völgyében
foganatosítottak.
A Kisilva-Óradna közötti szakaszra a Naszód-vidéki
Helyiérdekű Vasút Rt. kilométerenként 125 ezer K építési
költséget határozott meg, ami a 21 km-es hosszon 2 625 ezer
K-t jelentett. Ebből 426 594 K esett a Naszód-vidéki
községekre. Ezt mind az erdőigazgató, mind a nyolcas
bizottság sokallta, de a többszöri tárgyalás végül is eredményre
vezetett: elkészült és 1909-ben megnyílt az új vasútvonal.77
A vasúttal meggyorsulhatott a Nagy-Szamos felső
folyásánál fekvő erdők kitermelése, az azokból befolyó
jövedelem növelése. Erre a jövedelemnövekedésre talán
elegendő egyetlen példát említenünk. Amikor 1907-1908-ban
több faértékesítési szerződés lejárt és új árajánlatokat kértek (új
árveréseket tartottak), a Borgó-völgyi vágásokban csak 5 K/m
körüli árat értek el, míg a Számos-völgyben 7,72 K/m3-t.78 A
vasút tehát jó befektetés volt, de a sorozatos vasútépítési
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hozzájárulások kezdték az erdőigazgatóság által kezelt
pénzügyi alapot kimeríteni, és a költségeket csak további,
kedvező áron történő erdőeladásokkal lehetett fedezni. Az Ilvaés Les-völgyben azonban az eladott erdők sem jövedelmeztek,
mert az ott fakitermelési jogot váltó Kolozsvári Fakereskedő
Rt. a szerződést felbontotta. Az erdőigazgatóság a cégtől ugyan
komoly kártérítési díjat szedett be, de az ottani erdők ismételt
áruba bocsátása csak a szállítási feltételek megteremtése után
történhetett meg.
„Az Ilva és Les völgye - írta LAITNER Elek 1906-ban vízi szállításra nem rendezhető be, a tengelyen való szállítás is,
nemcsak a nagy távolságok (Ilva-völgyben 30-35 km, a Les
völgyben 20-24 km) oly nagyok, hogy azok költségei a
remélhető tőámak legnagyobb részét felemésztik, de e vidéken
nagyobb fatömegnek vontatás útján vagy tengelyen való
leszállításra elegendő munkaerő sem áll rendelkezésre, ennél
fogva oly szállítási eszköz létesítendő, amely üzeme
legcsekélyebb költséggel jár, melynek segélyével a szállításnak
sima, olcsó, az időjárástól vagy munkaerőtől való független
lebonyolítása biztosítható, és amely az eladó részére is a lehető
legkedvezőbb tőárak elérését biztosítja.” Ez pedig csak a vasút
lehet, amelynek tanulmányozására, a bukovinai, az ungvári és a
Vajdahunyad környéki vasútüzem megtekintésére LAITNER
Elek minisztériumi engedélyt kért.79 Ugyanakkor elindította a
vasútlétesítés engedélyezési eljárását is. Az építésre a Naszód
vidéki Helyiérdekű Vasút Rt. vállalkozott. A mintegy 47 km
hosszú, keskeny nyomtávú vonal létesítéséhez a Naszód-vidéki
erdők jövedelméből 2 023 500 koronát kellett biztosítani. Az
1906-1907. évi költségvetésekből azonban az erdőigazgatóság
legfeljebb csak 800 ezer koronát tudott a vasútépítésre
fordítani. Ezért kölcsön felvételére kértek engedélyt. A kölcsön
biztosítására LAITNER-nek - okulva az 1897. évi, a Számosvölgyi Helyiérdekű Vasút Rt.-nek utalt minisztériumi kölcsön
tapasztalatain - külön elképzelése volt, amit a minisztériumban
elfogadtak.
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Az 1,2 millió koronás kölcsön felvételéream ely összeget
a Pesti Első Hazai Takarékpénztár Egyesület késznek
mutatkozott rendelkezésre bocsátani - nem a minisztérium,
hanem az erdőigazgatóság vállalkozik. Ebben az esetben a
miniszternek nem kell törvényhozási felhatalmazást kérnie,
hanem csak egyszerűen a minisztertanácsban bejelenti, hogy a
Naszód-vidéki erdőket kezelő, a minisztériumhoz tartozó
besztercei erdőigazgatóság ekkora kölcsönt felvett. Ez 1906.
június 8-án valóban meg is történt, úgyhogy LAITNER Elek
most már megkapta a szükséges felhatalmazást az 1,2 millió
koronát érő „kötelező nyilatkozat” aláírására. A nyilatkozatban
vállalta, hogy az erdőigazgatóság 1910 végéig a Naszód-vidéki
erdők jövedelméből visszafizeti - az Osztrák-Magyar Bank
kamatlábaihoz alkalmazkodó kamatokkal növelt - kölcsönt.80
A hitel felvételével kapcsolatban a nyolcas bizottságnak sem
volt kifogása, mert ők voltak legjobban érdekeltek a
vasútépítés azonnali megkezdésében.
Az építést 1907 augusztusában kezdték el, és a következő
év novemberében történt meg a két új vonal műtanrendőri
bejárása,81 1909-ben pedig átadták - nagy ünnepségek
közepette82 - a forgalomnak. Ezzel nemcsak a korábban
kitermelhetetlen erdők hasznosítása vált lehetővé, hanem
megcsillant a lehetősége a Bukovinával létesítendő vasúti
összeköttetésnek is. Az elkészült vasutat ugyanis alig adták át a
forgalomnak, az érintett községek már a folytatás mellett
szálltak síkra. Kosna község elöljárósága 1909 szeptember 25én írt egy levelet, amelyben a község „kinyilatkoztatja azt,
hogy a Nagyilva-kosnai vasúti vonal felépítése esetén az
építtetőt, illetve a vállalkozókat a legmesszebbmenő
támogatásban fogja részesíteni, s segítségükre lesz, hogy az
építtetési
czélokra
szükséges
területeket a
lehető
legjutányosabb árban vehessék meg.”83 (Nagyilva volt az Ilvavölgyi vasút felső végállomása, amely fölött, már túl a
vízválasztón, a bukovinai oldalon feküdt Kosna község.)
A vasútépítések valóban folytatódtak, de az Ilva-völgyi
vasutat egyelőre nem hosszabbították meg. Az erdőigazgatóság
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ugyanis a kedvezőbb értékesítési lehetőségek ellenére sem
tudta 1910 végéig a kölcsönt visszafizetni (1912. dec. 12-ig
kapott haladékot4), ami a vasútépítési hitelekkel való
óvatosabb élésre ösztönözte mind az erdőigazgatóságot, mind a
Naszód-vidéki községeket. Ennek ellenére további vasútépítési
tervek születtek.
A Beszterce-völgyi vasút további folytatására - az érdekelt
községek támogatásával - a Számos-völgyi Helyiérdekű Vasút
Rt. kért 1910-ben előzetes engedélyt. A keskeny nyomtávúra
tervezett vasutat Borgóbesztercétől az országhatárig kívánták
kiépíteni. A vasúttársaság erre azonban mégsem kapott
, hanem a vasútépítés ügyét az erdőigazgatóság vette
Az erdőigazgatóság a Beszterce-völgyben kényszerhelyzetben volt. A korábbi fakitermelési szerződések 1914-ben
lejártak, de már 1913-ben nyilvánvaló volt, hogy újabb
fakereskedők nem jelentkeznek. A vízi szállítóberendezések
elhasználódtak, így csak vasúttal lehetett folytatni a
fakitermelést, faértékesítést. A vasút létesítésére viszont az
erdőigazgatóság a legolcsóbb megoldásnak a saját kivitelezést
találta, s 1913-ban valóban el is határozta az építést a
Beszterce-völgyben (és az Ányes-völgyben). A munkálatokat
1914 tavaszán a Beszterce-völgyi, mintegy 14 km hosszú,
rendes nyomtávú vasútvonal alépítményével kezdték el. Ekkor
úgy tűnt, hogy az elkövetkező öt évben itt értékesíthető 967 kh
(557 ha) vágásterület fakészlete mindenképpen fedezi a
költségeket, illetve olyan többletbevételt nyújt, amiből a vasút
ára bőségesen megtérül.86 A munkálatok azonban a háború
kitörésével megakadtak. KALLIVODA Andor erdőigazgató a háború utáni békére készülve - 1917-ben vetette fel újra a
Beszterce-völgyi vasút építésének folytatását. A vasúttal
kapcsolatban részletes számításokat közölt, amelyek kiinduló
pontját az jelentette, hogy 1919-ben a völgyben már tízévi
vágásterület, azaz 1986 kh (1143 ha) erdő értékesíthető. Ekkora
területről - számolt tovább KALLIVODA - 259 ezer m3
fenyő- és 132 ezer m3 bükkfa hozható ki, amely - kedvező
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szállítási viszonyok mellett - 30 K/m3, illetve 5 K/m3 tőárért
értékesíthető. így az összbevétel 7,7 millió korona lehet, míg a
vasútépítés költsége - a háborús, 237 357 K/km-es árral
számolva is - csak 3,4 millió korona. Összességében - érvelt
KALLIVODA - a vasútépítéssel mintegy 2,5 millió korona
többletbevétel érhető el.
Az erdőigazgató nagyon sürgősnek vélte az építkezés
megkezdését, hogy a vasút elkészültével még a háborús, magas
faárak mellett lehessen faeladási szerződéseket kötni.87 Ennek
érdekében - mivel a miniszter elfogadta a vasútlétesítési tervet
- gyorsan meg kellett teremteni az építkezés anyagi és műszaki
feltételeit.
Az anyagi fedezet előteremtésére ugyanazt a módot
alkalmazták, mint 1906-ban az Ilva- és Les-völgyi vasút
létesítésekor. A minisztertanács 1918. február 28-i ülésén
elfogadta a földművelésügyi miniszter bejelentését a besztercei
erdőigazgatóság 3 millió koronás kölcsönfelvételéről. A
kölcsönszerződés szerint ismételten a Pesti Első Hazai
Takarékpénztár Egyesület folyósította a pénzt, amit 1927
végéig kellett visszafizetni.88
A műszaki feltételek megteremtése több nehézséget okozott.
Az erdőigazgatóság ugyanis építési vállalkozóval, a
minisztérium pedig házilagos kivitelezésben szerette volna a
pontosan
14,249
km
hosszúságú
vasút
létesítését
megvalósítani. Az erdőigazgatóság már 1917 végén,89 majd
1918 elején versenypályázatot hirdetett a vasút műszaki
tervezésére és kivitelezésére. A minisztérium azonban egyetlen
pályázó árajánlatát sem fogadta el, hanem elrendelte „a házi
kezelésben történő végrehajtást”, és csak egy vasútépítő
mérnök - rövid felmondási idővel történő - alkalmazásához
járult hozzá. A vállalkozókkal történő vasútépítés ellen a
minisztérium legfőbb érve az volt, hogy a vállalkozók nem
tudják majd tartani az építkezés befejezéséül kitűzött határidőt,
1919. október 31-ét. Ugyanakkor az erdőigazgatóság
ismételten rámutatott, hogy a vállalkozókat hátráltató tényezők
az erdőigazgatóság munkáját is akadályozzák. Hiába küldetett
60

a minisztérium - tartalékokat is igénybe véve - sínanyagot
Resicáról, hiába intézkedtek a sínek szereléséhez használt
csavarok és egyéb alkatrészek biztosításáról, nincs kivel
dolgoztatni. A Beszterce-völgyben nincs elég munkás. A
távolabbi vidékekről esetleg hozandó munkásoknak pedig nem
tudnak sem élelmiszert, sem szállást biztosítani. Ugyancsak
nem
tudnak
a
munkások
felügyeletéről,
netalán
fegyelmezéséről gondoskodni.90 így aztán 1918-ben valóban
nem is tudták elkezdeni az építkezést. A Beszterce-völgyi
vasúttal tehát nem jutottak ki az országhatárig.
A másik normál nyomtávú vasútvonal, a Kisilva-Óradna
közötti, a háború idején felértékelődött, de a vízválasztón
átkelő, a Bukovinával összeköttetést tartó rendes nyomtávú
vasútra az Ilva völgyét szemelték ki. A vasút létesítését
leginkább a hadügyi érdekek kívánták meg. A világháború
kitörése után ugyanis hamar kiderült, hogy a KeletiKárpátokon kevés a vasúti átjáró, különösen Bukovina
irányába nehéz a szállítás. Ezért a közös hadügyminisztérium
1916-ban elrendelte a Kisilva-Domavatra közötti vasútvonal
megépítését.
A létesítendő vasút pályának első, 1916. évi bejárása során
az erdőigazgatóság azt javasolta, hogy a normál nyomtávú
vasúthoz vegyék igénybe az Ilva-völgyi keskeny nyomtávú
vonal már meglévő, Nagyilváig terjedő pályáját. Indoklásul
említették, hogy az új vasúthoz így nem kell Nagyilváig új
kisajátítási eljárásokat kezdeni, és a vasúti műtárgyak is
legfeljebb megerősítendők, nem pedig újonnan alakítandók ki.
A Kisilva-Nagyilva közötti szakaszon - az erdőigazgatóság
elképzelése szerint - három vágány szolgálná a normál és a
keskeny nyomtávú közlekedést. Ezt ugyan később
módosították - a műszaki szakemberek véleményének ismételt
meghallgatása után - négy vágányára (a két normál sín közé
építették volna a két keskeny nyomtávút), de a vita nem a
műszaki megoldás körül alakult ki.
Az ellentétet a forgalom
kérdése
okozta.
A
hadügyminisztérium ugyanis szerette volna a vasutat kizárólag
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a hadseregnek fenntartani. Az erdőigazgatóság - a fakitermelő
cégek és a községek véleménye alapján - viszont a
közforgalom mellett kardoskodott. 1917 szeptemberében végül
is a hadügyminisztérium belement abba a megoldásba, amely
szerint az építendő vasút - külön engedély alapján - polgári
célokra is igénybe vehető, ami azonban nem zavarhatja a
hadsereg szállításait.
Az ismételt vonalbejárást 1918 márciusára tűzték ki, de
végül is nem került sor sem a bejárásra, sem pedig a tervezett
vasút 1918. évi megépítésére. (Az építkezés elhalasztásában,
illetve meghiúsulásában mindenképpen szerepet játszhatott
Oroszország kiválása a háborúból és a sikeres romániai
hadjárat. A hadügyi szempontok 1918-ban már nem voltak
olyan lényegesek, mint két évvel korábban.) A vasútépítéssel
kapcsolatos telekspekulációk viszont Kosnán nagy lendületet
vettek. így az erdőigazgatóság 1918-ben kért engedélyt telek,
illetve vasúti rakodóhely vásárlására. Az erdőigazgatóság is fel
akart készülni mind egy új, Kosnán létesítendő erdőgondnoki
székhely építésére, mind a vasúttal feltárt erdőségek
kitermeléséből származó faanyag vasútra adására.91
A Naszód-vidéki folyóvölgyek közül a Szálva-völgyre is
gondoltak. Itt korábban erdei vasúton szállították a fát a
Bánffytelepen és Romolyon lévő fűrészekig. A feldolgozott
anyagot pedig szekereken vitték volna a Bethlen és Kisilva
között elkészült vasútig. Nyaranta azonban évekig csinálták a
Szálva-völgyi törvényhatósági utat, így a fűrészáru a
készárutéren maradt. (Teles és Hordó között hónapokon át
legfeljebb a patakmederben lehetett kocsival közlekedni.92) A
Szálva-völgyet illetően a Naszód-vidéki Helyiérdekű Vasút Rt.
1916-ban kért engedélyt normál nyomtávú vasút létesítésére.
Az erdőigazgatóság a kérést támogatta, mert a vasút mintegy
13 ezer kh (kb. 7,5 ezer ha) bükk állomány piacra jutását tette
volna lehetővé. Ugyanakkor - érvelt az erdőigazgatóság lehetőség lenne a máramarosi vasútvonalak felé is haladni,
esetleg a Szálva-völgyet azokkal összekötni.
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A vasúttársaság végül csak keskeny nyomtávú vonalra
kapott engedélyt, de 1916-ban a kitűzési munkálatokat sem
kezdte el. Nem tudtak ugyanis a pénzügyi feltételekben
megegyezni. Az rt. a kitűzési költségek felét az
erdőigazgatóságtól kérte, amihez az erdőigazgatóság nem
járulhatott hozzá. Két év múlva, 1918 júliusában újra
felvetődött a vasútépítés gondolata, amikor az erdőigazgatóság
egy kedvezőnek tűnő megoldási javaslattal állt elő. Mivel a
völgyben a Transsylvania Rt. és a Bánfíytelepi Erdőipari Rt.
vett meg kitermelésre erdőket -szólt KALLIVODA javaslata
minden érdekelt fél állja a kitűzési költségek negyedét. Ebben
az esetben a kincstárra mintegy 12 ezer K kitűzési díj esett
volna, de a munka 1918-ban mégsem valósult meg.93 (A
hegység másik oldalán, az Iza völgyében is nehézségekkel
küszködtek a tervezett vasút megvalósítói.94)
Végül érdemes egy „megállapodott évet”, mondjuk, az
1911 -est idézni arra vonatkozóan, hogy mekkora szállítási
feladatok jelentkeztek. A jelzett évben a fakitermelési
szerződések alapján 2011 kh (1157 ha) erdőt termeltek ki.
Ennek a fahozamát az erdőigazgatóság 301 900 m3-nek vette,
azaz kát. holdanként 150 m3 fenyő rönkkel számolt (260
m3/ha). Az említett mennyiségből 49 800 m3-t Bukovina felé
vízen szállítottak ki, míg az ország belseje felé 137 700 m3-nyi
erdei vasúton, 49 700 m3-t vízen és 64 700 m3-t közúton. A
helyi fűrészeten 126 000 m3 fenyő fűrészárut állítottak elő,
amiből 94 000 m3-t közvetlenül a fűrésztelepeken tudtak
vasúti kocsikba rakni, míg 32 000 m3-t szekereken kellett a 1433 km távolságban lévő vasúti feladóhelyekre vinni95
Érdemes a figyelmet felhívni arra, hogy a vasútépítési
törekvések ellenére is még mindig jelentős volt a vízen történő
szállítás.
Bukovina
felé
pedig
kizárólagos,
ahol
Radnalajosfalva „bikanyakú” sváb lakossága jeleskedett a
tutajozásban.96
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4.3.6 Erdőművelés, erdővédelem
Az okszerű erdőművelésről, mesterséges erdőfelújításról
csak BÁNFFY kormánybiztossága idejétől lehet beszélni. Ő
nemcsak a legeltetések és a felújítást akadályozó egyéb
tényezők (például erdei gyújtogatások) korlátozásáról, illetve
megakadályozásáról gondoskodott, hanem csemetekertlétesítésekről is. Szűk ötévi működése alatt mintegy 3500 khon (kb. 2000 ha) kezdték el a kopárosodás felszámolását,
hódították azt vissza az erdészeti kultúra számára.97
Az erdőigazgatóság területén - a fakitermelésekből
következően - évente mintegy 3000 kh-on (kb. 1730 ha)
végeztek erdőfelújítást. Ebből körülbelül 350-400 kh-on (201 230 ha) az erdő természetes úton újult fel (itt részben a völgyek
tölgyeseinek sarjaztatására kell gondolnunk), máshol
lucfenyőmaggal, illetve -csemetével erdősítettek. A mester
séges erdősítéseket a távoli erdőrészekben nagyban hátráltatta a
munkaerőhiány, de számottevő erdőfelújítási hátralékok egyik
esztendőben sem keletkeztek.
Példaképpen az 1903. évi tavaszi erdősítéseket említjük
meg. Ekkor 394 kh (227 ha) terület természetes úton újult fel,
míg 2690,34 kh-on (!) (1548,29 ha) csemeteültetést végeztek.
Összesen 6,42 millió csemete került ki (luc- és kisebb részben
vörösfenyő), és - miként a jelentésben írták - „az erdősítés
eredménye a tavaszi esős, kedvező időjárás mellett mintegy
90% volt.”98
A fenyőcsemete nevelésére több helyen (60-70)
csemetekertet létesítettek. Ezek összterülete 11-20 kh (6,3-11,5
ha) volt. A legjelentősebbnek a besztercei számított, míg a
többi részben vándorcsemetekert volt. A készlet 15-17-20
millió csemete volt.99
Az erdősítésekre 3-4 éves, erőteljes fenyőcsemetéket
használtak. A lucfenyvesek szélállékonyságának fokozására
jegenyefenyőt is ültettek. Az állományok értékét pedig az
1900-as évek első évtizedében már a vörösfenyő bevitelével
igyekeztek növelni.
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Az ültetést - pásztás vagy fészkes talaj előkészítés után tavasszal végezték. Az erdősítések ápolására (kapálásra,
sarlózásra) nem nagyon kaptak munkást, így az legtöbbször
elmaradt. Azért is ültettek jól fejlett csemetéket, hogy azok a
kiültetés után minél kevesebb gondozást igényeljenek. A
vágásterületeken felverődő lágyszárú (főleg az erdei füzike) és
fásodó (málna) növények ellen a birkalegeltetést alkalmazták
jó eredménnyel. Naponta egy-két órára - mindig erdőőr vagy
erdőszolga jelenlétében - ráengedték a nyájat az erdősítésre, s a
juhok a növekedésben lévő gyomokat lecsipkedték.100
Esetenként a kora tavaszi tűz segítette a „vágástakarítást”, az
újulat felnövekedését.101
Nevelővágásokat az erdőigazgatóság területén alig
terveztek. Az előhasználati faanyagot ugyanis egyáltalán nem
tudták értékesíteni. Egyedül csak a tölgysarjak ritkítását,
leverését végezték az erdőigazgatóság házi kezelése alá tartozó
- néhány száz holdnyi - területen.
Az erdővédelem csekély szerepet játszott a Naszód-vidéki
erdők kezelésében. A lucfenyveseket leginkább károsító
széldöntés, -törés ellen az említett módon, elegyítéssel
igyekeztek védekezni. Amikor pedig már a károsodás
bekövetkezett, a területet rendkívüli vágásra sorolták be, s
igyekeztek a fát az erdőből minél előbb kivinni. A kiterjedt
szúkárosításnak így is ritkán tudták elejét venni.
A szélnek kitett helyeken tehát a széldöntés, míg a
szélvédett völgyekben a hótörés okozott károkat. A fák tűin,
ágain megülő hó súlya alatt a fák csúcsa tört le. Ez ugyan csak
hosszabb távon okozta a fák pusztulását, de igyekeztek az így
károsodott állományokat is minél előtt kitermelni.
BODOR Gyula tudósításaiból bepillanthatunk az erdők
fejlődésébe, esetleges sérüléseibe,102 de mindenképpen el kell
fogadnunk azt az Erdély másik végében, a Retyezáton
megállapított tényt, amit BARTHOS Gyula így foglalt össze:
„a fenyőerdőség biológiai értelemben is egészséges volt” 103 A
biológialag egészséges erdők sem tudtak azonban olyan
hatalmas szélnek ellenállni, mint amilyen például 1917-ben
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károsított a Nagy-Szamos, az Ilva és a Borgó völgyében. Több
mint 7000 kh (kb. 4000 ha) erdőben keletkezett széltörés,
illetve széldöntés, és mintegy 12 ezer m3 faanyagot kellett
feldolgozni és kiszállítani. A vágásokat 1-2 évi kihasználásra
hirdették meg 1917 októberében,104 de magáról a munkákról
nem tudunk.

4.3.7

Mellékhasználatok

4.3.7.1 Legeltetés
Az erdei legeltetés leginkább a községeknek kihasított
erdőket érintette, mivel azok voltak a településekhez közel. Az
összes erdőterület mintegy egynegyede volt a legeltetés elől
elzárva (1903-ban a 269 669 kh-ból - 170 733 ha - 71 558 kh
- 41182 ha.)105 Ide a véderdők, a kitermelésre kerülő
állományok (általában 5 éves) előtilalmasai és a felújítások
(20-30 éves) utótilalmasai tartoztak. Az erdei legeltetés a
Naszód-vidéki erdőkben nagy problémát nem okozott, bár az
erdei kihágások jelentős része a tiltott legeltetés csoportjába
tartozott.
A havasi legeltetés minden arra alkalmas részen - miként
egész Erdélyben - folyt. A tisztázatlan tulajdonviszonyok
természetesen ebben a kérdésben is sokáig akadályozták az
egyértelmű szabályozást, illetve a megfelelő, a törvényeken
alapuló gazdálkodást. Példaképpen említhetjük meg (a már
idézett) Újradna község és az alapok vitás erdő-, illetve
havasterületét, a Dósul Stanisiorei és Rusaja havasait. Az
elkülönítés előtt az újradnai pásztorok itt nemcsak legeltettek,
hanem - miként arról a vármegye főjegyzője 1881-ben
tudósított - a „községi juhászok a juhtanyáknál a tüzet
oltatlanul hagyva” 400-500 holdnyi (230-290 ha) erdőt
leégettek. Kártérítésre nem, hanem csak az adott területen a
legeltetés betiltására került sor.’06
BÁNFFY kormánybiztossága idején - ahogyan azt a
munkáját értékelő, végső jelentésében írja - a „havasi
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pásztomép erdőpusztításait” igyekezett visszaszorítani.
Intézkedéseit itt sem fogadták lelkesen. Mégis „miután a
lakosságnak józanabb része ezek üdvös eredményéről
meggyőződtek [így!], a tapasztalás pedig megtanította arra is,
hogy a rendelkezése alatt megmaradt legelőterületeknek
okszerű felhasználása mellett marhaállományát ép[p]en úgy
fenntarthatja, az első években hangoztatott panaszok
megszűntek és az összes lakosság gazdaságát igyekszik úgy
berendezni, hogy annak folytatásával a közvagyont ne
károsítsa.”107
Az 1890. évi XIX. te. értelmében a besztercei
erdőigazgatóság feladatát képezte „a közös kezelés alá rendelt
erdőkkel területi összefüggésben álló községi havasok
felügyelete és őrzése is (2.§.5. bek.). A törvény ezen
rendelkezése alá (kerek számban) mintegy 57 ezer kh (kb. 33
ezer ha) tartozott.108
A havasvidékek ökológiai problémájára BODOR Gyula
részben a törpefenyővel való beültetést (ahol nem legeltetnek
és a sziklás, köves talaj pusztul), részben a fenyő kiirtását
javasolta. Megfigyelése szerint ugyanis az Ünőkő csúcsa körül
voltak olyan legeltetésre alkalmas havasi területek, amelyek
éppen a buja törpefenyő-takaró miatt nem voltak legeltethetők.
Ezeken a területeken átjárókat kell vágni - vélte
hogy a
legeltetés elől elzáródott havasi rétek fűtermése ne maradjon
felhasználatlanul.109
Ismereteink szerint azonban kiterjedtebb (havasi)
legelőjavítás Naszód vidékén nem történt. Megelégedtek a
marhahajtóutak kijelölésével - főleg a vitás esetek
alkalmával.110 Egyébként pedig az évszázadok alatt kialakult
marhacsapásokat, hajtóutakat használták, s az erdészeti
üzemtervezés is ehhez alkalmazkodott, a határkijelölésnél,
erdőelkülönítésnél ezeket vette figyelembe.
A havasi legelők hasznosításában az erdőigazgatóság a
többi kincstári erdészeti egységet találta követendőnek. Miként
az ország más részein,111 itt is állítottak fel mintagazdaságot. A
Persa-havason létesített mintajuhászatot azonban a Naszód67

vidéki lakosság nem nagyon értékelte. Erre az erdőigazgatóság
tehenészet (pitzgaui marhákkal történő)112 létesítését javasolta,
amit azonban 1911-ben a nyolcas bizottság a következő
indokok alapján utasított el: „A szarvasmarhákkal a Persá
havason telelni lehetetlen, egyrészt a hosszú tél, a nagy szél és
hideg miatt, másrészt a szalma és egyéb takarmányfélék hiánya
miatt. A Persa havason való telelésnek egy másik akadálya a
vízhiány.” A mintagazdaság fenntartása, létesítése helyett
apaállat-kihelyezést javasoltak, mégpedig „a legszegényebb
községek részére.”113 Erre azonban - ismereteink szerint - nem
került sor.

4.3.7.2 Halászat, vadászat, természetvédelem
A vármegye 1902. évi leírásban olvashatjuk: „A NagySzamos jobbparti mellékpatakjai nehány évvel ezelőtt meg
pisztrángokban bővelkedtek, de az erdők kivágása alkalmával
ezeket is annyira kifogdosták, hogy a földmívelésügyi
kormánynak újabban mesterséges szaporításukról kellett
gondoskodnia.” 14 Valóban telepítettek - minisztériumi
segítséggel115 - halköltőházakat, de eredményt nem értek el.
Próbálták a halas vizeket bérbe adni, a bérlők azonban arra
panaszkodtak (például 1911-ben), hogy mind a Nagy-Szamos,
mind az Aranyos(-Beszterce) folyó felső vidékén a faúsztatás
teljesen meghiúsítja a halállomány elszaporodását.116 Még az
utóbbival, az Aranyos felső vidékével, a Kosna- és a Tésnapatakokkal kapcsolatban érdemes idézni az előbbi vármegyei
leírást, amely szerint az említett vizekben „a lazacz is
előfordul, mely az Aranyos-Beszterczén át a Fekete-tengerből
jön ide föl.”117 Az ipari tevékenység - na meg a
fakitermelésben, fafeldolgozásban dolgozó munkások hada azonban a vidéknek ezt az érdekes színfoltját elpusztította.
Vadászati szempontból mindenképpen azzal a híreszteléssel
kell kezdenünk, amely szerint Les község határában, a Henyul
(Fekete-bérc) lejtőin a XIX. század elején még láttak
bölényeket. Ennél sokkal hihetőbb, hogy a századforduló táján
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a Radnai-havasok Ányes és Korongyos nevű tetőin zergék is
előfordultak."8 Ezek ugyanis délről kapcsolódnak a zergék
máramarosi menedékhelyéhez, a Nagy-Pietroszhoz. A Borgó
völgye viszont mindenekelőtt a medvéiről volt híres.
Már BENIGNI is megjegyezte 1816-ban, hogy a Naszód
vidéki határőrök szenvedélyes vadászok."9 A vadászati
viszonyok rendezésével, az 1883. évi vadászati törvénnyel
ennek a vadászati (orvvadászati) szenvedélynek bizonyos
korlátokat állítottak. A Naszód-vidéki erdők vadászati jogát - a
törvény alapján - bérbe kellett adni. (Az erdészeti személyzet
számára 28 165 kh - 16 204 ha - területet mint „házi”
vadászterületet tartottak fenn.) A községek és az
erdőigazgatóság között azonban vita alakult ki: vajon ki
jogosult a bérbeadásra? Az 1890. évi törvényt követő
intézkedések ugyan a vadászat kérdését is az erdőigazgatóság
feladatai közé sorolták, de az 1906. évi 2301. FM. számú
rendeletben újra nyomatékosítani kellett: a Naszód-vidéki
erdők vadászati jogával az erdőigazgatóság rendelkezik.
A nyolcas bizottságnak az volt a véleménye, hogy ezzel az
intézkedéssel a vadászatból a helyi lakosokat kizárják, mert
csak a más vidékről jövő „urak” tudják a vadászati bérletet
megfizetni. Javasolták, hogy a vadászati jogot ne egészében,
hanem esetleg községhatáronként értékesítsék, amire helyi
lakosok is jelentkezhetnének. Egyedül azonban csak
Borgóbesztercéről említették meg, hogy a községi vadászok
mintegy 10 ezer kh (kb. 5700 ha) területet bérelnének. így az
erdőigazgatóság továbbra is egyben, a Borgóprundi
Medvevadász Társulatnak, adta el a jogot. Igaz, ők évente csak
2000 korona bérleti díjat ígértek, de azt legalább fizették. A
területen egyébként szarvastelepítéssel is kísérleteztek, továbbá
őz, vaddisznó és fajdfélék is előfordultak, bár ez utóbbiak
közül a nyírfajd a századfordulóra - elsősorban az orvvadászat
miatt - erősen megfogyott. A ragadozók között még a farkas is
jelentős volt. A társulat vadőröknek pedig az ismert
orvvadászokat fogadta fel.120 Ezzel elérte, hogy azok
mérsékeltebben rabsickodtak, a többi orvvadászt pedig - féltve
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tőlük az esetleg nekik jutó vadat - elriasztották. (Különösen
Kosnáról hírlett, hogy a falu „vadorzókkal van tele.”121)
A társulatról érdemes még megjegyezni, hogy az BÁNFFY
főispánsága idején, 1887-88-ban alakult, és az általuk rendezett
vadászatokon a vidék illusztris főurai is résztvevők voltak.122 A
társulat alapítása után a 21. évben jutottak el a századik Borgóvidéki medve elejtéséig, ami akkoriban óriási számnak tűnt, így
országos feltűnést keltett.123
A természetvédelem eszméje legelőször a ritkuló
cirbolyafenyővel és tiszafával kapcsolatban merült fel. Ez
utóbbiról BODOR Gyula már 1895-ben leírta: „kiváló gond
/.../ a meglevő példányok védelmére fordíttatik, a mit
évszázadokon át mostanig nélkülözött, s amire nagyon is
rászorul, s amit már különlegesség[é]nél fogva is méltán
megérdemel.”124 Annál is inkább, mert a lakosok nemcsak a
fáját használják fel különböző faedények faragására, hanem
„fiatal gal[l]yait a pásztorok ősidőktől fogva kalapdíszül
hordják télen-nyáron.”
Századunk első és második évtizedében, a természetvédelmi összeírások idején, BARTHA Ábel tudósított egy
óriási jegenyefenyőről. A Romoly község erdejében lévő fenyő
magassága 55,56 m, a mellmagassági átmérője 195 cm, ennek
alapján számított térfogata 58,066 m3 volt.(Lásd a 26.
fényképmellékletet.)125
Az 1909. évi természetvédelmi rendeletre (95.098/1908I/A-l. FM. sz.) cirbolyafenyő állomány védelmét kezdték el.126
Az említett, védelemre érdemes erdő pontos helyét ugyan nem
tudjuk, de az utalások jelzik: a Naszód-vidéki erdőkben a
természetvédelem eszméje is tért hódított.
Szintén itt kell megemlékeznünk a radnaborbereki
üdülőtelepről, amely hol a kincstár, hol az Erdélyi KárpátEgyesület kezelésében volt, de kimondottan kincstári területen
feküdt.127 (Lásd az 5. mellékletet.) A vasas vizű forrás
környékének kiépítésével megtették az első lépéseket a vidék
turisztikai és üdülési célú feltárása felé.
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4.3.8 Munkásviszonyok
Mivel az erdőigazgatóság az erdőket nem házi kezelésben
tartotta, az alkalmazott kincstári erdőmunkások száma csekély
lehetett. Pontos számukat nem tudjuk, csak arra van adtunk,1 8
hogy az állandó munkások az óradnai bányakincstár
dolgozóival egyező jogokkal rendelkeztek. A naszódi, óradnai
és besztercei kincstári (tulajdonképpen Naszód-vidéki)
faraktárak számára évente 30-40 kh (17-23 ha) bükkerdő
kitermelését, szállítását többnyire alkalmi munkásokkal
oldották meg. Ugyanígy a hatalmas vágástakarítási és
erdőművelési feladatokat is. Általában azonban a besztercei
erdőigazgatóság - hasonlóan a többi kincstári erdőigazgatási
egységhez - munkaerőhiánnyal küszködött.
A fakereskedő cégek munkaviszonyairól nem sokat tudunk.
Ezeket az érdekelt vállalkozók ugyanis üzleti titokként
kezelték, így még az érdekvédelmi szervezetnek számító
kereskedelmi és iparkamarának sem jelentették be.
Az első, 1890. évi fakitermelésben lehetővé tett
„munkásgyarmatok” kiépítésére csak a fűrésztelepek mellett
(például Dombháton) volt példa. A helybeli munkások mellett
jelentős számban hoztak más vidékről (elsősorban
Máramarosból, de olykor Galíciából is) erdei munkásokat.
Ezzel kapcsolatosan azonban hadd idézzük a besztercei
erdőigazgatóság törekvését.
Amikor 1905-ben a Dorna-völgyben a Neuberger Testvérek
cég szerezte meg az erdők kitermelési jogát, a szerződésben a
vállalkozót arra kötelezték, hogy az magyar honos munkásokat
foglalkoztasson. A korábbi fakitermelő cég ugyanis
bukovinaiakkal dolgoztatott, így a „vágások kidolgozásával
járó igen jelentékeny munkabérösszeg külföldiek zsebébejutott
s ez üzletnek a hazai kereskedelem és közgazdaság majdnem
semmi hasznát nem látta.” (Természetesen a kihasznált fa árán
kívül.) Az új szerződés alapján aztán a Borgó-völgyiek is
jutottak mind erdei (ehhez kevésbé fullött a foguk), mind
fuvarozási munkához. Ez utóbbi érdekében azonban a Borgói71

hágón átvezető utat is korszerűsíteni kellett (a vállalkozó és az
erdőgazdaság fele-fele arányban állta a költségeket), hogy a fát
az időközben elkészült borgói számy(vasút)vonalhoz lehessen
szállítani.129
A példa mutatja, hogy a besztercei erdőigazgatóság hasonlóan a kincstári erdészeti szervezeti egységekhez igyekezett a magyar közgazdasági (benne a munkás-)érdekeket
érvényesíteni. A világháború kitörése után azonban már nem a
magyar honos munkások keresethez juttatása, hanem a
munkaerő biztosítása okozott gondot. Még ha munkást kaptak
is, azok elszállásolása és élelmezése nagyon sok gondot
okozott. Előbb a vármegyei hatóságok segítségével, majd a
közélelmezésügyi minisztérium közbenjárásával igyekezett
például a Bánffytelepi Erdőipari Rt. élelmiszert beszerezni, de
1918 szeptemberében már ez sem ment. A fakitermelést és
fafeldolgozást abba kellett hagyni, a cég az előírt faellátási
kötelezettségének
munkaerőhiány
miatt
nem
tudott
megfelelni.1 0
Érdekesség, illetve más területeken dívott bérekkel való
(majdani) összehasonlítás miatt azért idézzük a Kolozsvári
Kereskedelemi és Iparkamarának beadott jelentésből egy 1911.
évi bértáblázatot.131
Munkabérek naponként:
K
- erdei munkás
3,60-4,50
- fűrészgyári munkás
3,30
-fuvaros
8-12
- napszámos
2,60
- erdei szakmánymunkás
5,50.
Ugyanakkor a fakereskedők általában panaszkodtak a
fakitermelési szerződésekben is megkövetelt, őket terhelő
munkásbiztosításra, mert „a faipartelepek - az erdők - a
várostól, a hol a pénztár és orvosa székel, messzetávol [így!]
vannak, a szükség esetén a pénztártól várható segítség is tehát
oly messze van, hogy azt igénybe venni nem is lehet”132 S
ebben alkalmasint igazuk volt, mégis értékelnünk kell az állam
ilyen irányú törekvését.
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4.3.9 Erdőkárosítások, erdőrendészet
Miként a már idézett dokumentumban láttuk, az erdők
szabad használatához szokott lakosok a korlátozásokat nehezen
fogadták el. A falopások megakadályozására az első, jelentős
lépést BÁNFFY Dezső tette meg 1886-ban.133 Erdészeti
kormánybiztosként
élt
az
erdőtörvény
115.§-ában
körvonalazott kivételes intézkedések lehetőségével. Elrendelte a
kereskedelmi célokra szolgáló fa lebélyegzését és a
szállítmányt kísérő igazolványok kiállítását, ellenőrzését.
Mivel mind a Nagy-Szamos, mind a Beszterce völgyéből az
utak Jádon futottak össze, ennél a községnél egy ellenőrző
pontot (sorompót) állíttatott fel. így legalább a Beszterce város
irányába történő szállításokat lehetett ellenőrizni. Az
intézkedést azonban mégis könnyen kijátszották. Egyrészt a
bélyegzőbaltákat könnyen tudták hamisítani, másrészt pedig
télen az ellenőrző sorompót könnyen megkerülhették.
Ugyanakkor a nem eladási célra szánt faanyagot semmiféle
bélyegzés, okmány nem azonosította, így aztán a Jád feletti
falvak lakói akár saját szükségletükre, akár zugkereskedelmi
célból könnyen elkövethették az erdőtörvényben „erdei
kihágás ”-ként körülírt falopást.
A besztercei erdőigazgatóság létrehozása után a korábbi
kivételes intézkedések érvényben maradtak, de az ellenőrzés,
illetve az erdőből származó faanyag okmányokkal való ellátása
tökéletesedett. Ebben a borgói-felső erdőgondnokság vezetője,
PUSKÁS Ferenc javaslatai meghatározók voltak.134 PUSKÁS
előterjesztése alapján a vármegyei hatóságok nemcsak a
kereskedelmi célból, hanem minden kitermelt fa bélyegzővel,
okmányokkal történő ellátását is rendelték el. Szigorították az
ellenőrzést is: több, a fontosabb közlekedési utakat lezáró
sorompót állítottak fel, ahol csak az erdőgondnokság által
kiadott,
illetve
a
vármegyei
szabályrendeletben135
meghatározott
igazolvánnyal
ellátott
fát
engedték
továbbfuvarozni. A fokozott ellenőrzésnek, de úgy általában s
fegyelem megszilárdulásának, a jog elfogadásának tudható be,
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hogy az erdőkárosításokkal kapcsolatos mutatók évről évre
javultak. Az 1890-es évek elején évente mintegy négy-ötezer
erdőkárosítás fordult elő az erdőigazgatóság területén, az
évtized végére ez háromezer körülire mérséklődött. A
káresetek számánál sokkal látványosabb volt az okozott kár
értékének csökkenése. A korábbi évi 8-10 ezer frt-os (évi 16-20
ezer koronás) kár 10 ezer korona körülire (sőt az alá) apadt.136
Erdőrendészeti áthágás, azaz az erdészeti előírásoktól eltérő
erdőhasználat, netalán egyéb gazdálkodási szabálytalanság
pedig évekig nem fordult elő. Ez mindenképpen a szakszerű
állami erdőkezelés és erdőfelügyelet elfogadását jelentette. Az
a törekvés, amely BÁNFFY kormánybiztossága idején
kezdődött, a XX. század elejére tehát teljes sikerre vezetett.
Az erdőkárosításokkal kapcsolatos kép nem lenne teljes, ha
nem szólnánk az erdészek - mai fogalmaink szerinti - szociális
érzékenységéről. A megyéből GÁBOR Sándor az Erdészeti
Lapok olvasóit arról tudósította, 137hogy a falopások elsősorban
a községgel közvetlenül határos erdőrészekben történnek, és
azt a község legszegényebb lakosai követik el. Az okokat
elemezve jutott el a bajok gyökeréhez, a falusi szegények
igavonóállat-hiányához. Hiába jogosultak ugyanis ők is a
községi erdőkből fára - írta GÁBOR - és hiába jelölik ki nekik
az erdészek akár már a sarangolt fából a járandóságukat, azok
nem tudják hazaszállítani. Kölcsönfuvart is legfeljebb akkor
kapnak, amikor már mindenki, akinek igaereje van, végzett a
szállítással. Ők azonban mire kimennek, nagyon gyakran csak
a helyét találják a nekik kijelölt rakatoknak. Igen, a korábban
szállítók, az élelmesebbek bizony addig azt is elvitték,
eltulajdonították.
GÁBOR Sándor ebben a helyzetben azt javasolta, hogy az
erdészek, illetve a községi elöljárók oldják meg a fajárandóság
községbe való szállítását, és a jogosultak onnan részeljenek.
Ismereteink szerint azonban ilyen községi szerveződésre nem
került sor. Az elöljáróságok kevésbé voltak szociálisan
érzékenyek...

74

5 A NASZÓD-VIDÉKI ERDŐK TOVÁBBI
HELYZETE
A besztercei erdőigazgatóság tisztikara állomáshelyét 191819 telén több lépcsőben hagyta el. Az egyéni tragédiáktól sem
mentes időszakra vonatkozóan példaként említhetjük meg
RIEDL Gyula borgóprundi erdőgondnokot, aki 1918
decemberében Eger környékére menekült. Nem kapott azonban
sem lakást, sem állást, így 1919 tavaszán visszatért
Borgóprundra. Később a berendezkedő román hatóságok
kívánságára nem tette le a hűségesküt, így 1919 őszén el kellett
hagynia Romániát, s kezdhette újra Eger környékén családjával és ingóságaival kapualjban meghúzódva - az állásés lakáskeresést.138 Az erdőőrök jórészt szolgálati helyükön
maradtak, és jobbára ők lettek az erdőgondnokok, mert
Romániának nem volt elegendő mérnöke, sem egyéb, erdészeti
kérdésekben járatos közege.
A továbbiakban a Naszód-vidéki községek közös
vagyonkezelését nem kívánták sem az állami hatóságok, sem
az érdekelt községek megbolygatni. Az 1921, évi román
földreform is fenntartotta ellentétben például a
székelyföldiekkel - a korábbi tulajdonjogi helyzetet, így a
besztercei erdőigazgatóság is fennmaradt. Továbbra is fizette a
régi rend szerint az osztalékot, amely viszont évről évre
kevesebb lett. A favásárló cégek - amelyek egy része még
1919 előtt nyert fakitermelési jogot - ugyanis kartellba
tömörülve szorították egyre lejjebb az árakat. Ebben a
helyzetben az erdőigazgatóság a házi kezelésre tért át, de ezzel
sem sikerült jelentősebb bevételi többletet elérnie.139
1925-ben a községeknek jutott osztalék alig 3,3 millió lejt
tett ki, úgyhogy egy faipari társulat, a Regna megalakítását
határozták el. Ettől a gazdasági vállalkozástól (amelyhez az
alaptőkét az erdőigazgatósági kezelésben lévő fűrészek adták)
várták a régi jövedelmezőség visszaállítását. Valóban, 1929ben a Regna már 12,75 millió lej osztalékot fizetett. A
világgazdasági válság következtében azonban a faárak
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jelentősen estek, így a Regna nem tudott osztalékot fizetni, sőt
a vállalat veszteségei 1933-ben már 214 millió lejt tettek ki.
Ekkor a Regnát a román állami (fa)kereskedelmi vállalat, a
CAPS segítségével szanálták.
A krízis elmúltával, 1935-ben a Regna kikerült a CAPS
kezeléséből, s belőle szövetkezetet alapítottak. A Regna
szövetkezet 5 millió lej alaptőkével és az ingatlanokkal,
fűrészekkel, vasutakkal kezdett újra munkához. Az ekkor
megállapított alapszabálya szerint
a szövetkezet az
erdőigazgatóságtól államilag megállapított tőárért átveszi a
vágásterületeket, s maga végzi a kitermelést és az esetleges
fűrészipari feldolgozást. (A saját kezelésben ki nem termelt
faanyagot árverésen értékesítették.) A Regna szövetkezetben
mind a 44 község, mind a nyolcas bizottság képviseltette
magát, és a közgyűlés határozott a költségvetésről,
alapszabályról, továbbá az esetleges további fakereskedő-,
fakitermelő cégek üzletbe való bevonásáról. Ez utóbbi kérdés
1940-ben vált jelentőssé.
1940 júliusában a Regna a bukaresti székhelyű Silvarom
vállalatnak jelentős mennyiségű fenyő fűrészárut és -gömbfát
adott el. Ugyanakkor egy másik, tulajdonképpen a szövetkezet
alapszabályának módosítását követelő üzlet is létrejött. A
Regna egyik képviselője egy német erdő- és fagazdasági kft.vel (DFH GmbH) kötött (elő-?)szerződést, amely szerint a
Regna a DFH GmbH-val együtt, a németek vezetése alatt
végezné a kitermelést és a feldolgozást. Ezt a szerződést
azonban sem a szövetkezet központja, sem a közgyűlés nem
hagyta jóvá.
Ebben a helyzetben voltak a Naszód-vidéki erdők, amikor
1940-ben a - a második bécsi döntés alapján - Észak-Erdély
ismét Magyarország része lett.
A bevonulás után a vármegyei katonai parancsnok
(Henkey-Hőnig tábornok) szeptember 24-én kelt rendeletében
értesítette az erdőigazgatóságot, hogy az 1890. évi XIX. te.
szerinti állapotot tekinti mérvadónak Ennek alapján - írta „felhatalmazom az erdőigazgatóságot az esedékes vágásokban
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a termelési munkálatok azonnali megkezdésére. /.../
Felhatalmazom és kötelezem az erdőigazgatóságot arra, hogy a
hátralékos munkabéreket és a folyamatba tett munkálatok
költségeit saját pénztárából fedezze és igyekezzék a Regna
követeléseit sürgősen behajtani.”
Ezzel egyidőben Budapesten az igazságügyi és a
földművelésügyi minisztérium szakemberei megpróbálták
tisztázni a Regna jogi helyzetét, illetve a Regna által kötött két
legutolsó megállapodás(-tervezet?) kérdését. A német céggel
létesített kapcsolatot, mivel azt nem közgyűlési felhatalmazás
alapján kötötték, sőt a Regna igazgatósága sem hagyta jóvá,
érvénytelennek mondták ki. A Silvarom ügyét viszont nem
lehetett gyorsan megoldani. Időközben a Naszód-vidéki
községek is felemelték szavukat az erdőeladások ellen.
„Tiltakozunk a naszód vidéki erdők kitermelésének idegen
kézbe való juttatása ellen, kérjük a jelenlegi állapot
fenntartását” - táviratozták például Teles községből 1940
októberében.
Decemberben miniszterelnöki rendelet (9410/1940. ME.)
intézkedett az erdélyi fakitermelési és faeladási szerződések
felülvizsgálatáról. Minden 1940. augusztusban 30-a előtt kötött
megállapodást bekértek és megvizsgáltak. A Regna szerződései
közül a Silvarom-mal kötöttet nem találták érvényesnek, de így
is sok, a szövetkezet fennmaradását biztosító szerződést
elfogadtak.
1940 őszén a földművelésügyi miniszter a szövetkezet
mellé MUTTNYÁNSZKY Jenő erdőmémök személyében
miniszteri biztost nevezett ki. 140 A Regna vezetői szerint a
miniszteri biztos tevékenysége sértette a szövetkezet
autonómiáját. A vezetésen belül azonban óriási ellentétek,
személyes összecsapások zajlottak, úgyhogy a miniszteri biztos
tevékenysége legalább a szövetkezet irányíthatóságát
fenntartotta. Közben a szövetkezet jogi helyzetének
rendezésére is lehetőség nyílt. Az 1941. évi 2150. számú
miniszteri rendelet szövetkezeti központ felállításáról
intézkedett, ahová a Regnának is tartoznia kellett. Ennek
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megfelelően 1941. október 6-án rendkívüli közgyűlést
tartottak. Itt döntöttek a „Szövetség” Gazdasági és
Hitelszövetkezetek
Központjához
(Kolozsvár)
való
csatlakozásról, és az ennek megfelelően átdolgozott, új
alapszabályról. A közgyűlésen megválasztották az új
vezetőséget is. Ennek és a jóváhagyásra beterjesztett
alapszabálynak ismeretében a földművelésügyi miniszter
MUTTNYÁNSZKY Jenő megbízását visszavonta, így a Regna
autonómiája tulajdonképpen helyreállt.
Az alapszabály miniszteri jóváhagyása azonban elhúzódott.
A beterjesztett iratokat erdészeti szempontból áttekintő
besztercei erdőigazgató, vitéz ISTVÁNFFY József elismerte a
Regna korábbi vagyonszerzéseit (vasutak, fűrészek stb.), illetve
azt, hogy ezeket a tárgyakat a tulajdonos községek nem az
erdőigazgatóság vagyonának - miként 1919-ig volt - tekintik,
hanem a Regnáénak. Azt azonban már nem tudta elfogadni,
hogy a Regna az alapszabálya szerint beavatkozik az
erdőigazgatóság életébe. Korábban ugyanis a Regnának joga
volt a vágások megválasztására, sőt az előhasználatok
kijelölésére, végzésére is. ISTVÁNFFY ez utóbbit különösen
sérelmesnek találta. Minden erdész tudja ugyanis - érvelt -,
hogy a fakitermelő cég a minél méretesebb, minőségileg jó
fának a kivágásában érdekelt, míg az erdőművelés szempontjai
ezzel szemben a rossz alakú, böhöncös fák kiszedését követelik
meg. Ugyanakkor rámutatott, hogy a Regna a vágások
megválasztásával, a fakereskedelmi érdekek érvényesítésével
mintegy rátelepszik az erdőigazgatóságra, így ez utóbbinak
legfeljebb csak a kiszolgáló szerep jut. Ezért azt javasolta,
hogy állítsák vissza az erdőigazgatóság számára az 1890. évi
törvényben biztosított jogokat, azaz a Regna csak akkor és ott
vághasson, amikor és amit az erdőigazgatóság áruba bocsát.
A kérdés megvitatására 1941 februárjában tárcaközi
értekezletet hívtak össze. Itt ugyan elfogadták ISTVÁNFFY
érveit az előhasználatokkal és használatokkal kapcsolatban, de
elismerték a Regna által szerzett, több éves fakitermelési
jogokat is. Csak annyit kértek, hogy a Regna az
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alapszabályából vegye ki az erdőgazgálkodás szakmai
kérdéseit (előhasználatok, vágásterületek kijelölése stb.) érintő
pontokat. Az átdolgozás azonban szintén elhúzódott, mert a
Regna létét éppen ezek a pontok, a fakitermelés viszonylagos
szabadsága, biztosították. Ennek ellenére a Regna jóváhagyott
alapszabály nélkül is működhetett, s a magyar kormány csak
ahhoz ragaszkodott, hogy a fűrészüzemek, rakodók, vasúti
berendezések üzemeltetésének szabályzatát az ország
előírásainak megfelelően dolgozzák át. (Ez 1942-43-ban
megtörtént.)141
Az 1940 Őszén újjászervezett erdőigazgatóság142 - vitéz
ISTVÁNFFY József vezetésével - 1944 őszig ellátta a
községeknek kihasított erdők kezelését, továbbá az
erdőgazdálkodásnak elsősorban az erdősítési, erdőnevelési
feladatait. A községeket képviselő nyolcas bizottság
isműködött.143 A fakitermelés, erdőhasználat azonban csaknem
teljes egészében átkerült a Regna kezébe, illetve a szövetkezet
által ki nem termelt vágásterületeket árveréseken értékesítették.
Ez a munkamegosztás, azaz erdőt nevelő erdőgazdaság és
fakitermelő, -feldolgozó, -értékesítő vállalat 1944, majd az
államosítások után is fennmaradt. Magyarországon viszont az
államosítások után az erdőnevelés és a fakitermelés egy
gazdasági egységbe került. A hazai erdészet irányítóit ugyanis
éppen a Kárpátalján és az Eszak-Erdélyben szerzett
tapasztalatok figyelmeztették, hogy két különböző érdekeltségű
vállalat esetén az erdészeti szakmai követelmények nehezen
tarthatók be.
Végül a „magyar világ” végét itt is, miként az első
világháború után, egy személyes visszaemlékezéssel zárjuk.
GÁL István, aki kisilvai erdőgondnokként dolgozott, leírja,
hogy 1944 nyarán már katonaruhában látta el - mint tartalékos
zászlós - az erdőigazgatóság épületében a szolgálatát. Egyelőre
tehát működött az erdészeti adminisztráció, ha át is alakult.
Majd szeptember 17-én - írja - „kaptuk a parancsot /.../, hogy
igénybe vett országos járművel [fogattal] és egy
személygépkocsival induljunk Dél-Erdély területére, ahol az
79

odaérkező parancsnokságtól a további eligazítást megkapjuk.
/.../ Az erdőigazgatóságot is kitelepítették, az alkalmazottak
számára tehervagonokat bocsájtottak rendelkezésére, ide került
az én [személyes ingóságaimat tartalmazó] ládám is, melytől
1944. szept. 14-én örökre elbúcsúztam...”144
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6 ÖSSZEFOGLALÁS
Bár a Naszód-vidék sajátos, az ország többi részétől eltérő
történelmi fejlődésen ment át, a XIX. század második felére az
itteni erdőket a többi magyarországi erdőkhöz hasonló
nehézségek jellemezték. Ezek: rendezetlen tulajdonviszonyok;
a könnyen megközelíthető erdőrészek letárolása; kusza
fakereskedelmi viszonyok; az erdőt (fákat, talajt) károsító
legeltetések; erdőirtások és elmaradt felújítások; szakértő
erőtisztek hiánya.
A felsorolt problémákat csak lassan, lépesről lépésre
lehetett megoldani. A Naszód-vidéki birtokviszonyok
rendezésére több megállapodás is született, de kisebb
jelentőségű, az erdőgazdálkodást azonban érintő perek,
elkülönítési eljárások még a XX. században is voltak.
A szűkebb értelemben vett erdészeti
feladatok
megoldásához az 1879. évi XXXI. te., az erdőtörvény adta a
kiindulási alapot. A törvény szerint kiépülő állami
erdőfelügyelőség tisztviselője, LAITNER Elek írta le erdészeti
szempontból legelőször a Naszód-vidéki erdőket, s határozta
meg a legsürgetőbb feladatokat. A megvalósításban a
Beszterce-Naszód vármegyei közigazgatási bizottság - a
szintén az erdőtörvény alapján létrehozott - erdészeti
(al)bizottsága tette meg az első lépéseket. Hamar kiderült
azonban, hogy a mintegy 300 ezer kh (kb. 173 ezer ha)
Naszód-vidéki erdők helyzetének rendezésére a vármegyei
közigazgatási szervezet elégtelen.
1885-ben erdészeti kormánybiztos, báró BÁNFFY Dezső
vette kézbe a Naszód-vidéki erdők ügyét. A kormánybiztos
szakmai eligazodását az erdőfelügyelőség, a végrehajtást pedig
a vármegyei hatóságok segítették. Báró BÁNFFY Dezső
működésének öt évét mégis úgy értékelhetjük, hogy a
végrehajtáshoz kevés eszköz állt a rendelkezésére. Továbbra is
hiányzott a hatékony erdészeti szervezet, továbbá a fennálló
törvények a Naszód-vidéki községek pénzügyi gazdálkodásába,
így az erdőkből várt, illetve befolyt jövedelem felhasználásába
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kevés beleszólási lehetőséget adtak. A kormánybiztos így csak
valamit tilthatott vagy elrendelhetett, de nem gazdálkodhatott.
Az erdőkezelés gazdálkodási oldala 1890-ben értékelődött
fel, amikor a volt határőrközségek - állami kölcsön igénybe
vételével - újabb erdőterületekhez jutottak. A kölcsön
visszafizetését aztán legjelentősebb vagyontárgyukból, az
erdőkből remélhették. Az erdők hatékony kezelésére azonban
csak megfelelő, gazdálkodó erdészeti szervezet volt képes.
Ezért az 1890. évi XIX. törvénycikkel megalakították a
besztercei erdőigazgatóságot, amely állami szervként
gazdálkodott a Naszód-vidéki községek magánvagyonával. Az
állam az erdőigazgatóságban látott lehetőséget a kölcsön
visszafizetésére és az erdőtörvényben előírt, szakszerű
erdőkezelés megvalósítására. A Naszód-vidéki községek pedig
biztosítékokat kaptak mind a gazdálkodásba történő
beleszólásra, mind az erdők jövedelméből való részesedésre.
A besztercei erdőigazgatóság valóban a legkorszerűbbnek
mondható elvek alapján kezdte el kezelni a Naszód-vidéki
erdőket, s ennek gazdasági eredményei hamar megmutatkoztak.
Nemcsak az állami kölcsönt tudták néhány év alatt
visszafizetni, hanem a volt határőrök kulturális alapjaira is
komoly összegeket juttattak. Ugyanakkor a községek
pénzgazdálkodása, sőt az egész vidék gazdasági viszonyainak
kérdése jórészt az erdőigazgatóság eredményeitől függött. Az
erdőigazgatóság által kezelt óriási vagyon nyújtott lehetőséget
a vidék modernizálásában oly jelentős szerepet játszó
vasúthálózat fejlesztésére is.
A fakészletek eladásából származó, s az erdőigazgatóság
által központosított, majd a községek képviselőivel jóváhagyott
módon felhasznált jövedelmek mellett a lakosság más úton is
részesült az erdőkből. Megnyugtató módon sikerült ugyanis
rendezni a községi, saját használatra szolgáló erdők helyzetét.
Ez és az erdei legeltetés a falusi lakosságot a legközvetlenebbül
érintette, tehát az itt hozott határozatok, igazságos megoldások
az erdőigazgatóság tekintélyét növelték. A községi lakosok
ugyanakkor munkát találtak az erdőművelésben, fakiterme
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lésben, fafeldolgozásban és a vasútépítéseken. A vidék
általános viszonyainak javulása tehát közvetve is az erdőktől
függött.
Az állami erdőkezelés és erdőgazdálkodás egyértelmű
sikeressége mellett voltak természetesen olyan kérdések is,
amelyekben az erdészeknek nem sikerült megfelelő megoldást
találni, illetve az általuk képviselt álláspont nem találkozott a
községek szándékaival. Itt két, tulajdonképpen kisebb
jelentőségű ügyet, a havasgazdálkodás korszerűsítésére tett
lépéseket és a vadászati jog bérbeadását említhetjük meg.
Ugyanakkor századunk tízes éveiben egy másik, mind az
erdészeknek, mind a községi képviselőknek sok gondot okozó
probléma
is
jelentkezett.
A
korábban
vízi
szállítóberendezésekkel, majd vasutakkal feltárt erdőrészek
kezdtek kimerülni, a nehezen megközelíthető erdők
kitermelésére pedig nem akadt vállalkozó. Tehát dönteni
kellett: további, akár hitelek útján megvalósítható
vasútépítésekkel kell az erdőkből származó jövedelmet
biztosítani, vagy belenyugodni a bevételek csökkenésébe, azaz
várni az esetleg vasútépítést vállaló, így természetesen a fáért
kevesebb pénzt adó kereskedők jelentkezésére. A döntés végül
is az első lehetőség mellett született meg, de a megvalósításba
már beleszólt a háború.
A hazai erdőgazdálkodás fejlődése szempontjából a
Naszód-vidéki erdők legnagyobb jelentősége az, hogy először
itt igazolódott: az állami erdőkezeléssel és -gazdálkodással145
mind az erdők, mind az adott vidéki gazdasági viszonyait
jelentősen lehetjavítani.
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III. füzet III., az 1892. évben X. füzet VI-VII., az 1896.
évben IX-X. fűzet IX., XI. fűzet XII-XIII., XVIII., az
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1904. évben III. füzet IX., az 1907. évben XVIII. füzet
IV-V. hirdetési oldalai.
- Egyházi testület erdejére vonatkozóan az 1918. évi
XXI-XXII. füzet V. hirdetési oldala.
63/ OL. K-184. 1900-3/a-2268. és az 1900. évi párisi
nemzetközi kiállítás. A Magyar Korona Országai
erdészeti kiállításának részletes katalógusa
(Bp., 1900.) 65.
64/ EL. 1907. 550 és KKIKJ. 1907. 31-32.
65/ A körrendelet olvasható pl. EL. 1904. 86. A besztercei
árverési hirdetés kommentálására pedig lásd: Új nagy
fenyőerdő-kitermelés ME. 1904-1905. 131.
66/ OL. K-184. 1890-3-6401. (47.703/1890.) és
(66.519/1890.)
67/ Lásd 7/917. és 919-920.
68/ OL. K-184. 1919-A/2-50.212.
69/ Az alapokról, azok működéséről lásd: Instrumentulu
fundafionalei pentru institutele de ínvátiementu $i
educatiune de in Districtulu Náseudului (Cluj, 1872.), A
nadszódvidéki központi iskola- és ösztöndíj-alapok
alapszabályai és szabályzatai (Bp., 1895.), MERITIU
Vazul: Bukovina herczegség, Mármaros- és BeszterczeNaszód megyék határvidékének (vagyis a Radnai havasok)
földrajzi leírása. (Kvár., 1904.) 51., HUSZÁR
Antal: A magyarországi románok (Bp., 1907.) 423-428.,
URECHE, L.: The Frontier Funds from Násáud. In: The
Austrian Military Bordér. Its Political and
Cultural Impact (Ia$i, 1994.) 105-119.
70/ OL. K-184. 1919-A/2-50.212. A felzeten. Arra nincsen
adatunk, hogy az 1919. február 25-én elküldött
jóváhagyás érdemben befolyásolta volna az éppen
menekülés előtt álló erdőigazgatóság utolsó
hónapjainak gazdálkodását.
71/ KKIKJ. 1905.40.
72/ KKIKJ. 1899. 17.
73/ OL. K-184. 1918-A/2-30.010. (1906-A/3-3945.)
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74/ Uo. (1905-A/3-6678.)
75/ Uo. (1905-A/3-6678. Naszód, 1905. július 5-én kelt
levél.)
76/ KKIKJ. 1906. 26.
77/ OL. K-184. 1918-A/2-30.010. (1906-A/3-1377. és
3945.)
78/ KKIKJ. 1909. 26.
79/ OL. K-184. 1918-A/2-30.010. (1906-A/3-3945.)
80/ Uo. (1906-A/3-3945. és 37.608/1918.)
81/ A vasút építésével kapcsolatos felhívások megjelentek
az Erdészeti Lapok 1907. évi évfolyamában is. Lásd
VII. füzet X-XII., VIII. füzet IV-V., IX. fűzet IV., XIV.
füzet III-IV., XV. füzet III. hirdetési oldalait. A
műtanrendőri bejárásról pedig: SPENGEL Sándor: Az
ilva- és les-völgyi vasút. EL. 1908. 1243-1244.
82/ SZÁSZ Zoltán: Gazdaság és társadalom a kapitalista
átalakulás korában. In: Erdély története. III. Szerk.:
SZÁSZ Zoltán (Bp., 1987.) 1524.
83/ OL. K-184. 1918-A/2-30.010.(1910-A/3-10452.)
84/ Uo. (1909-A/3-335.)
85/ Uo. (1910-A/3-10.452.)
86/ Uo. (1913-A/3-1110. és 1917-A/3-402.)
87/ Uo. (1917-A/3-172.131.)
88/ Uo. (37.608/1918. és 123.370/1918.)
89/ Lásd pl. EL. 1917. évi XIX-XX. füzet XI. hirdetési
oldal.
90/ OL. K-184. 1918-A/2-30.010. (12.805., 144.448.,
168.943.,177.068/1918.)
91/ Uo. (39.180/1918.)
92/ KKIKJ. 1908. 47.
93/ OL. K-184. 1918-A/2-30.010. (1916-A/3-40.601. és
142.040/1918.)
94/ Erről szól például a Bányászati és Kohászati Lapok
1913. évi évfolyamának tudósítása: „Az izavölgyi vasút.
Már évek óta húzódik az izavölgyi vasút kiépítésének
kérdése. Az engedélyesek nem kapták meg az idén a
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koncessziót. Egy konzorcium most Máramarosszigetről
kiinduló, az egyre forgalmasabbá váló Iza-völgyén, az
állami és törvényhatósági út felhasználásával, közúti
jellegű villamos vasutat szándékozik építeni.” (117.).
95/ KKIKJ. 1911.25.
96/ THURN-RUMBACH István: Erdélyi szarvasok és
medvék nyomában... (Bp., 1941.) 94.
97/ OL. K-184. 1890-3-6041. (66.519/1890. Bánffy levele.)
98/ KKIKJ. 1903. 39.
99/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági
jelentések, besztercei erdőigazgatóság. 8172. kötet.
1898. évi tevékenységi jelentések, besztercei erdőigaz
gatóság. És végül: 1900-3/a-2268. A tevékenységi
jelentésekhez tartozó táblázatos kimutatások ugyanott:
8105. kötet (1893. évi), 8106. kötet (1894. évi), 8107.
kötet (1895. évi) és 8108. kötet (1897. évi). Mind a
vetéssel, mind az ültetéssel kapcsolatos tapasztalatokat,
kísérleteket Bodor Gyula foglalta össze. Lásd: BODOR
Gyula: Észleletek a luczvetés és ültetés körül. EL. 1896.
396-404.
ÍOO/OL. K-184. 7877. kötet. Kosna üzemterve. Itt azonban
feltétlenül utalunk arra, hogy azóta erről a
„vágástakarításról”, „erdőápolásról” - gyakran: siker
telenségéről - sokkal többet tudunk. Lásd Barthos
Gyula tanulmányát (BARTHOS Gyula: Erdészüdv,
vadászüdv! - Erdészettörténeti Közlemények LIV. /Bp., 2002./ 695.)
ÍOI/BODOR Gy.[ula]: Erdőtűz. EL. 1896. 632-633.
102/Lásd: BODOR Gy[ula]: Kisebbszerű megfigyelések az
Aranyos-Besztercze-völgy luczosaiban. EL. 1895. 847849. Uő. A szél épít és rombol. EL. 1895. 850. Uő.
Hótörés a besztercze-naszódi luczosokban.
EL. 1896. 293-294.
103/Lásd 100/ Barthos könyve 782.
104/EL. 1917. XIX-XX. füzet XIV-XVI. hirdetési oldal.
105/Lásd 7/918.
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lOó/OL. K-168. 1884-4/C-56.056. (9374/1882.)
107/Uo. K-184. 1890-3-6041. (66.519/1890. Bánffy levele.)
108/Uo. 1940-5-186.335.
109/BODOR Gyula: A havasi fenyő, törpe fenyő és tiszafa
tenyészete az Ünő-Omoluj hegységben. EL. 1895. 10601061.
110/Lásd 28/. 170. 552/1903. alisp. A volt naszódvidéki
községek tulajdonában levő s az 1890. évi XIX. te.
alapján a besztercei m. kir. erdőigazgatóság
kezelése alá tartozó havasi legelők használata czéljából
szükséges marhahajtó utak (csapások).
111/Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: A magyar
kormány havasgazdálkodási tervének erdőgazdasági
vonatkozásai (1898-1918). Az Országos Erdészeti
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei
XVII. (Bp., 1989.) 125-130. és Uő A magyar kormány
havasgazdálkodási programjának gazdaságpolitikai
háttere (1898-1918). Agrártörténeti Szemle 1989. 1-4:
24-55.
112/RUBINEK Gyula (szerk.): Magyarországi gazdacímtár.
(Bp., 1911.) 119.
113/OL. K-184. 1919-A/2-50.212. (114.766/1911.)
114/Lásd 2/ 243.
115/FM. jel. 1897. 234.
116/KKIKJ. 1911.31.
117/Lásd 2/ 245.
118/Lásd 2/ 245. és 257.
119/Lásd 8/42-43.
120/OL. K-184. 1919-A/2-50.212. (1907-A/3-22.752. és
114.764/1911.). A vadászterület bérleti feltételeinek a
meghirdetésére lásd az 1900.évi példát: EL. 1900. VIII.
füzet XII. hirdetési oldal. Észak-Erdély visszakerülése
után pedig: A Naszódi Vadásztársaság alapszabálya
(Beszterce, 1943.).
121/Lásd 96/210.
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122/A társulat működéséről rövid összefoglaló olvasható:
HORTHY Jenő: Egy élet sportja. Vadászat - lóverseny
- falka. (Bp., é.n.) 47-51.
123/Vadászlap 1908. 458.
124/Lásd 109/1062-1063.
125/BARTHA Ábel: Óriás fenyő. EL. 1912. 995.
126/OL. K-184. 12.407. Mutatókönyv 1914. (Sz-Z.) Vegyes
ügyek. Természeti emlékek. 19.279/1914. A hozzá
tartozó irat nincsen meg.
127/Lásd 2/ 243. A fürdőügyekre vonatkozó iratok pedig meg
találhatók pl.: OL. K-184. 1918-108-50. 724.
128/OL. K-184. 1890-3-6401. (55.071/1890.)
129/KKIKJ. 1905. 43.
130/OL. K-184. 1919-1/1-55.913.
131/KKIKJ. 1911.25-26.
132/KKIKJ. 1910. 32.
133/OL. K-184. 1890-3-6401. (55.071/1890.)
134/PUSKÁS Ferenc: Az erdőkárosítások mérséklésének
módja a volt naszódvidéki erdőségekben. EL. 1904.
985-997.
135/Lásd 28/ 153-158. 2428/1904. keb. Szabályzat a
Beszterce-Naszód vármegye területén az 1879. évi
XXXI. te. 115. §.-ában körülírt faeladási igazolványok
kötelező használatáról és az igazolványok kiállítása
körüli eljárásról. 170-173., 7518/1897. alisp. A volt
naszódvidéki községi erdők vágásaiban létesítendő utak
és a Magura-Iszuluj és Túriak határrészekben
létesítendő sorompók tárgyában. Végül pedig a
károkozás nagyságának megállapítására szolgáló, 1902.
évi érték- és árszabályzat az idézett kötet 145152.oldalain található.
136/Lásd pl. 130/919. és FM. jelentés 1891.496.
137/GÁBOR Sándor: Vidéki levél. Mikép[p] lehetne a
községi erdőknél mutatkozó erdőkárok nagy számát
csökkenteni? EL. 1896. 281-285.
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138/OL. K-184. 1919-1/1-54.958., továbbá ifj. Riedl Gyula
(sz. 1914.) visszaemlékezése.
139/A két világháború közötti történetre lásd: OL. K-184.
1940-5-186.935. és nyomtatásban is megjelent belőle
néhány „fejezet”. Lásd Venczel József 40/ szám alatt
idézett művének 129-134. oldalait.
140/OL. K-184. 1941 -B/l -40.317.
141 /A szükséges szabályzatok a Regna Erdőkitermelő
Szövetkezet, Beszterce kiadásában, nyomtatásban is
megjelentek: Szolgálati utasítás a borgóbesztercei
gőzüzemre berendezett 760 mm nyomtávú erdei ipar
vasút személyzete részére (Beszterce, 1943.), Szolgálati
utasítás a domb-hátfürdői iparvágányon végzendő
feladatokról (Beszterce, 1943.), Szolgálati utasítás a
kisilvai gőzfűrészüzemre berendezett 760 mm nyomtávú
erdei iparvasút személyzete részére (Beszterce, 1943.),
Szolgálati utasítás a bánffytelep-fiádvölgyi gőzüzemre
berendezett 760 mm nyomtávú erdei iparvasút személy
zete részére (Beszterce, 1943.) és Szolgálati utasítás a
Regna Erdőkitermelő Szövetkezet (Beszterce) felsőborgói állomásából kiágazó iparvágányon végzendő
tolatási szolgálata részére (Beszterce, 1943.).
142/A szervezeti beosztás megjelent az Erdészeti Lapok
1940. évi évfolyamának 752. oldalán.
143/OL. K-184. 1943-A/2-138.041.
144/GÁL István: Erdei utakon Csíksomlyótól az Alpokig és
vissza. Erdészettörténeti Közlemények XXXV. (Bp.,
1998.) 148.
145/Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: Kincstári
erdőgazdálkodás és állami erdőkezelés a XIX-XX.
század fordulóján, erdélyi példák alapján. Akadémiai
doktori értekezés. (Bp., 1994.)

96

8 TÁBLÁZATOK
1. Táblázat
A községek saját használatú és közös erdőterülete (1895)
A község neve

összes
erdő
területe
(kh)

1. Alsóborgó
2. Borgóbeszterce
3. Borgótiha

5 425
16211
13 679

3 122
9 329
7 872

608
2 994
3 145

4.
5.
6.
7.
8.

10 425
5 166
1 899
7 245
9 934

6 000
2 973
1 093
4 169
5717

2914
1 205
588
1 269
1 798

3 458
1 748
2 068
1 483
5 063
4 897
1 361

1 990
1 006
1 190
853
2914
2818
783

1 890
290
456
917
2 043
2 031
603
400

1 088
167
262
528
1 176
1 169
347
230

312
122
296
126
772
372
142

126

Borgóprund
Bükkös
Ciblesfalva
Felsőborgó
Felsőbudak

9. Földra
lO.Gaurény
ll.Gledény
12. Hordó
13.Kisilva
14.Kisrebra
I5.Kissajó
16. Kosna

17.Középborgó
18. Les
19.Magura
20.Major
21.Monorfalva
22.Marosborgó
23.Mittye
24.Nagyilva
25.Nagyrebra
26.Naszód
27.0Iáhszentgyörgy

(Ha)

Saját
használatú
erdeje
(kh)

(ha)

350
1 723

Az
erdő
után
1918ban
fizetett
adó és
illeték
(K)
502
1 346

1 810
1 677
693
338
730
1 035

1 682
750
332
132
468
686

3 042

1 751

2 826

1 626

2 869
10 191
5 667
14 426
4 589
3 118
1 705
22 558
4 090
2 557
10 409

1 651
5 865
3 261
8 302
2 641
1 794
981
12 982
2 354
1 472
5 990

1 178
2316
814
3 482
541
2 090
168
3 939
1 860
592
5418

678
1 333
468
2 004
311
1 203
97
2 267
1 070
341
3 118

97

112
1 606
950
2 170
376
177
144
4 252
288
534
1 334

Megjegyzés

A
saját
használatú
erdő Rágla
községgel
együtt!

Csak Kosna
használatára.
Kosna és az
alapok
közös
erdeje.

1 824
388
596
138
54

922
324
318
90

-

152
986
154
64
92
220
126
168
4 402

9581
5 080
4 269
1 828
65

5 514
2 924
2 457
1 052
37

3 170
674
1 036
240
94

33. Rágla
34.Romoly
35.Runk
36.Sajónagyfalu
37.Sajószentiván
38. Szálva
39.Szamosmakód
40.Szentjózsef
41.Telcs

168
13 087
1 817
1 253
2 753
2 398
2 559
2 061
28 597

97
7 532
1 046
721
1 584
1 380
1 473
1 186
16 458

1447
378
162
112
592
133
653
3319

833
218
93
64
341
77
376
1 910

42.Ujradna
43.Várorja
44.Zágra
45.Marosmonosfalu
46.Marosoroszfalu

19 342
4 890
1 479
4 187

11 131
2 814
851
2410

1 649
818
612

949
471
352

280 697

161 540

63 464

28. Óradna
29.0roszborgó
30.Párva
31.Pojény
32.Radnalajosfalva

Összesen

-

98

36 523

Itt
a
közösből
községi
használatra
kihasított
erdő
nagyobb,
mint a falu
saját erdeje.

2 870
618
150
224
23

MarosTorda
megyei köz
ségek. Ezek
csak a közös
erdőkből
részesültek.
Saját erde
jüket nem a
volt határőri
erdőkből
hasították ki

2. Táblázat

Kimutatás a besztercei erdőigazgatóság bevételeiről
1916/17. évi
tényleges
(korona)
A. Egyesítve kezelt erdők
I. Rendes bevételek
1. Térítmények
2. Egyéb bevételek
3. Tűzifa
4. Épület- és müfa
5. Fagyártmány
6. Mellékhaszonvételek
7. Anyagok és termények
8. Leltári tárgyak
9. Vasúti közforgalom
A. I. összesen
II. Rendkívüli bevételek
10.Oláhszentgyörgy i
faraktár
11 Községek által viszszatérítendő előleg
A. I-II. Egyesítve kezelt
erdők összes bevétele
B. Saját használatú erdők
I. Rendes bevételek
12. Egyéb vegyes
bevételek
13Tüzifa
14. Épület- és müfa
15. Fagyártmány
1ó.Mellékhaszonvételek
B. I. összesen
II. Rendkívüli bevételek
17.Egyéb, birtokosokat
megillető bevételek
B. I-II. Saját használatú
erdők összes
A.+B. összes erdők
bevétele

1917/18. évi
előirányzat
(korona)

731,20
414 116,79
91 046,58
1 240 706,46
1 000,99
153 029,09

1918/19. évi terv
(korona)

310,33
17 028,79
1 918 970,23

286 587,284 000,538 436,33 000,16 580,40 000,10,9 000,1 207 613,-

100,378 000,320 000,4 008 438,20 000,38 000,600,10,9 000,4 774 148,-

1 222,48

5 000,-

5 000,-

75 500,-

40 993,-

1 919 192,71

1 288 113,-

4 820 141,-

5 973,89
8 117,78
26 788,45
38,17 457,35
58 375,47

3 960,100,-

2 500,830,20 200,60,15 400,38 990,-

.

15 400,19 460,-

72 200,58 375,47

19 460,-

111 190,-

1 977 568,18

1 307 573,-

4 931 331,-
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3. Táblázat

Kimutatás a besztercei erdőigazgatóság kiadásairól
1916/17.
tényleges
(korona)
A. Egyesítve kezelt erdők
I. Rendes kiadások
а. Kezelési költségek
1. Állami alkalmazottak személyi
járandóságai
2. Nem állami alkalmazottak
személyi járandóságai
3. Egyéb, irodai költségek
4. Egyéb, utazási költségek
5. Kezelési épületek fenntartása
б. Jutalmak és segélyek
7 Központi kormányzat költségei
8. Nyolcas bizottság költségei
9. Egyéb kezelési költségek
I. a. Kezelési költségek összesen
b. Közterhek
10.Adók, illetékterhek
11 .Egyházi és jótékonysági célokra
I. b. Közterhek összesen
c. Üzleti költségek
12. Erdőrendezés, felmérés
13. Birtokrendezés, kataszteri
felmérés
14. Fatermelés és szállítás
15. Erdőművelés
16. Mellékhaszonvétel
17. Üzleti épületek
18. Anyagok, termények
19. Leltári tárgyak
20. Egyéb üzleti költségek
21. Vasúti közforgalom
I. c. Üzleti költségek összesen
I. a.-c. Rendes kiadások összesen
II. Rendkívüli kiadások
22. Erdőtiszti és altiszti lakokra
23. Vasutak, közlekedési eszközök
létesítése
24. Naszódi alapokra segély
25. Oláhszentgyörgyi faraktár
26. Nem állami alkalmazottak
háborús segélye
27. Élelmiszerraktárakra
II. Rendkívüli kiadások összesen
Községek osztaléka
A. Egyesítve kezelt erdők összes
kiadása (I. és II. és az osztalék)
B. Saját használatú erdők

évi

1917/18
évi
előirányzat
(korona)

1918/19.
terv
(korona)

242 630,01

228 344,-

15 727,12
47 386,21
8 512,76
18 860,12 000,2 806,35
16 712,45

33 403,83 000,17 000,9 000,6 000,7 400,18 760,-

280 755,99 641,22 956,166 000,24 000,12 000,6 000,7 400,22 000,-

364 634,90

402 907,-

640 752,-

29 623,30
6 310,35 933,30

39 088,14 500,53 588,-

39 289,14 500,53 789,-

4 535,70
53 590,73
83 743,66
90 957,22
26 543,80

5 174,60
127 332,30
7 545,11

19 000,55 000,243 720,127 500,15 400,4 140,14 000,4 400,113 800,2 800,-

54 400,55 000,841 500,217 000,58 900,22 100,600,9 000,164 000,1 000,-

399 423,12
799 991,32

599 760,1 056 255,-

1 323 500,2 118 041,-

1 195,02
75 924,42
80 334,1 050,80

77 000,515 004,62 667,5 000,22 260,-

77 000,2 527 004,62 667,5 000,36 000,167 000,-

158 504,24
420 000,-

681 931,420 000,-

2 874 671,420 000,-

1 378 495,56

2 158 186,-

5 412 712,-
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2 500,21 090,15 400,38 990,72 200,-
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111 190,-

1 411 053,74
1 977 568,18
+ 566 514,44

2 176 986,1 307 573,-869413,-

5 523 920,4 931 331,-592 571,-

1 378 495,56
1 919 192,71
+ 540 697,15

2 158 186,1 288 113,-870 073,-

5 412 712,4 820 141,-592,571,-

32 558,18
58 375, 47
+ 25 817,29

18 800,19 460,+ 660,-
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1. Melléklet

M á s o l a t i

p é ld á n y .

Szerződés,
mely a volt naszódvidéki
értelmében egyesítve

községeknek az 1890. évi X IX .

t. ez.

kezelendő erdeiben az alábbiak szerint kihasz-

’

nálandó vágásterületek fakészletének eladása, illetve m egvétele iránt a
nagyméltóságú földmívelésügyi minister ur jóváhagyásának fentartásával

í

egyfelől a m. kir.. államerdészet mint eladó, másfelől »a ( kolozsvári
fakereskedő-rész vény társasága mint vevő között létrejött és az alább
következő; feltételek a la tt. megköttetett.

.

1.
A m. kir. állam erdészet eladja s illetve a kolozsvári fakereskedő rész
vénytársaság m egveszi a volt naszódvidéki községeknek az 1 8 9 0 : X IX . t. ez.

(

2. §-ának első bekezdése értelm ében egyesifcve kezelendő erdeiből az 1890.

í

(egyezer.nyolczszázkilenczven) évi julius 1-től kezdve 1904. (egyezerkilenczszáznégy) évi deczem ber hó végéig

terjedő idő alatt évenkint

következő vágások fa k é sz le té t; u. m.

kihasználandó

I. a r a d n a i m . k ir. e r d ő g o n d n o k s á g k e r ü le t é b e ta r to z ó
e r d ő k A) ü z e m o s z tá ly á n a k
1. I. vágássorozatából az U j-R adna és Nagy-llva községek határában
fekvő erdőknek a K irczibába fővölgybe, hajló Vale Pojeni, Pareu-Ciungituri,
Sdiabuel-Turnului, P areu lui A ndron nevű m ellékvölgyeiben kihasználás alá
kerülő és évenkint 29 *5 (huszonkilencz egész és huszonöt századrész) kát.
holdban,

15 éven át teh át összesen 438'75 (négyszázharmincznyolcz egész és

h etvenöt

századrész) katastralis holdban

mely vágások a jelen szerződéshez

m egállapított v ágások,.fakészletét,

1 . ; alatt m ellékelt és annak kiegészitő

részét képező vázlatrajzon vörös vonalozással m egjelölt helyen fognak a jelen
szerződés 3. pontjában m eghatározott feltételek szerint k ijelö ltetn i;
2. 11. vágássorozatából a Kis-llva, Ó -R adna, U j-R adna
községek határában fekvő erdőknek az Izvoru M aré és
völgyeiben

kihasználás

alá kerülő

és évenkint

és

Magura

V alea Mária-Mica

141'M (egyszáznegyvenegy

egész és negyvenhárom századrész) kát, holdban, 15 éven át tehát összesen
2121'45 (kétezeregyszázhuszonegy egész és negyvenöt századrész) kát. holdban
m egállapított vágásterületek fakészletét, mely v ág ásterü letek a jelen szerző
déshez 2. alatt mellékelt s annak kiegészítő részét képező vázlatrajzon vörös
1

______

c

'
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mm

vonatozással m egjelölt helyeken fognak a je le n
h atáro zo tt feltételek szerint kijelöltetni;
3. HL v ág ássorozatából

a

szerződés ,3. po n tjáb an m e g 

N agy-Ilva és

M ajor k özségek határáb an

fekvő erdőknek a K uszája és L ala nevű völgyeiben kihasználásra

kerülő és

évenkint 45'ort (negyvenöt egész és három századrész) kát. holdban, 15 éven
át te h át összesen
kát.

holdban

67 5*45 (hatszázhetvenöt egész és n eg y v e n ö t

m egállapított

v ág ásterü letek fakészletét,

m ely

századrész)

v ág ásterü letek

a jelen szerződéshez 3. a latt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező váz
latrajzon vörös vonatozással m egjelölt helyen a je len szerződés 3. pontjában
m eg határozott feltételek szerint fognak kijelöltetni;
4. IV. vág ásso ro zatáb ó l a L es k ö zség h atáráb an

fekvő erd ő k n ek az

Izvoru-Ineului nevű völgyében kihasználás alá kerülő s évenkint 65*« (h a t
vanöt egész

és negyvennégy

századrész)

kát. holdban,

15 éven

á t tehát

összesen 9 8 1 ’G (kilenczszáznyolvanczegy egész és h a t tizedrész) kát. holdban
m egállapított v á g á ste rü le te k fakészletét, m ely v ág á ste rü lete k a je len

szerző

déshez 4. alatt m ellékelt s annak kiegészitő ré sz é t képező vázlatrajzon vörös
vonatozással m egjelölt helyeken fognak a je len szerződés

3. pontjában -m eg

h atáro zo tt feltételek szerint k ijelö ltetn i;

II. a s a jó i m . k ir . e r d ő g o n d n o k s á g k e r ü le t é b e ta r to z ó
e r d ő k A) ü z e m o s z t á ly á n a k
5. I. vágásso ro zatáb ó l a N agy-Ilva k ö zség h atáráb a n fekvő erd ő k n ek
a

Pareu-Sim inicu

nevű

völgyében

kihasználásra

kerülő

és

évenkint S T ki

(harm inczegy egész és nyolczvanhároin századrész) kát. holdban, 15 éven át
teh át

összesen

4 7 7 ’tr, (négyszázhetv en h ét eg ész

és

n eg y v e n ö t századrész)

kát. holdban m egállapított v ág á ste rü lete k fakészletét, m ely

v ág á sterü letek a

jelen szerződéshez 5. alatt m ellékelt s annak kiegészitő rész ét képező vázlatrajzon vörös vonalozással m egjelölt helyen fognak a jelen szerződés 3. p o n t
já b a n m e g h atáro zo tt feltételek szerint kijelöltetni;
C. II. vágássorozatából az Ó -R adna község tulajdonát k ép ező erd ő k n ek
P arcu-V árlanu nevű völgyében kihasználásra k erülő és évenkint 5 -it (öt egész
és

tizennégy

századrész)

kát.

holdban,

15 éven

át

te h á t

összesen

77-i

(hetvenhét egész és egy tizedrész) k atastralis holdban m eg állap íto tt v ág ás
te rü lete k

fakészletét,

m ellékelt s

annak

mely

v ág á ste rü lete k

a

jelen

szerző d ésh ez

kiegészitő részét képező vázlatrajzon vörös

G.

alatt

vonalozással

m egjelölt helyen fognak a je len szerződés 8. po n tjáb an m e g h atá ro z o tt fel
té telek szerint kijelöltetni;
7.
III. v ág ássorozatábó l az Ó -R adna, Mititei és M ag u ra kö zség ek
tu lajdonát

képező

erd ő k n e k a K osn a nevű fővölgyre hajló

Izvoru-N etedului nevű m ellékvölgyeiben kihasználás
09-os (hatvankilencz egész és
te h át

összesen

1036-2

alá

P areu-Paluti és

kerülő

nyolez századrész) kát. holdban,

(egyezerharm inezhat

egész

és

k ét

és
15

évenkint
éven

tizedrész)

át
kát.

holdban m egállapított v ág á sterü letek fakészletét, mely v ág á ste rü lete k a jelen
szerződéshez 7. alatt m ellékelt s ann ak kiegészitő részét képező vázlatrajzon
vörös vonalozással m egjelölt helyeken fognak a jelen szerződés 3. p ontjában
m eghatározott feltételek szerint kijelöltetni;

III. a s z á lv a v ö lg y i m . k ir. e r d ő g o n d n o k s á g k e r ü le t é h e z
ta r to z ó e r d ő k A) ü z e m o s z t á ly á n a k
8.
V alea-S abi

I.

vágásso ro zatáb ó l

fővölgyének

a

V alea-M aguritzi

Rom uli

k ö zség

m ellékvölgyében

tulajdonát

képező

kihasználás

erd ő k

alá

kerülő és évenkint 2(5tű (huszonhat egész és ö tv en ö t századrész) kát. holdban,
15

éven

huszonöt

át

te h á t

századrész)

összesen
kát.

39S-J5

(hároniszázkilenczvennyolcz

egész

és

holdban m e g állap íto tt v ág á ste rü lete k fakészletét,

m ely v ág á ste rü lete k a jelen szerződéshez 8. a la tt m ellékelt s annak kiegészitő
rész ét képező

vázlatrajzon vörös vonalozással m eg jelö lt helyeken

fognak a

je len szerződés 3. pontjában m e g h atáro zo tt feltételek szerint k ijelö ltetn i;
9.

II. v ág ássorozatából

a

Rom uli

k ö zség

tulajdonát kép ező erd ő k n ek

V álea-G loduluj, V alea-Lazuluj, V álea-Bábi és R e p ed e völgyeiben

kihasználás

alá kerülő s évenkint 77'4 (hetvenhét eg ész és négy tizedrész) k á t. holdban,
15 éven át te h át összesen 1161 (egy ezereg y százh atv an eg y ) kát. holdban m eg 
állapított v ág á ste rü lete k fakészletét, mely v ág á ste rü lete k a jelen szerződéshez
9. a la tt m ellékelt s annak kiegészitő részét k ép ező vázlatrajzon v örös v o n a 
lozással m egjelölt helyeken

fognak a je le n szerződés 3. p o n tjáb an m e g h atá

rozott feltételek sz erin t k ije lö lte tn i;

IV . a b o r g ó i m . k ir. a ls ó e r d ő g o n d n o k s á g k e r ü le t é h e z
ta r to z ó e r d ő k A) ü z e m o s z t á ly á n a k

10. 1. vágásso ro zatáb ó l a B orgó-B esztercze és B o rg ó -P ru n d k özségek
tu lajd o n át

képező

kihasználás

alá

erdők V alea-S teg ea és V ale a-R e p ed e le nevű völgyeiben

kerülő

és

harm inczkilencz századrész)

évenkint

234-39

(kétszázharm incznégy egész és

kát. holdban, 15 éven á t te h á t ö sszesen 3515'85

(három ezerötszáztizenöt eg ész és nyolczvanöt századrész) k át. h oldban m eg 
állapított v ág á ste rü lete k fakészletét, m ely v ág á ste rü lete k a jelen szerződéshez
10. alatt m ellékelt s annak kiegészitő részét képező vázlatrajzon v örös vonalo
zással m egjelölt helyeken fognak a jelen szerződés 3. p o n tjáb an m eg h atáro zo tt
feltételek szerint k ije lö lte tn i;

V . a b o r g ó i m . k ir . f e ls ő e r d ő g o n d n o k s á g k e r ü le t é h e z
ta r to z ó e r d ő k A) ü z e m o s z t á ly á n a k
11. I. v ágássorozatából az A lsó-B orgó község tu lajd o n át kép ező erd ő k
D o rn a nevű fővölgyének P areu-C upesti, P areu d e sub A rsitia és V alea-V orova
nevű m ellékvölgyeiben kihasználás alá

kerü lő és év en k in t

1 2 2 ‘as (egyszáz-

huszonkét egész és huszonöt századrész) kát. holdban, 15 éven á t te h át öszszesen 1833 75 (egyezernyolczszázharm inczhárom egész és h etv en ö t századrész)
kát. hokiban

m egállapitott v ág á sterü letek fakészletét,

m ely v ág á ste rü lete k a

jelen szerződéshez 11. a latt m ellékelt s ann ak kiegészitő részét képező vázlat
rajzon vörös vonalozással m egjelölt helyeken fognak a je le n szerződés 3. p ont
jáb an m e g h atá ro z o tt feltételek szerint k ije lö ltetn i;

VI. az ilv a i m. k ir. e r d ő g o n d n o k s á g h o z ta r to z ó e r d ő k
A) ü z e m o s z tá ly á n a k
12. I. vágássorozatából a N agy-Ilva község tulajdonát képező erdők
Valea-Selhoza és Lárion nevű völgyeiben kihasználás alá kerülő és évenkint
130-77 (egyszázharmincz egész és hetvenhét századrész) kát. holdban, 15 éven
át tehát

összesen

1961*65 (egyezerkilenczszázhatvanegy

egész

és ötvenöt

századrész) kát. holdban megállapított vágásterületek fakészletét, mely vágás
területek a jelen
képező

szerződéshez

vázlatrajzon

vörös

12. alatt mellékelt s annak kiegészitő részét

vonalozással

m egjelölt helyeken fognak a jelen

szerződés 3. pontjában m eghatározott feltételek szerint kijelöltetni;
13.

II.

vágássorozatából a Borgó-Tiha

erdők Les fővölgyének

Valea

Ilutia

kerülő és évenkint S0 (nyolezvan)
1200 (egyezerkétszáz)

nevű

kát.

kát. holdban

község

tulajdonát

képező

niellékvölgyébcn kihasználás alá

holdban,

15 éven át tehát összesen

m egállapított vágásterületek fakészletét,

mely vágásterületek a jelen szerződéshez 13. alatt mellékelt s annak kiegészitő
részét

képező

vázlatrajzon vörös

vonatozással megjelölt helyeken fognak a

jelen szerződés 3. pontjában m eghatározott feltételek szerint kijelöltetni;
14. III. vágássorozatából a N aszód és Földra

községek

tulajdonát

képező erdők Anies nevű fővölgyének Izvoru-Calului, Izvoru-Prelucilor, I’areu
Bardiga, Pareu Angresului és Pareu Butusiloru nevű mellékvölgyeibcn kihasználás
alá kerülő és évenkint 96-80 (kilenczvenhat egész és nyolezvanhat századrész)
kát. holdban,

15

éven á t tehát összesen 1452-9 (egyezernégyszázötvenkettő

egész és kilencztizedrész) kát. holdban m egállapított vágásterillctek fakészletét,
mely vágástcríilctek a jelen szerződéshez 14. alatt m ellékelt s annak kiegé
szitő részét képező vázlatrajzon vörös vonalozással m egjelölt helyeken fognak
a jelen szerződés 3. pontjában m eghatározott feltételek szerint kijelöltetni;
vagyis évenként a fentebb 1 — 14. alatt m egjelölt helyeken kijelölendő
összesen 1.155*12 (cgyezeregyszázötvenöt egész és negyvenkét századrész) kát.
holdban megállapított, 15 éven át pedig együtt 17.S131*:s (tizenlu'tczerháromszázharminczegy egész és három tizedrész) kát. holdban m egállapított vágás
területek fakészletét.

2.
Az 1. pontban részletesen felsorolt és 1S90. (egyezernyolczszázkilenczven) évi július 1-től számított 15 (tizenöt) egym ásután következő év alatt
kihasználandó, összesen 17.331-3 kát. holdnyi vágásteriiletek fakészleteért vevő
ezég kötelezi m agát 1.GÜ0 □•öllel

szám ított kát. holdanként 201

Irt 1 k it

(kétszázegy forint és egy krt), összesen tehát 3,483.704 fi t '*>1 krl (három
millionégys/áznyolczvanháromczerhélszázhatvannégy forint hatvanegy krl)

az

alabbiak szerint megállapított részletekben és időpontokban a beszterezeí ni.
kir. adóhivatal pénztárába készpénzben befizetni; m ég p ed ig :
n) a 3.483.7G4 frt 61 krban m egállapított összes vételárból (125.00(1)
egyszázhuszonötezer forint (1890.) egyezernyolczszázkilenczvenedik év deczember havának (30) harminczadik napján, azon határozott kikötéssel fizetendő,
miszerint ezen előlegesen lefizetett összeg a vételár további részének a szer-

zuilés egcsz tartalm ira beosztÜM^xszíeű^íbo^^TCnnr^'-^NTízenTJTíIczszá/.kilonczvcnharom év január 1-tól számított (10) tiz egym ásután következő év alatt
fog levonatni;
ó) az előbbi a) pont szerint
egész

3.4S3.7 (i4

fit

(11

kr.

fizetendő

vételárból

való

125.000 frtnyi
levonása

összegnek az

után

fcnmaradó

(3,358.701 fit (i 1 kr.) hárommillióháromszázötvennyolczezerhétszázhatvannégy
forint (51 kr. összegre rugó részét (1S90) egyezernyolczszázkilenczven évi julius
1-től számított egym ásután következő (15) tizenöt év alatt (00) hatvan rész
letben, mely részletek az alábbiak szerint m egállapított időpontokban és össze
g ekben fizetendők le, és pedig:
(1800) cgyezernyolczszázkilenczvenedik évben két részletet, m ég pedig
az elsőt jelen szerződésnek jóváhagyásától szám ított (30) harmincz nap alatt
(58.002

frt

75)

ötvennyolczezerhatvankét frt 75 krajczárnyi összeggel,

a

másodikat ugyanezen év október 1 ső napján hasonlóképen (58.062 frt 75 kr.)
ötvennyolczezerhatvankét frt 75 krajczárnyi összeggel;
(18111. és 1S92.) egyezernyolczszázkilenczvenegy és egyezernyolczszázkilenczvenkcttedik évben évenkint négy-négy részletet, m ég p ed ig az illető évek
január, április, julius és október havának

1. napján

(5S.062 frt 75) ötv en 

nyolczezerhatvankét frt 75 kr. összeggel;
(181)3) egyezernyolczszázkilenczvenhárom év január 1-től szám ított és
(11)02) egyczerkilenczszázkettedik év

deczem ber 31-ig

terjedő

egym ásután

következő tiz éven át, minden évben január, április, julius és október 1. napján
(54.1137 frt 75) ütvennégyezerkilenczszázharminczhét frt 75 krral szám ított

(1 '.KH*.) egyezerkilenczszázharmadik

és

(1904.)

egyezerkilenczszáz-

negyedik évben évenkint négy-négy részletet, m ég pedig az illető év január,
április, julius és október havának 1-ső napján (58.0G2 frt 75 kr.) ötvennyolczezer
hatvankét frt 75 kr. összeggel, és végül
(1!)05) egyezerkilenczszázötödik

évben jan u ár

és

április

1. napján

(5S.0G2 frt 5ő7í kr.) ötvennyolczezerhatvankét forint 55'A krral szám ított két
részletet
Ma vevő ezég az előbbiekben m egállapított részleteket a m egszabott
fizetési határnapokon a beszterczei m. kir. adóhivatal pénztárába készpénzben
befizetni elmulasztja, kötelezi m agát ezen részletek után az esed ék esség nap
jától a fizetés

teljesítése napjáig járó G (hat) %-os késedelm i kam atokat

megfizetni.

3.
Az 1, pontban felsorolt vágás területek jelen szerződésnek jo g e rő re em el
kedésétől számított (2) két év alatt a Beszterczén felállítandó ni. kir. erdőigaz
g a tó sá g által a jelen szerződéshez mellékelt s annak kiegészitő részeit képező
vázlatrajzokon megjelölt helyeken kijelöltetnek, pontosan felm éretnek és térképez,tetnek, egyszersm ind a kihasználásnak a gazdasági üzemterv szerint követendő
sorrendje is megallapittatik, az egyes évekre eső vágások pedig a térképeken
pontosan kim éretnek;

és miután úgy az összes területeknek, mint az évi

vágásoknak határvonalai a term észetben is állandó jele kkel m e g j e l ö l t e t l e k , az.
e.ad o tt összes terület vevő ezégnek a kés/.itendő térképek egy példányának

kézbesítése mellett jegyzőkönyvileg

átadatni fog. Az átadás napjáról vevő

ezég legalább (11) tizennégy nappal előbb értesítendő, és köteles a kitűzött
napra kellő megbízássa! vagy általános felhatalmazással ellátott, illetőleg előle gesen bejelentett m eghatalm azottját a helyszínére kiküldeni. 11a vevő ezég a
kitűzött átadásra m eghatalm azottját ki nem küldené, vagy pedig az a kitűzött
időben a helyszínén m eg nem jelenne, az 1. pontban megjelölt egész terület
az erdőigazgatóság kiküldöttje által felveendő jegyzőkönyv nyomán átadottnak
fog tekintetni, és vevő ezég erről a térképek és egyéb okmányok kézbesitése
mellett (S) nyolez nap alatt értesittetni fog.
Azon

esetben,

ha az 1. pontban körülirt és a jelen szerződéshez

mellékelt vázlatrajzon m egjelölt egyes vágások kiterjedése a részletes

fel

mérés után az 1. pontban kitett területeknél esetleg nagyobbnak találtatnék,
vevő

ezég

a többletet, a mennyiben az az egész

százalékát) meg nem

terület

20% -át

(húsz

haladja, szintén átvenni, és a többletre eső vételárt

a 2. pontban m egállapított egységár mellett és fizetési m ódozatok szerint
megfizetni tartozik. Ellenben, ha ezen vágások kiterjedése a felmérés után
az 1. pontban

em litett területeknél kisebbnek találtatnék, vevő ezég ezen

kisebb területtel is m egelégedni köteles és nincs jo g a a hiányzó részért más
területet vagy vesztett hasznok ezttnén kártalanítást követelni. Ezen hiányzó
résznek azonban a

2. pontban m egszabott egységárral kiszámítandó ára az

összes vételárból levonatik.

4.

Az eladás, illetve vétel tá rg y á t képező és a 3. pont szerint felmérendő
és átadandó vágások fakészlete oly állapotban adatik el, a mint az az átadás
alkalmával találtatik. A fakészletnek mennyiségéért, annak

m inőségéért az

eladó szavatosságot és felelősséget nem vállal magára, és miután vevő ezég
ezen vágások fakészleteinek mennyiségéről és minőségéről m agának előzetesen
meggyőződést és tájékozást szerzett, ezek iránt kifogást tenni, vagy pedig a
fakészletek m ennyiségének vagy

minőségének meg nem felelő volta miatt

ezen szerződésnek valamely pontját megtámadni, a megállapított eladási ár
egyes részletének vagy az eladási árnak elengedését követelni vevő ezégnek
jo g a nincsen és erről vevő ezég ezennel le is mond.
A jelen szerződéshez csatolt térvázlatokon
3. pont szerint végrehajtandó részletes felmérés
erdei tisztások és sziklás vagy kopár részek

megjelölt területekből
alkalmával

területe,

azon

melyeken

a

közbeeső
élőfa

nem

találtatik s m elyeknek térfogata egy összefüggő egészben legalább (l) egy
egész katastrális hokira terjed, levonatik. I lasonlóképen levonatnak a felmért
területből azon közbe eső fiatal állabok területei is. melyek

egy

összefüggő

egészben legalább (1) egy kát. hold kiterjedésnek és a melyüknek kora az
erdőigazgatóság által olyannak állapittatik meg. hogy az azon időpontig, midőn
az illető fiatal erdőrészlet az alábbi G. pont értelm ében kihasználásra kijelö
lendő lenne, a 40 (negyven) évet m ég teljesen el nem érheti.
A levont kopár és tisztás területekért, úgyszintén a fölmért területből
levont fiatal állabok területeiért, melyek mennyiségét, illetve összes térfogatát
a m. kir. erdőigazgatóság állapítja meg, a vevő ezég más, vágható erdőkkel

néni kárpótoltatik. A levonásba hozott te rü lete k re eső s az ezen szerződés
2. pontjában

m eg h atáro zo tt

eg y ség árral

kiszám ítandó

v ételár

azonban

az

összes vételárból le v o n a tik ; ö n ként értetvén, hogy a levo n ásb a h o zo tt fiatalosok
fakészletére vevő ezég sem m iféle igényt nem ta rth a t s h o g y ennélfogva annak
további fentartása, av ag y elad ás utján való é rté k esítése felett a m. kir. erd ő 
ig a zg a tó ság szabadon rendelkezhetik.

5.
Az erd ő ig a zg a tó sá g által az előző 3. és 4. pontban foglalt határo zato k
szerint teljesítendő felm érési, átadási m unkálatok és az ezek b en m eg állapított
v ágássorrend, valam int a be nem szám ítható terü letek n ek kihasitása és m eg 
határozása ellen jo g á b a n áll vevő ezégnek esetleg fenforgó

észrev ételeit

és

kifogásait az á ta d á stó l s illetve a m unkálatnak kézb esítésétő l szám ított (6) h at
hónap alatt az erd ő ig azg ató ság h o z benyújtani.
Az e rd ő ig a z g a tó sá g vevő ezég észrevételeinek és kifogásainak m eg 
vizsgálása után (30) harm incz nap a la tt az észrev ételek

felett határoz, mely

határozat ellen vevő ezég a h atáro za tn ak kézbesitésétől szám ított (14) tizennégy
nap alatt a földm ivelésügyi m. kir. m inisterium hoz felebbezhet. E zen felebbezés
tárg y áb an a m inisterium által hozott h atáro zat v ég érv én y es, a b író sá g o k előtt
perrel m eg nem tám ad h ató és abban vevő ezég m egnyugodni tarto zik .
H a vevő ezég a felm érési és elkülönitési m unkálatnak
szám ított (6) h at hónap a latt kifogásokat nem

k ézb esitésétő l

tesz, v ag y p ed ig az esetleg es

kifogásai tá rg y á b an az erd ő ig a zg a tó sá g által h o zo tt h atáro zat ellen felebbezéssel

nem él, a Iclm érési és elkülönítési m u nkálatnak h ely esség e v ag y
pított v ág atási so rre n d ellen tö b b é kifogást nem te h et

a m egálla

és az t m a g a részéről

elfogadottnak tekinteni m a g át kötelezi.

8.
A 3. és t. p o n t szerin t teljesiten d ö felm érési m u nkálatoknak elkészül
téig az 1890. és 1891. évi v ág áso k a 2. p o n tb a n m e g állap ito tt fizetési rész
le tek n ek pontos lefizetése után ugyanezen évek o k tó b e r 15. n ap jáig az 1-ső
pontban m egállapitott kiterjed ésb en v evő ezég rész ére

a m. kir.

erd ő ig az

g a tó sá g által átadatni és kijelöltetni fognak. Az igy kijelölt v ág á so k te rü le té 
nek kiegyenlítése azonban az lS92-ik

évben az összes te rü lete k n ek

pontos

felm érése alapján fog eszközöltetni.
Az 1892. és a következő év e k re eső v ág áso k

az esed ék es fizetési

részleteknek pon to s lefizetése után a 3. és 4. p o n t h atáro za tai szerint készí
tendő pontos felm érés és ann ak alapján m egállapitott v ág a tá si so rren d szerint
leg k éső b b az illető év o k tó b e r h aván ak 15-ig fognak v evő ezégnek az illető
erd ő g o n d n o k sá g o k által jegyzőkönyv m ellett kih aszn álásra átadatni. V evő ezég
teh át csakis az igy átadott,

illetve á tv e tt v á g á ste rü le te k e n eszközölhet favá

gásokat.
Az átad á s napjáról vevő rzé g a kijelölés előtt leg aláb b (M ) tizennégy
nappal előbb vevény m ellett értesíten d ő és k ö teles a kitű zö tt n ap ra a

hely

színére m eghatalm azottját kiküldeni. 1 la a vevő ezég a k itűzött á ta d á sra m eg-

hatalm azo ttját ki nem

küldené, vagy p edig az a helyszínén m eg nem je len n e

a vágás az e rd ő g o n d n o k sá g által felveendő jeg y ző k ö n y v nyom án átad o ttn ak
fog tekintetni és vevő ezég erről nyolez (8) nap alatt érte sittetn i fog.
A z évi v ág á so k kijelölése iránt e setleg es

észrev ételeit v agy kifogásait

vevő ezég az átad á stó l, illetve a kijelölés m e g tö rtén té rő l k ia d o tt érte síté s
nek vételétől szám ított (14) tizennégy nap a latt az erd ő ig azg ató ság h o z terjeszti
elő; az e rd ő ig a z g a tó sá g ezen észrev ételek v ag y

kifogások tárg y áb an tizen

négy (14) nap a la tt v égérvényesen határoz, tizennégy (14) napon túl nem áll
vevő ezégnek jo g á b a n a vág áso k átadása, v agy kijelölése ellen észrev ételek et
vagy k ifogásokat tenni.

7«
K özös m e g eg y e zé s folytán m egállapittatik az is, m iszerint azon es e t
ben, ha vevő ezégnek üzleti érd ek e ngy kívánná,

hogy valam ely évben az

illető évre m e g szab o tt v ágásokon kivül m ég eg y a követk ező évre já ró vágás
h asználtassék ki, ezt az eladó ellenezni nem fo g ja; ily esetek beálltával azon
ban k ö te les vevő ezég ebbeli szándék át az illetékes felsőbb h ató ság o k e n g e 
d élyének kieszközlése v é g e tt évenkint április hó elsejéig az erd ő ig azg ató ság n ak
bejelenteni és az igy előre kihasználandó v ág ás vagy v ág áso k k iterjed ésén ek
arányában a 2. p o n t szerint m egállapitott holdankinti e g y s é g á r m ásfélszeresé
vel kiszám ított ö sszeg et az engedély kiadásától szám ított h at h ónap alatt k ét
egyenlő részletben lefizetni. Az eként teljesítendő túlfizetés, mely után k am atok
nem szám íttatnak, a szerződési idő utolsó évében esed ék es fizetési rész letek 
ből fog levonatni.

8.
K öteles vevő ezég a fennebbi 6. és 7. p o n t
m inden egyes v á g á sn a k fakészletét az á ta d á sra

szerin t á ta d o tt és átv ett

követk ező

év julius havának első napjáig levágatni, feldolgoztatni,
kiszállíttatni, a v ág á ste rü lete t

pedig

az

illető

a

m ásodik
v ág ás

terü letérő l

erd ő g o n d n o k sá g n ak

letaro lt állapotban átadni, annyival is inkább, mivel kü lö n b en

naptári
teljesen

ezen h atárid ő

leteltével az illető v ág ásterü leten visszam aradó fa, úgyszintén a feldolgozott
vag y feldolgozásra előkészített m indennem ű faanyagok az eladó rendelkezéseés k irekesztő tulajdonába m ennek át.

9.
A vevő ezég álta! a v ág áso k b an levágva v isszahagyandó faanyagoknak
eltávolítását, a vágáso k n ak kitisztítását és

a

felújításra

való előkészítését a

m. kir. erd ő ig a zg a tó sá g saját közegeinek v ezetése alatt, sa já t k ö ltség é n fogja
végeztetni.
A vágások

k itak arításán ak

váltságául

k ö teles

nált évi v ág á ste rü lete k visszabocsátásán ak a 8. p o n tb an

vevő

ezég a kihasz

m eg állap ito tt utolsó

határidejében, az az : julius 1-ső napján 1COO négyszögöllel szám íto tt k atasteri
holdanként (15) tizenöt frtot az e rd ő ig a z g a tó sá g h ázip én ztáráb a
hiánytalanul befizetni.

készpénzben

---------------------------------------------ÜT-------------------------------------------Az eladás tárgyát képező és az 1. pontban körülirt vágások őrzéséről
az eladó erdészeti hatóság gondoskodik ugyan, mindazonáltal vevő ezégnek
is nemcsak szabadságában, sői: kötelességében

áll a m aga részéről is őrző

személyzetet alkalmazni, annyival is inkább, mivel a jelen szerződésben körül
irt és a 3. pont szerint átadott összes területeken álló vagy levágott és fel
dolgozott fakészletben történhető bárminemű káro k ért az eladó kincstár sza
vatosságot és felelősséget m agára nem vállal, sőt azon esetben, ha a kihasználás
végett eladott és az 1. pontban megjelölt összes

területek

fakészlete, vagy

annak egy része a szerződési időtartam alatt elemi csapások vagy bármely
okoknál fogva megsemmisülne, vevő ezég

a fentebbiek szerint megszabott

vételárrészleteket pontosan fizetni tartozik és árelengedést, vagy bármi néven
nevezhető kárpótlást követelni nem jogosult.
Kivételt ezen általános rendelkezés hatálya alól egyedül csak
eset képezhet, ha a vevő ezég

által m egvett vágásterületeknek

a

az

az

fennebbi

U. pont szerint kihasználásra m ég át nem adott részében tűzkár támad s ennek
következtében a fakészlet 1 (egy) kát. holdnál nagyobb területen megsemmi
sül avagy használhatlanná válik s a k árt előidéző tüzeset nem a vásárló ezég
vagy alkalmazottjai hibájából vagy mulasztásából származott. Ily esetben azon
területrész vételára, melyen a fakészlet m egsem m isült avagy használhatlanná
vált, a fentebbi 2. pont értelm ében

fizetendő évnegyedes

részletekből azon

évben, melyben az illető terület a fentebbi 6. pont értelmében kihasználásra
kijelölendő lesz, a vevő ezég minden egyéb kártalanítása nélkül le fog vonatni.

H a azonban a szerződés tartam a alatt a jele:n szerződés 1. pontjában
körülírt és a 3. pont értelm ében vevő ezégnek átadott területeken egy kát.
hold kiterjedésű vagy ennél
vevő ezég első sorban

ezen

nagyobb

széltörések

folytán az erdüigazgatóság által kihasználásra
goztatni és kiszállíttatni; m agától értetik,
kihasználandó ilyen

területek

fordulnának

elő,

köteles

széltörések ledöntött és m egingatott és ennek
kijelölendő

fakészletét feldol

miszerint a vágás sorrenden kívül

kiterjedésének

arányában a 2. pontban meg

állapitott holdankinti egységárt, a kijelölés ér. átadás
(harmincz) nap alatt az erdőigazgatóság házi

napjától

pénztárába

számitott 30

pontosan

befizetni

köteles.
Az ilyen területek fakészletéért befizetett összegek a 2. pont b) al
pontjában m egállapitott fizetési részletekből azon évben

fognak leszámittatni,

a mely évben az illető vágásterület, melyből a széldöntött terület kihasznál
tatott, a megállapitott Vágássorrend szerint vevő ezégnek

végleges

kihasz

nálásra átadatik.
A kihasználás alatt levő évi vágásterületeken kiviil a 3. pont értelmé
ben átadott területeken előforduló 1 (egy) kát. holdnál kisebb szél töréseket,
úgyszintén a 3. pont értelm ében átadott területeken

elszórtan található szél-

döntött, avagy a szél által m egingatott s e miatt, vagy más okokból beteges
kedő egyes
akadályozása

törzseket
ezéljából

vevő

c/.ég

évről-évre

a
az

káros

rovarok

elterjedésének

erdőigazgatóság

hasonlóképen átvenni, feldolgoztatni és kiszállíttatni köteles.

utasítása

meg

nyomán

A z ilyen 1 (egy) kát. holdnál k isebb k iterjed ésű széliö rések b ő l és az
e g y e n k é n t előforduló széldöntött és b e te g e s törzsek feldolgozásából szárm azó
faanyagokat
azoknak

vevű

ezég a term elés helyéről csak a k k o r szállíth atja el, ha

k ö b ta rtalm a

az

e rd ő ig a z g a tó sá g

m eg b ízo ttja

által m egállapittatik

és je g y z é k b e vétetik.
Ezen, a vevő ezég m eg b ízo ttja által is aláiran d ó je g y zé k ek alapján az
erd ő ig a zg a tó sá g m inden évről összeállítja az illető évben vevő ezég által igy
term elt faanyagok összes m enn y iség ét és az errő l szóló évi kim utatást vevő
ezégnek az illető év deczem ber hó
ezen

kim utatásban

k itü n te te tt

elsejéig kiadja.

V evő ezég k ö teles az

összes fam en n y iség ért k ö b m éteren k in t 1 frt

25 k rt (egy forint huszonöt krajezárt) az illető év deczem ber

hó v ég éig

az

e rd ő ig a zg a tó sá g házipénztáránál megfizetni.
Az e k k é n t befizetett összegek nyilvántartatnak és

a szerződés utolsó

évében esed é k essé váló fizetési részletek b e fognak vevő ezég ja v á ra betudatni.

Az
vizen

való

eladó

m egengedi, hogy vevő ezég a term elendő faanyagoknak

leszállítására alkalm as p a ta k o k a t ezen

czélra

felhasználhassa

s

egyszersm ind a rra is kötelezi m agát az erd ő ig azg ató ság , hogy

vevő részére

a

en g ed ély t, a

tutajozás

és

usztatás

g y akorlásáh o z

szü k ség es

tö rv én y es

m ennyiben annak kieszközlése az 1879. évi X X X I. t. ez. alapján leh etség es,
m e g sze rz i; az engedély m egszerzésével já ró k ö ltség e k et azonban vevő ezég
sajátjábó l köteles fedezni.

H aso n ló k ép en sa ját költség én és sa já t fájának felhasználásával k öteles
a vev ő ezég a tutajozás és u sztatás czéljaira szükséges, s az 'erd ő ig azg ató ság
hozzajárulásával

m egállapítandó

te rv e k

és

k ö ltség v e tése k

alapján

v é g re 

h ajtan d ó összes építkezéseket, vizszabályozásokat, partb izto sitáso k at, rakhelyb ere n d e z é se k e t s m ás szükséges m unkálatokat létesíteni, to v áb b á a tutajozás
és u sz tatás által okozott káro k n ak , av ag y harm adik szem élyek által a vizen,
vagy szárazon való szállításból kifolyólag e se tle g em elt m indennem ű k ö v e
telések n ek ■kiegyenlítésére

és

kielég ítésére

is

k izáró lag

a

vevő

ezég

k ö te lez te tik .
K öteles továbbá vevő ezég az általa létesíteni kivánt m inden néven
nevezhető

építkezéseknek,

berendezések n ek ,

fü részg y árak v agy

m ás üzleti

ép ületeknek és azok felszerelésének részletes te rv é t és k ö ltsé g v e té sé t az erd ő 
igazgatóságnak

előlegesen bem utatni, az ép ítk ezést p ed ig az erd ő ig azg ató ság

által

elfogadott terv ek és k ö ltség v e tése k szerint sa já t k ö ltség én v ég re h aj

tani.

H a a te rv e k és k ö ltség v e tése k m eg állap ítása irán t az erd ő ig azg ató ság

és

vevő

ezég kö zö tt n ézeteltérés

m erülne fel, az ügy

eldöntés v é g e tt a

földmívelésügyi m. kir. m inisterium hoz terjesztetik fel. A m inisterium h atáro za ta
v égérvényes és vevő ezég ab b an m egnyugodni tartozik.
M egengedtetik

továbbá a vevő

ezég n ek a szállítási eszközök,

vízi

vag y m ás építkezésekhez és m indennem ű beren d ezéseih ez szü k ség es fölei- és
k őanyagokat, hom okot az eg y e sitett kezelés alatt álló e rd ő k te rü leté n d íj
m entesen te rm eln i; az e czélra felhasználható hely ek azonban vevő ezég érd eV(^te ^e m ellett, az erdöi^ a z g ^ j s ó ^ J t l ^ ^

M egengedtetik

vevő ezégnek az is, hogy a 3. pont értelm ében á t

adott területen a faterm ények kiszállítására és földolgozására szolgáló épít
ményeket, utakat, gátakat,

zsilipeket,

(ürészmalmokat saját költségén épit*

hessen és faraktárakat rendezhessen b e ; a mennyiben pedig ily építmények
létesítésére nézve hatósági engedély szükségeltetnék, köteles ezt vevő ezég
saját költségén az illetékes hatóságtól kieszközölni.
E czélra szolgáló területeket a szerződésben körülirt és átvett erdőterü
leten belül vevő ezég minden díj nélkül veheti igénybe, ezen területen kívül a volt
naszódvidéki községeknek egyesítve kezelt erdejében igénybe venni kivánt
más területek használata iránt köteles azonban az erdőigazgatósággal külön
egyezségre lépni. A volt naszódvidéki községeknek egyesítve kezeit erdejéhez
nem tartozó, vagy pedig m agánszem élyek birtokában levő területeket vevő ezég
az 1390. évi X IX . t. ez. 2. §-a értelm ében kisajátítás útján szerezheti meg.

12 .
A

vevő

ezég

által a szerződés tartam a alatt a volt naszódvidéki

községek egyesítve kezelendő erdőségeinek kihasználása érdekében létesített
összes vizi- és száraz építmények, fiirészépiiletek, berendezések, farakhelyek,
fa- és niás raktárak, más ipari- és gyárépületek és ezekhez tartozó melléképületek vevő ezég által le nem rombolhatok, el nem távolíthatók, hanem a
szerződés megszűnésekor, kivéve a 22. pont értelmében létesítendő munkáslakokat és ezek

tartozékait (melyeknek tulajdonjoga iránt a most idézett

2 2 . pont rendelkezik) eladó kizárólagos tulajdonába mennek át; a nélkül,
hogy a vevő ezég mindezek értékének m egtérítését követelhetné.

A fürész-

művekben, ipartelepeken és gyárépületekben levő azon gépek, géprészek, fel
szerelési és berendezési tárgyak ellenben, melyek az épületekkel szerkezeti
összefüggésben nem állanak s ennélfogva az épületek szilárd szerkezeteinek
m egbontása nélkül is szétszedhetők és eltávolithatók, a szerződés m egszűnté
vel is a vevő ezég tulajdonát fogják k épezni; ha azonban az erdőigazgatóság,
kívánja, vevő ezég köteles ezeket is a szerződés megszűntével a bíróilag
megállapítandó becsérték 50 (ötven) százalékának m egtérítése ellenében az
eladó kizárólagos tulajdonába átbocsátani.
Az előbbiek értelm ében a szerződési idő lejártakor az erdőigazgatóság
tulajdonába átm enő épületeket és

berendezéseket vevő

ezég

a

szerződési

idő lejártától számítandó IS (tizennyolez) hónapon át, vagyis 1‘JOG (egyezerkilenczszázhat) évi deczem ber hó végéig még használatában tarthatja, de a
használat ezen ideje alatt azok gondozásáról és használható üzletképes álla
potban való m egtartásáról
értetvén,

is köteles saját költségén gondoskodni, önként

hogy az erdőigazgatóság vagy ennek szerződéses vállalkozója a

szállítási berendezéseket és építm ényeket, valamint a raktárhelyiségeknek az
újon leszállítandó faanyagok elhelyezésére szükséges és az erdő-igazgatóság
által kijelölendő megfelelő részét is az 1906 (egyezerkilenszázhat) évi julius hó
I tői kezdve szintén akadály nélkül használhatja; miből kifolyólag vevő ezégnek
kötelessége

a/,

utolsó

vágaslei'ülcteken

term elt

összes faanyagokat

ezen

határidőig a vágásokból a feldolgozás helyére kiszállítani. Semmi szin^alati
nem engedtetik meg azonban vevő ezégnek, hogy

a

szerződés

megszűnte

utón az akkor létezett építményeket és berendezéseket elszedje, vagy azokon
olyan változásokat eszközöljön, melyek az értéknek csökkenésével volnának
összekötve.
A szerződés lejártától számított 18 (tizennyolcz) hónap határidő letel
tével, vagyis 1‘JOG (egyezerkilenczszázhat) évi deczcm ber hó végével ellenben
a vevő ezég ezen használati joga is megszűnik. Ezen időpontig tehát a vevő
ezég az összes épületeket, raktárakat és rakhelyeket kiüriteni köteles, mivel
ellenkező esetben 1907 (egyezerkilenczszázhét) évi jan u ár hó elsején a fűrész
telepeken, faraktárakban és farakhelyeken, az erdőben, avagy bárhol másutt
található összes nyers vagy feldolgozott faanyagok, gépek, berendezési tárgyak
stb. az eladó tulajdonába mennek át.
Az előbbiekkel kapcsolatban kiköttetik továbbá, hogy vevő ezég az
előbb em litett épületek, építmények és berendezések

közül azokat, melyeket

az erdőigazgatóság e végből kijelölni fog, a felépítés idejétől kezdve 190(i
(egyezerkilenczszázhat) évi deczember hó végéig terjedő időtartam ra valamely,
az erdőigazgatóság
erdőigazgatóság által

által kijelölendő, jó hitelű hazai biztosító-társaságnál az
megállapítandó értékösszeg erejéig tűzkár ellen

sítani s a biztositásról szóló bárczát

bizto

az erdőig?:zgatóságná! letéteményeznl

tartozik; kiköttetvén egyúttal az is, hogy vevő ezég tűzkár esetében a leégett
épületeket a biztositó-társaság által kifizetett összeg erejéig újból felépíteni
és a biztosítást megújítani köteles.
Az ezen pont megelőző bekezdéseiben foglak általános rendelkezések
kiegészitéseül azonban kölcsönös egyetértéssel megállapittatik, hogy abban az

esetben, ha a vevő ezég által az erdőigazgatóság részéről elfogadott terv és
költségvetés szerint a szerződési időtartam első 10 (tiz) évéhen létesitett
valamely épület, építmény vagy berendezés a szerződési időtartam 10. (tizedik)
éve után, vagyis az 1900. (egyezerkilenczszázadik) év julius hava elseje után
tűzkáreset vagy árviz folytán megsemmisül vagy elrom boltatik és a vevő ezég
azt az erdőigazgatóság hozzájárulásával és az erdőigazgatóság által elfogadott
terv és költségvetés szerin t'sajátjáb ó l újból felépiti, ezen újból való felépítés
nek a szerződés lejártakor bírói becsli alapján m egállapítandó értéke a szer
ződés lejártakor a m. kir. erdőigazgatóság által megfelelő részben m egtérít
tetik, azonban csak a következő levonásokkal u. in.:
1. abban az esetben, ha a tűzvész vagy

árviz

által

m egsem m isített

vagy elrombolt épület, építmény vagy berendezés biztosítva nem volt, az újból
felépített építménynek, épületnek, avagy berendezésnek
megállapítandó értékéből annyiszor 10 (tiz)

bírói

becsi!

alapján

vonatik le, a hány évig vevő

ezég az új épületet, építm ényt vagy berendezést

a

szerződés

megszűnése

idejéig használta, s m egtérítésül csak a különbözet fizettetik ki vevő ez ég n e k ;
2. abban az esetben pedig, ha a lerombolt épület, építm ény vagy beren
dezés az erdőigazgatóság által biztosításra volt kijelölve, az új épület, építmény
vagy berendezés biróilag megállapított becsértékéből először is az illető biz
tosító-társaság által kifizetett

biztosítási

összeg

iittetik

le,

a

m egm aradó

különbözetből pedig szintén annyiszor 10 (tiz) °/o vonatik le, a hány évig az
illető új épületet, építményt, vagy berendezést vevő ezég a
szűnése idejéig használta; vevő ezégnek

tehát

ez

esetben

szerződés
a

birói

m eg
becsii

alapján m egállapitott építési k öltségek b ő l csak az igy m egállapítandó m arad ék
téríttetik m eg.

13.
V evő ezég ezen szerződésből kifolyólag a v ág ásteriiletek elad o tt, illetve
m egvett fakészletén kiviil m ás

uradalm i jo g n a k

g y ak o rlá sát

igénybe

nem

vehetvén, a le g elteté st, a halászatot és v ad ászato t v agy bárm ely m ás haszon
vételt sem a kihasználás v é g e tt á ta d o tt te rü letek en , sem
más részeiben vevő ezég, vagy

vevő

ezégnek

fuvarosai gyakorolni nem jo g o síto ttak ,

p edig

alkalm azottjai,

az

erdőnek

m unkásai

és

és ezen tilalom nak áth ág á sa esetében

vevő ezég a vonatkozó törvények alapján lesz felelősségre v o n a n d ó ; az erdő
igazg ató ság azonban az eg y e sített kezelés alá tartozó e rd ő k n e k
közelében

levő,

h e lje z e tt részeiben

erdőfelügyeleti
m egfelelő

szem pontból

nagyságú

illető te rü le te k leg eltetési haszonélvezetére

legeltetési

legelőterületek
jo g o síto tt

a

tilalom
k ib érlése

k ö zség ek k el

vágások
alá
irán t

nem
az

lehetőleg

eg y e z sé g e k e t létesít. Ö n k én t értetv én azonban, hogy az ezer, eg y e zség ek é rte l
m ében fizetendő b é rö ssz e g e t vevő ezég az illető község ek n ek sajátjáb ó l lesz
köteles megfizetni s hogy a m ennyiben a

vonatkozó

eg y ezség ek

létesítése

nem sikerülne, e z é rt az e rd ő ig a zg a tó sá g felelősséggel nem tartozik.

14.
K özös eg y e té rté sse l az is m egállapittatik, m iszerint vevő ez é g köteles
a kihasználandó v ág áso k

felett

és

közelében

havasi védövek fakészletének azon részét,

m ely

fen tartan d ó
a

v éd erd ő k ,

m eg állapitott

v agy

ideiglenes,

vagy rendszeres gazdasági

üzem tervek

szerint

kihasználható,

és

m ely

az

erdészeti szem élyzet által e czélra előlegesen kijelölendő, a szom szédos vágással
egyidejűleg kihasználni, a 8. p ontban m eg szab o tt h atárid ő n belől kiszállítani
és töm ör k ö bm éterenkint (1) egy o. é. frtban m eg állap ito tt tő á r m ellett m e g 
venni.

15.
V evő ezégnek a véderdőkben, vagy a havasi v éd ö v ek b en
faegyedeket áll jo g á b an
kijelöltetni fognak.

levágatni,

liz é rt a v á g á s á ta d á sa

mik e czélra

az

alkalm ával az e rd ő g o n d n o k sá g

szédos v éderdőkben, vagy havasi

csak azon

e rd ő g o n d n o k sá g által
által a szom 

v éd ö v ek b en kijelöltetni, a gyökfejnél és a

törzsön m egbélyegeztetni és folyószámmal elláttatni fognak m indazon törzsek,
m elyek vevő ezég által kihasználandók lesznek.
U gyanezen
m elybe minden

alkalom m al

egyes

határo zo tt m ag asság a
m ellm agasságban

(1-3

a

kijelölendő

törzsnek közvetlen
eg ész

törzsek

je g y zé k b e

vétetnek,

m érés, av ag y becslés utján m e g 

m éterek b en kifejezve és k ö zv etlen m érés utján

m é ter

m agasságban)

m e g m ért

átm érő je

pontosan

bejegyzendő, h ze n k ét m éret alapján a je g y zé k b e fölvett tö rzsek köbtartalm a,
tekintettel arra, hogy a törzs csúcsára eső
hagyandó, ak k é n t
ságban

m ért

h atározandó

átm érőnek

meg,

m egfelelő

rész és a k é re g szám ításon kiviil

hogy a m a g assá g n ak és a m ellm ag as
h en g er

k ö b tartalm án ak -15 (negyvenöt)

százaléka veendő és írandó be a jegyzékbe. A vételár pedig az igy kiszámított
kübtartalom és a 14. pontban megállapított eg y ség ár alapján számítandó ki.

16.
Köteles vevő ezég vagy vevő ezég m eghatalm azottja az előző pont
szerint kiállítandó m éretjegyzeket aláírni és a kijelölt fáknak átvételét elismerni.
Köteles továbbá

vevő ezég

ezen jegyzéknek a felsőbb hatóság által történt

megvizsgálása után megállapítandó vételárt a felhívástól számított (14) tizen
négy

nap

alatt a m.

lefizetni, és addig,

kir.

míg

erdőigazgatóság

ezen

házi

kötelezettségének

pénztáránál

készpénzben

meg nem felei, az átadott,

illetve átvett vágásban a faejtési m unkákat meg nem kezdheti.

17.
Azon
1. pontban

esetben,

ha az erdőigazgatóság

megjelölt és

vevő ezégnek

ezen szerződés tartam a alatt az

átűdott

területeken és a 14. pont

szerint kihasználandó véderdőrészleteken kivül a volt naszódvidéki községeknek
egyesítve kezelt többi erdejében előforduló széltörések vág)' széldöntvények
vagy egyéb

elemi

pedig a* 1. pontban

károk

folytán

kihasználandó területek

részletesen körülírt

kihasználandó véderdőkön

területeken

fakészletét, vagy

és a 14. pont szerint

kivül eső egyesített kezelés alá tartozó erdőkben

az időnkiut szórványosan kidőlt és beteges törzseket eladás utján értékesíteni

kívánja, vevő ezégnek jogában áll az ily módon, illetve a széltörésekből <is
széldöntvényekből esetröl-esetre értékesítendő faanyagokat töm ör köbméterenkint
(1) egy forintért megvenni.
Köteles azonban vevő ezég ezen faanyagok

átvétele iránt az erdő-

jgazgatóság által hozzá intézendő felhívásra a felhívás kézbesitésétől számított
(30) harmincz nap

alatt

annyival inkább

nyilatkozni,

mivel ezen időn ti'il

és akkor is, ha vevő ezég a felajánlt összes faanyagokat a fennebbi ár mellett
mind átvenni nem akarja,

azok értékesítése felett az erdőigazgatóság saját

belátása szerint szabadon rendelkezhetik.
Kiköttetik itt az is, miszerint vevő ezég a széltörésekben és széldöntvé
nyekben, valamint az erdőben szórványosan előforduló és az erdőigazgatóság
által eladás végett kijelölendő törzseket és törzsrészeket azok hosszúságára
való tekintet nélkül 10 cm. felső átm érőig az erdőigazgatóság által m eg
szabandó idő alatt feldolgozni és a kijelölendő helyekre kiszállítani tarto zik ;
az ezen méretnek megfelelő és a m egállapitott

határidőn túl az erdőben

visszahagyott fákért és törzsrészekért vevő ezég a m egszabott árt hasonlóképei)
megfizetni köteles.
A széldöntvényekből, ugy a szórványosan előforduló dűlt törzsekből
és törzsrészekből term elendő faanyagok az illető erdőgondnokság által kijelö
lendő helyekre szállitandók ki és ottan vevő ezég m egbízottjának jelenlétében
bem érendők és jegyzékbe foglalandók. K öteles vevő ezég m eghatalmazottja
a m éretjegyzéket aláírni, és az ezen jegyzék alapján m egállapítandó vételárt
az ez iránti felhívástól számított 30 (harmincz) nap alatt az erdőigazgatóság
házi pénztáránál lefizetni. A kiszállított és felmért faanyagok csakis a vételárnak

lefizetése után m ennek á t vevő ezég tu lajd o n áb a és azo k felett vevő ezég
csak a vételár lefizetése után rendelkezhetik.

18 .
H a ezen szerződés tartam a a latt az 1. pontban
v ág ássorozatokon és a 14. po n t szerin t kihasználandó
kivül az eg y e sitett

kezelés alá tarto zó

erd ő k n e k

részletesen
v éderdő

m egjelölt
részleteken

m ás erdő részeib en

újabb

vágások kerülnek kihasználás és elad ás alá, vevő ezég részére biztosittatik
azon jo g ,

hogy ezen v ág áso k fakészletét is nyilvános á rv e ré s m ellőzésével a

m egállapítandó b ec sé rté k l ü 7«-ával olcsóbban m eg v eh esse.

K ö teles azonban

vevő ezég ezen vág áso k átvétele irán t a hozzá intézendő felhívásnak k ézb e
sitésétől szám itott 30 (harmincz) nap alatt nyilatkozni.

H a vevő ezég ezen

idő alatt nem nyilatkozik, vag y nyilatkozatában kijelenti, h o g y ezen v ág áso k at
m egvenni

nem

ak arja,

az e rd ő ig a zg a tó sá g

azok

elad ása

felett

szabadon

rendelkezhetik.
Az új v ág á so k elad á sa felett az erd ő ig a z g a tó sá g szabadon ren d elk ez
hetik abb an az esetb en is, ha a vevő ezég az erd ő ig a zg a tó sá g által m e g 
állapítandó becsérték ellen k ifogások at tesz és azt feltétlenül el nem fogadja.
A bban az esetb en pedig, ha vevő ezég az eg y sze rre elad ás tá rg y á v á
teendő új vágások egy részének

m e g v ételére a feltételek elfogadása m ellett

hajlandó volna, a többit azonban átv en n i

nem

szándékoznék,

azon

k érd és

f e le tt: vájjon a vevő ezég részleges aján la ta elfo g ad h ató -e, az erd ő ig a zg a tó 

sá g

felterjesztése

alapján

a

földm ívelésügyi

m inisterium

v ég é rv én y esen

határoz.
A vevő ezég által a fentebbi feltételek szerint á tv ee n d ő új v ág á ste rü 
le tek eladása, illetőleg vétele irán t a je len sz erző d ésb en

foglalt részletes fel

té telek alapján külön szerződések fognak k ö ttetn i.
E zen utó lag o san k ö te n d ő

külön szerző d ések

id ő ta rta m a azonban az

1905. (eg y e zer kilenczszázöt) évi julius elsején, illetve 1‘JOG. d eczem b er 31-én
túl nem te rje d h e t s illetőleg vevő ezégnek az utolsó v ág á ste rü le t kihaszná
lására,

feldolgozására

és eltávolítására

1906.

(e g y e z e r

kilenezszázhat)

évi

deczem ber 31-én túl te rjed ő h atárid ő egy általáb an nem ad h a tó .

19.
H áb o rú v ag y já rv á n y o s b e te g s é g esetéb en v ásárló

ezég szerződés-

szerű fizetési k ö te lez ettség é n ek m ikor, hol és mily m é rték b en való teljesítése
vagy a szerződésszerű erd őkihasználásn ak ezzel ö sszefü g g ő
időre való

m eghosszabbítása,

valam int

az,

tek in th ető a h áborúnak v ag y já rv á n y o s b e te g sé g n e k
m egye, illetve az eladás tá rg y á t képező

netaláni rövidebb

h o g y m ely körülm ények k ö zö tt
B esztercze-N aszód v á r

e rd ő k te rü le té re való oly m értékű

kihatása, hogy e z é rt a szerződő ezégnek az előbb je lz e tt

fizetési

k önnyítés

vagy netaláni használati idő-hosszabbítás a d a s s é k : egy ed ü l a m agy. kir. földm ivelésügyi m inister ur elh atáro zásátó l

függ

s

v ásárló

ezég

a m inister ur

ebbeli ren d elk ezését szerződésszegés te rh e a latt feltétlenül köteles teljesíteni.

20 .
V evő ezég jó t áll és szoros kötelesség én ek ism eri az általa, m egbízottjai,
fuvarosai

és

eg y é b

m unkásai

által

a

B ersztercze N aszód

v árm eg y ei volt

h atárőri k ö zségeknek erdeiben vag y az állam fen h ató ság a a latt álló jav ak b an
o kozott m indennem ű k á ro k é rt teljes k á rté rité st nyújtani.
Az

erd ő ig a z g a tó sá g

által

m eg állap ito tt

k ártérítési ö ssz eg e k rő l szóló

k im utatásokat elism eri a vevő ezég teljes p ró b á t nyújtó

hiteles okiratoknak

é s kötelezi m agát a felszólítás n apjátó l szám ítandó (14) tizennégy nap alatt a
kártérítési ö sszegeket, az erd ő ig a zg a tó sá g

felszám ítása

szerint,

birói seg ély

igénybevétele nélkül az erd ő ig a zg a tó sá g p én ztáráb a b efz etn i, mit ha nem tenne,
jogosítva leend az e rd ő ig a zg a tó sá g ezen k ártérítési ö ssz e g e k e t s azok já r u 
lékait a 25. po n t értelm ében le te tt biztosítékból — m inden p e rle k ed é s m el
lőzésével — levonni és elszámolni.

21.
K öteles intézkedni vevő ezég, hogy alkalm azottjai,

m unkásai és fuva

rosai az erdészeti szem élyzetnek utasításait és intézkedéseit po n to san kövessék
és m e g ta rtsá k ;

az ellenszegülő

szem ély ek et

vevő

ezég az e rd ő ig a zg a tó sá g

felhivására a m unkából, illetve szolgálatból azonnal elbocsátani köteles, és a/,
ily elbocsátott egyénekei', vevő ezég tö b b é nem alkalm azhatja.

2E
A z erd ő k belterjes kihasználásával k ap cso lato san felállítandó erdőíizenii
vagy iparvállalatok

szám ára

biztosítása czéljából vevő

sz ü k ség es

ezég

m u n k aerő

kö teleztetik

telepein, m elyeket a m eg v ásáro lt e rd ő k

m eg szerzése

m indazon

fakészletének

és

állandó

fűrész- és m ás ip ar
feldolgozása czéljából

létesíteni fog, m egfelelő szám ú, ipari fo g ialk o iásra alkalm as állandó m unkáso
kat alkalm azni, s ezeknek az illető fűrészek v ag y m ás iparvállalatok körében,
vagy

azok

közelében

való letelep ítése czéljából, az erd ő ig a z g a tó sá g hozzá

já ru lásá v al m egállapítandó helyeken m u n k á ste lep e k et létesíteni.
E zen m unkás-telepeken vevő ezég k ö teles

m egfelelő szám ú eg y -eg y

munkás család elhelyezésére szolgáló m u n k áslak ást létesíteni, m ely lakások az
erd ő ig a zg a tó sá g

által

az alábbiak

értelm éb en

ren d elk ezésére

bocsátandó

külön-külön telk ek en egyenkint egyszeri! m unkáslakházból, a szü k ség es m elléképületekből, és

a

hol leh etség es, eg y m unkás

család házi szükségletének

kielégítésére szolgáló kis k ertb ő l fognak állani.
Ezen

m unkáslakásokat

állapítandó időpontig

tartozik

vevő

ezég

az

erd ő ig azg ató ság

által

m eg 

felállítani s az elkészült m u nkáslakásokat az

alkalm azandó állandó m unkásoknak, s illetve m u n k ás családoknak a tulajdon
jo g m egszerzésének jo g á v al és kötelezettség év el köteles átadni.
A vevő ezég által létesítendő erdőüzem i vagy fűrész- és m ás ipar
telepeken alkalm azandó állandó m unkások szám át, s ezzel

kapcsolatban

az

ezek elhelyezésére szükséges m unkáslakások szám át és a

létesitendő ip ar

vállalatok

terjedelméhez

és

üzemeinek

szükségletnek megfelelően vevő ezég
állapítja meg.

term észetéhez

m eghallgatásával

képest
az

a tényleges

erdőigazgatóság

Kölcsönös egyetértéssel kiköttetik azonban, hogy az erdőigazgatóság
vevő czégtől az általa létesítendő erdőüzemi vagy fűrész és más ipartelepeken
alkalmazandó összes munkások számának 70 (hetven) %-ánál nagyobb számú
állandó munkás alkalm azását s illetve m egtelepítését és állandó lakással való
ellátását nem követelheti.
Viszont
kijelentetik,

azonban

hogy

a

félreértések
munkások

s

kizárása
illetve

czéljából az is határozottan
m unkáslnkások

megállapítandó

számába a vevő ezég által alkalmazandó tisztviselők, a lulajdonképeni mun
kásoknak nem tekinthető felügyelők s más hasonló m inőségben alkalmazottak
s illetve azoknak lakásai bele nem értetnek.
A numkáslakásokat

vevő ezég az erdőigazgatóság által kijelölendő s

a vevő ezég költségére megszerzendő telkeken köteles felállítani s hasonlókép az
ezen telkeken emelendő lakházakat és m elléképületeket is az erdőigazgatóság
altal elkészítendő terv és költségvetés szerint köteles felépíteni.
Kölcsönös egyetértéssel azonban niegállapittatik, hogy vevő ezég egyt.gy munkáslakasba a telek árának, a lak- és hozzátartozó m elléképületek
építési költségeinek és a nuinkáslakáshoz tartozó legszükségesebb felszere
lések

költségeinek,

szóval

egy-egy

m unkáslakás

felállításához

szükséges

kiadásoknak beszámításával, összesen (500 (hatszáz) forintnál nagyobb összeg
belektetésére nem kötelezhető.____
_____
_______

A telek-vásárlásra és azon foganatosítandó építkezésre befektetendő' tőke
után vásárló ezég részére és ebbeli összes követeléseinek végleges kiegyenlítésére
az illető munkástelek birtokosa 15 éven át évenkinti kam at és tőketörlesztés
fejében 7 (hét) V«-ot fog fizetni.

23.
A tényleg befektetett összeg m egállapithatása czéljából különösen is
kiköttetik, hogy vevő ezég az erdőigazgatóság által rendelkezésére bocsátott
terv ek et és költségvetéseket szigorúan m egtartani s a tényleges

kiadásokról

minden egyes munkáslaknál elkülönített szám adást vezetni s ezen szám adást
az építkezés befejezése után megvizsgálás és a befektetési

összeg megálla

pítása végett az erdőigazgatóságnak bemutatni tartozik.
H a vevő ezég a megállapitott tervtől és költségvetéstől eltér, vagy
az építést rósz anyagból avagy felületesen, nem kellő gonddal és tartóssággal
eszközli, kötelességében áll az igazgatóság által m unka közben, vagy a munka
befejezése után megállapítandó hiányokat és hibákat helyrehozni, a nélkül,
hogy az

ilyen

utólagosan elrendelt munkálatok

folytán

felmerült költség

többletnek a befektetési összegbe való beszám ítását követelhetné.
1la pedig vevő ezég az építkezésnél felmerülő kiadásokról pontos és
hiteles számadást nem vezet, vagy a szám adást m egvizsgálás v égett be nem

m utatja, a b efek tetés összeg et az erd ő ig a z g a tó sá g b elátása szerin t m ag a álla
pítja meg, s a m egállapitott összeg ellen vevő ezég k ifogást nem em elhet.

24.
A vásárló ezég és a telepítend ő állandó
viszonyt, illetve a

m unkások félfogadását,

m unkások

közt

létesítendő

elbocsátását, üzleti alkalm azását,

továbbá a m unkások által m egv ásárlan d ó telk ek és azokon álló
árának törlesztés utján való m egfizetését és a telkek

és

építm ények

azokon

levő

ép ít

m ények tulajdonjogának m e g ta rtá sá t v agy elv esztését tárg y azó intézk ed ések et
a vásárló czéggel e g y e té rtő lé g a földm ivelésügyi m inisterium által m eg állap í
tandó szabályzat fogja rendezni.

25.
A szerződés pontos m e g ta rtá sá n a k

b izto sítására

vevő

ezég

köteles

külön óvadéki okm ány m ellett (250.0 0 0 ) k étszázötvenezer forintnyi biztosítékö sszeget készpénzben, vag y a m. kir. erd ő ig a zg a tó sá g

által elfogadhatónak

ism ert és a legutóbbi árfolyam szerint, d e n év érték en felül seh o g y sem szá
m ítható érté k p ap íro k b a n az eladó által m egjelölendő m. kir. p én ztárb a letenni.
L eköti továbbá vevő ezég az eladó biztosításául mindazon tu lajd o n át képező
faanyagokat, m elyek id őnként a k á r nyers, a k á r fűrészárura

feldolgozott álla-

pótban az erdőben, a fűrésztelepeken, vevő ezég rak táraib an és rak o d ó helyein
találtatni fognak.
Ezen

biztosítéki

összeg

letételén ek ,

illetőleg

a

pénztárnál

leendő

elhelyezésének m ég a szerződés aláírása elő tt kell m egtörténnie.
A

készpénzbiztositék

után k am at

nem

fizettetik, d e h a a biztosíték

é rté k p ap íro k le k ö tése és á ta d á sa által nyujtatik, az esetb en a
szelvények vevő ezég elism ervénye m ellett

félévenkint

le já rt

fognak

az

kam atesetben

kiszolgáltatni, ha jelen szerződési kötelezettség ein ek p o n to san m egfelelt.
A le te tt biztosíték oly kézi zálogul

szolgál

a

kincstárnak,

m elylyel

vásárló ezég szerződésileg elvállalt k ö telezettség ein ek p o n to s te lje sité seé rt jó t
áll, s m elyből az erd ő ig azg ató ság n ak a jelen

szerződés

20. pontján

alapuló

követelései fedezendők.
H a a biztosíték részben vag y egészben a kir. kincstár k ö v eteléseinek
kielégítésére fordittatott,

köteles

vásárló

részvéin tá rsa sá g

a m egcsonkított,

vagy egészben lefoglalt biztosítékot a felhívástól szám ított 14 n ap o k alatt a/,
e red eti biztosítéki összeg e re jé ig kiegészíteni, mit ha nem tenne,

ebbel! m u

lasztása szerződésszegésnek fogna tekintetni.
H a a biztosíték érté k p a p íro k b a n tétetik le, a k in c stá r fel van jo g o 
sítva k ö veteléseinek

kielégítése v é g e tt ezen érték p ap íro k at, m inden birói b e

avatkozás nélkül, tőzsdei árfolyam szerint eladni.

A szerződési idő leteltével, ha a vásárló

ezég a m e g sza b o tt k ö te le

ze ttség ek n e k teljesen m egfelelt, a biztosítéki ö ssz eg
szolgáltatni.

vevő

ezégnek

ki

fog

26.
A szerződés pontos teljesitése v é g e tt
vevő ezég a kincstárnak ezen

le te tt

ezen

biztosítékon

kivül

szerződésből szárm azható m indennem ű k ö v ete

léséért bárhol találh ató összes ingó és ingatlan vagyonúval kezeskedik s köz
vetlen fizetési jó tállással tartozik, a 250 .0 0 0 frt biztosítéki ö sszeg ellenben a
szerződés netaláni m egszeg ése esetéb en a kincstár
feltétlen

tulajdonába átm egy,

vételári követelések
szolgálhat.

m inélfogva

kiegyenlítésére

a

a

ja v á ra

bevonatik,

je le n szerződésből

le te tt

biztosíték

annak

folyó erdő-

eg y á lta lá b an

nem

27.
Ha

a

vevő

ezég a 2. pontban

m eg állap ito tt

v ételá r-rész letek e t

az

esed é k essé g napjától szám ított (30) harm incz nap le járta után teljes ö sszeg b en
le nem fizetné, vagy a 9. po n t értelm éb en a v ág áso k k itisztításának m e g 
váltásául kikö tö tt ö ssz eg e k et a m egszab o tt

h atárid ő b en

és

helyen

lefizetni

elm ulasztaná, vag y ped ig ezen szerződésben m eg állap ito tt b árm ely k ö te lez ett
ség n ek pontosan nem felelne m eg, m int nem különben a cső d b ee sés eseté b en is
vevő ezég szerző d és-szeg ő n ek fog tekintetni és jo g á b a n áll a m. kir.
ig azg ató ság n ak a szerződést felm ondani,

vevő

ezégnek

b izto siték át

erdőa

kir.

kincstár ja v á ra bevonni, a ezégnek bárhol találh ató ingó és ingatlan v ag y o n át,
b erendezéseit, gépeit, faanyag- és áruk észleteit birói beav atk o zás m ellőzésével,
azonnal lefoglalni.
E zen kivül az erd ő ig azg ató ság n ak jo g á b a n álland a vállalatot a vállal
kozó te rh é re és k ö ltség é re a k á r v ersen y tárg y alás
kézből m ásn ak átadni, m ely esetben a

utján, a k á r

netalán csekélyebb

p ed ig szabad

v ételár

és

b ér

összegből az elad ó ra háram ló v eszte ség é rt s m inden to v áb b i h átrá n y o k k ieg y en 
lítéséért

a

szerződésszegő

vevő

ezég

összes ingó

és ingatlan vagyonával

annyival inkább felelős leend, m e rt a le te tt biztosíték a 25. p o n t sz erin t m ás
követelés b etu d ása nélkül a kincstár ja v á ra esvén,

ugyan az ily eljárás által

okozott k ö v etelések kiegyenlitésére nem szolgálhat.
Ezenkívül különösen kiköttetik, h o g y ha a szerződés felm ondása folytán
netalán m e g ta rta n d ó új

v ersenytárgyalásn ál n ag y o b b aján lat tétetik, az igy

cici t tö b b le t a kincstárt illeti, a biztosítéki ö ssz eg p edig m ég ezen esetb en is
a kincstár ja v á ra esik.
S zerző d ésszeg és vag y csőd

esetéb en

a

vevő

ezég

által

felépitett

fűrészek, a g é p e k és eg y éb összes b eren d ezések , alk atrészeik k el eg y ü tt, m int

nem különben m inden, a vevő ezég által felépitett egy éb ép ü letek is,
k árp ó tlás

s

m e g téríté s nélkül az eladó tulajdonába m ennek

át,

minden

s netaláni

követelések k ie lé g ítő é re nem szolgálhatnak.
U g y an a zé rt vásárló ezég

az

általa

em elendő

összes

ép ítk ezések et

m ennyiben azok ingatlanoknak nem tek in th ető k — azo k összes tartozékait,
g é p e k e t és üzleti (elszereléseket a kir. kincstár ja v á ra ezennel leköti, s b ele
egyezik, hogy
ta ssan a k

s

az

azok kir. közjegyző’ k ö zbejöttével sa ját k ö ltség én összeirateladó kir. erd ő ig azg ató ság által kijelölendő erdészeti tiszt

viselőnek kézi zálogképen átadassan ak .

28.
Iizen szerződés sem

egészben, sem részleteiben, sem

nagyobb, sem

kisebb v á g á ste rü le te k e t illetőleg a löldm ívelési m. kir. m inisterium
előleges beleegyezése nélkül m ás szem élyre, v agy ezégre á t

nem

tu d ta és
ruházható,

m ert különben an n a k engedély nélkül való átru h ázása szerző d ésszeg ésn ek fog
tekintetni.

29.
M indkét szerződő fél lem ond a félértéken túl való sérelem m iatti jo g 
orvoslatról.

30 .
lig y e té rtő le g m egállapittatik, hogy a je len szerződésből ered ő m indazon
törvényes
jo g o sítv a

lépések,
lenne,

m elyek

az egyedül

m e g tételé re

az

általa szabadon

erd ő ig azg ató ság
választandó

m int felperes

s az

1868. évi

L IV . t. ez. s illetőleg az 1 SS 1. évi L1X. t. ez. értelm éb en a som m ás eljárásra
illetékes bíróságnál, a p e r tárg y á n ak

é rté k é re való tek in tet nélkül, som m ás

eljárás u tján te h e tő k folyam atba, m ig ellenben azon vitás k érd é sek , m elyeknél
az erd ő ig a zg a tó sá g mint alp eres jelentkezik, csakis a m. kir. erd ő ig a zg a tó sá g
székhelyére illetékes bíró ság előtt, az ügy term ész eté n ek m egfelelő eljárás
szerint d ö n te n d ő k el.

31.
M indezen szerződéssel ö ssz ek ö tö tt bélyegdíjak, és egyéb, n evezetesen
a jelen szerződés tá rg y á t kép ező adásv ételi ü g y let után kiszabandó illetékek

úgy a bélyegdíj, m ely a törv én y ek érte lm é b en az ered eti sz e rz ő d é se k re esik,
valam int a teljesítendő fizetésekről kiállítandó pénztári n y u g tá k ra szükséges
bélyegek

kizárólag vevő

ezég által fedezendők. H aso n ló k ép en az eg y es évi

vág áso k kijelölésével és átad ásáv al felm erülő k ö ltsé g e k e t is v evő ezég ta r
tozik viselni.

32.
K ölcsönös m egeg y ezés nyom án k ik ö ttetik , hogy v ásárló ezég BeszterczeN aszód várm egye terü letén vag y K olo zsv ár sz. kir. váro sáb an állandóan lakó
oly ezégvezetőt ta rtan i köteles, ki vevő ezég et ugy a p erek b en , m int p eren
kivül teljhatalom m al kötelezőleg képviselheti.

E zen ezégvezető

tö rv én y esen

kiállított minden idevágó e s e tre kiható m eg h atalm azással látan d ó el, s neve,
polgári

allása

s

lakhelye

hiteles

m asolatanak

a

közlése

e z é g je g y z é sn e k ,
m ellett

ezen

m eghatalm azványnak

szerző d ésn ek

jo g e rő re

v agy
em el

kedésétől szám ított (30) harm incz nap a la tt a m. kir. erd ő ig a zg a tó sá g n ak
b ejelentendő.
E zen m eghatalm azott teljesen k épviselendi vevő ezég et az eladóval
szem ben, m inélfogva az eladó által a vásárló ezéghez intézendő felhivások,
ha a kirendelt m eghatalm azottnak Írásban k ézb esittettek , v ag y

vele szóbeli

úton közöltettek, olybá veendők, m intha közvetlenül vásárló ezéghez intéz
te ite k volna.

33.
lizen szerződés k é t ered eti péld án y b an állittatik ki,
beszterczei m. kir. erd ő ig a zg a tó sá g b irto k áb an

m arad,

m elyek egyike a

m ásik a

p ed ig

vevő

ezégnek ad atik át.
M indkét példány a szerződés m e g k ö tése alkalm ával vevő ez é g k ö ltség én
a törvényszerű bélyeggel lá ta n d ó el.

34.
Jelen

szerződést

szerződd felek,

h itelesség ére

és

tö k életes é rv é n y e ssé g é re nézve a

egyfelől a m. kir. állam erd észetn ek a földm ívelésügyi m. kir.

m inisicrium által m egbízott k ét tagja, m ásfelől p ed ig

a

v evő

ezégnek

a

kolozsvári kir. törvényszék mint kereskedelm i bíróság ezéjjjegyzési hivatalának
a je le n szerződéshez csatolandó kivonata szerint ezégjegyzési jo g o su ltság g al
biró k ét ta g ja k ét tanú je len lété b en sajátk eztíleg aláírják.

Nyíltan és határozottan

kijelentvén, miszerint jelen szerződés az ezt

aláíró vevő ezégre nézve az aláírás után azonnal teljes jo^érvényes kötelezett
séggel bír, az eladóra nézve pedig- csak akkor válik kötelező erejűvé, midőn
az a földmivelésUgyi m. kir. minister ur ü N agym éltósága által végleg jó v á
hagyatott.
Végül ezen szerződés azon m egjegyzéssel iratik alá, hogy a jelen
pontban

em lített ezégjegyzési

kivonat

—

melynek

alapján

a

kolozsvári

fakereskedő részvénytársasággal ezen szerződés m egköttetett — az idefűzött
közjegyzői okirat harmadik lapján olvasható.
K elt Budapesten, 1890. évi augusztus hó 4 én.

A m . k ir. á lla m e rd é sz e t
r é s z é r ő l:
B e d ö A l b e r t s. k.

F a k e re sk e d ő ré s z v é n y tá rs a s á g
K o lo zsv árt.
K ö v á r y L á s z l ó , . k.

országos fötrdőmcstcr.

rr

_

Horváth Sándor
kir. trdofcl'úgytlö.

s. k.

Dr. Groisz Gusztáv

a. k.

E lő ttü n k m in t tan u k e lő tt:

Sigmond Ákos t. k.
Mara Ahos ». k.
minist, fogalmazó.

Földmívelésügyi m. kir. minister.

40.081
1890.
Ezen szerződési jóváhagyom.
Budapest, 1890. augusztus hó 21.
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3. Melléklet

Faeladási hirdetmény. 886— 1907. szám. — A beszterczei m.
kir. erdőigazgatóság kerületében az ilvai és borgói felső m. kir.
erdőgondnokságok kezelése alá tartozó llva és Les fővölgyekre
hajló egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben az
1907. évi julius 1-től számított tiz (10) év alatt kihasználandó, az
alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek törzsenkinti kiszám
lálással m egbecsült fakészleteinek tövön való eladására Beszterczén,
a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében, 1907. évi április
hó 23-án d. e. 11 órakor a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur
jóváhagyásának fenntartása mellett, zárt Írásbeli ajánlatok utján
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.
A kimutatásban közölt lucz- és jegenyefenyő-haszonfa a felvett
törzseknek csupán műszaki czélokra alkalmas fatömegét a kéreg
és csúcsfa nélkül foglalja magában.
Az egész áruba bocsátott fatömeg kikiáltási ára 5,353.596
(ötmillió-háromszázötvenháromezer-ötszázkilenczvenhat) K.
Vevő ezég saját költségén a naszódvidéki helyiérdekű vasút
Kisilva állomása közelében egy gőzfürész-telepet felépíteni és
berendezni köteles, ebből kiágazólag az llva- és Lesvölgybe az
iparvasutakat a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság saját költségén
fogja kiépíteni és a vevő ezég használatába és üzemkezelésébe
átadni.
Ezeket az iparvasutakat, melyek közül az ilva-völgyi vasút
egyszersmind korlátolt közforgalomra is berendezendő lesz, a vevő
ezég köteles a szerződés időtartamára a faeladási szerződés kiegészitő
részét képező üzemi és üzletkezelési szerződés feltételei szerint
saját üzem ébe és kezelésébe átvenni; de a vevő ezég a faeladási
szerződés alapján megvett faállományt az említett vasutakon minden
díj nélkül szállíthatja le.
A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és 10%
bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az eladás tárgyát
képező összes területen levő fakészletekért megajánlott vételár
szóval és számjegyekkel is tisztán olvashatóan kiírandó és amelyekben

ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az árverési és
részletes szerződési feltételeket és ezeknek mellékleteit ismeri,
azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 1907. évi
április hó 23-án d. e. 11 óráig a beszterczei m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtandók be.
Az ajánlatot tartalmazó boríték első oldalán világosan kiteendőí
hogy az a jelen árverési hirdetményben tárgyalt ilva- és lesvölgyi
vágások fakészletére vonatkozó vételi ajánlatot tartalmaz.
Oly ajánlatok, melyek nem az 1— 5. tétel alatt felsorolt összes
vágások mindenikére, hanem csak azok némelyikére tétetnek,
továbbá amelyek a kikötött feltételeknek nem felelnek meg, amelyek
elkésve nyujtatnak be (utóajánlatok), vagy pedig a megállapitott
árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak
magukban, figyelem be vétetni nem fognak.
A földm ivelésügyi m. kir. miniszter ur fenntartja magának
azt a jogot, h ogy az ajánlatok közül szabadon választhassa elfoga
dásra azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára saját
belátása szerint legm egfelelőbbnek talál, vagy hogy az összes
ajánlatokat is visszautasíthassa.
Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m.
kir. erdőigazgatóságnál, valamint az ilvai m. kir. erdőgondnok
ságnál, Óradnán és a borgói felső m. kir. erdőgondnokságnál
Borgóprundon a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és
kívánatra a feltételek, valamint ezeknek mellékletei 30 korona, a
vágások térképei 50 korona összeg előleges beküldése ellenében
az érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek.
Beszterczén, 1907. évi márczius hó 4-én.
(16. II. 1.)
M. kir. erdőigazgatóság.

Az llv a - és le sv ö lg y i erdők elad ása. A Besztercze-Naszód
vármegyében fekvő ilva-és lesvölgyi erdőkre m. hó 23-án tartott
árverésen csak egy ajánlat érkezett be egyik szegedi fakereskedőczégtől, m ég pedig 5.400,000 K.-val, szemben az 5.353,596 K
kikiáltási árral. Figyelem be véve, hogy a besztercze-naszód vidéki
fenyőfa az ország legkitűnőbb faanyagai közé tartozik s hogy á
szükséges szállítóeszközökről maguk a tulajdonos községek g o n 
doskodnak, az árverésen való csekély résztvétel mindenesetre fel
tűnő körülmény, amelyet a fapiacz helyzete nem indokol m eg
kellően. A kiviteli tarifáknak a levegőben lógó emelése, az e
téren való bizonytalanság is hozzájárulhatott a kereslet csökkené
séhez, de elégséges magyarázatot ez a körülmény sem nyújt
Valószínűleg az erdélyrészi erdők tőárának erős em elkedésével
szemben akar ez a tartózkodás bizonyos tüntetés lenni, amely
azonban tartósan czélt érni nem fog.

4. Melléklet

Jelmagyarázat
Normál nyomtávú vasút ----------------Keskeny nyomtávú v a sú t----------------Tervezett vasút
A községek felsorolása:
1.
2.
3.
4.
5.

Alsóborgó
Borgóbeszterce
Borgótiha
Borgóprund
Bükkös

6. Ciblesfalva

7. Felsőborgó
8. Felsőbudak
9. Földra
10.Gaurény
11.Gledény
12.Hordó
13.Kisilva
14.Kisrebra
15.Kissajó
16. Kosna
17.Középborgó
18. Les
19.Magura
20.Major
21.MonorfaIva
22.Marosborgó
23.Mittye

24.Nagyilva
25.Nagyrebra
26.Naszód
27.01áhszentgyörgy
28.Óradna
29.0roszborgó
30.Párva
31.Pojény
32.Radnalajosfalva
33.Rágla
34.Romoly
35.Runk
36.Sajónagyfalu
37.Saj őszentiván
38.SzáIva
39.Szamosmakód
40.Szentjózsef
41.Telcs
42.Újradna
43.Várorja
44.Zágra
45.Marosmonosfalu
46.Marosoroszfalu

Is m e r te tv e líe tt annak idején Hagymái tóságodna.k a m.kir.kir.cst á r túlojdonát^k^pező fürdőkre nézve közölt amss álláspontja,hogy
nemcsak az államva-gyonok megfelelő hasznosítása,de a hazai fürd"»

Jv ' ' j f '

ügy fejlesztéBtóiaempontjából io hajlandó a fürdők állami kezelése
h e ly e tt,a z o k a t^ ^ tá rsa d a lm i vállalkozás számára átengedni.
E körülmény a r r a i n d í t o t t mély t i s z t e l e t t e l a l u l í r o t ta k a t ,
hogy a BeBítercze-^aszód vármegye területén,Oradna község h a t á r i 
ban fekvő,Radna-borberek néven ismert k in c s tá ri fürdőre vonatkozó
lag v étel a já n la to t tegyünk.
A radnaborbereki fürdőt kedvező klirrátikus viszonyánál fcrv»
•' -.H

k e r e s e tt fürdő-helyiyé f e jle s z th e tő nek ta r tju k s mivel azóta,hogy
e kies hely az Erdélyi Kárpát Erveeület bérletében á l l ót,mér: e^yszerű p rim itiv állapotában is kedvelt s megszokott helye l e t t r

magyar társadalmi rétegeknek,nem minden iro d a lo m nélkül tekir.t ?
vidék,sőt a messzebb környék magyar társadalma egy oly változás
elé,hogy egy talán haszonlesőbb ü z le ti vállalkozás o ly . v isz o n y o s t
teremt e fürdőcskében,a. melyek m iatt a meoczebb helyről io szíve
sen i t t üdülő s pihenő magyar családok kénytelenek végkép megvál
ni a megkedvelt fürdő h e ly tő l.
liyiltarr.ki je le n tjü k , a t t ó l f é l a aidék társadalma,hogy a már
tejese n a román ajkú társadalom á l t a l lefoglalt,szom szédos Olahszenfcgyörgyjgyógyfürdőn é s z l e l t magyar ellenes han gu lat,ide is
u t a t t a l á l s'fezzel épenugy lehetetlenné teszi a magyarság fürdőinto g a tá sá t a borbereki fürdőn,a mint ta rth a ta tla n n á l e t t a ta rto z kodása Oláhezentgyőrgyön.
Beszterczeóváros magyar értelm iségét é r in ti legközelebbről
ezen aggodalma 8 J'jjjövő s ezé rt ez méginkább arra " sz tö n sö tt minket,
hogy a magyar' társadalom számára leh ető leg b iz to síts u k e.-fürdőhe
l y e t.

V é telaján lato t temünk tehát s .Rednaborborek fürdő egész tariile té re .a z azoB&talalhaté ingatlanságokra / épületekre / 8 úgy
szintén az épületek ingó fe ls z e re lé s é re s v é te lá r fejében ezennel
24000 az az huszonnégyezer koronát felaján lu n k ,fizeten d ő 10 év sr
l a t t 2400 koconáflf.óvi részletekben.
í ély t i s z t e lfl.fr
e t t e l kérjük I-'agyméltóségodat.hogy abban az esetben,ha ajánlatunkat-további tárgyalás alapjául elfogadhatónak méltó z tá tik t a l á l n i . e r r ő l mely t i s z t e l e t t e l a l u l í r o t t a k a t , a további
akra nézve u t a s í t a n i , merie le lő le g é r t e s í te n i kegyeskedjék.
Besztercze,1912.évi deczember hó^'í^t-r:.

J'ély t i s z t e l e t t e l maradunk

10 FÉNYKÉPMELLÉKLETEK
A felvételek (a 26. kivételével) a selmeci akadémisták, III. éves
hallgatók 1898. évi nyári nagygyakorlatán készültek. A
fényképgyűjtemény az Erdőhasználati Tanszék dokumentumai
között maradt fenn, és a soproni Erdészeti Múzeum
engedélyével közöljük.

A fényképek technikai feldolgozásában dr. Markovics Tibor (Őriszentpéter)
és Tóth Péter (Velem) voltak a segítségemre, amit ezúton is köszönök.
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1. kép - A selm eci harmadéves erdészhallgatók 1898. évi tanulmányútja.
A résztvevők Erdély és Bukovina határán. A megjelölt tanárok (balról jobbra):
1. Dr. Tuzson János ; 2. Csiby Lőrinc ; 3. Fekete Lajos ; 4. Vadas Jenő

3. kép - Magyarország és Bukovina határa a Nyegrisóráról nézve a határegyezményben előírt 4+4 m-es nyiladékkal

5. kép - A Tamó-havas

7. kcp - A D om a köve (Piaira Dorni) nyugatról

8. kép - A "Petrile rosi" egyik sziklacsoportja

9. kép - Toronyszikla a "Petrile rosi" sziklacsoportból

10. kép - D om a-völgyi erdőőri lak

11. kép - Kolibicai erdőőri lak

13. kcp - 1893-94. évi vágás a D om a-völgyben

15. kép - Dorongút a Kosna-Vakalirol vágásban

17. kép - Vízi csatornák összefolyása a Szkoruset- és
Gaura-nyágra völgyekben

:

18. kép - A repegyci vízi csúsztató Araiiyos-Besztcrcébe
való bctorkollása

19. kép - A D orna-völgyi vízfogó látképe m adártávlatból

21. kép - A D orna-völgyi vízfogó surrantója

23. kép - A D om a-völgyi tutajkikötő vízfala

25. kép - A borgóbesztercei gőzfűrész rönk- és (háttérben)
készárutere

26. kép - Óriási jegenyefenyő Romoly község határában
(Magasság: 55,56 m, mellmagassági átmérő: 195 cm,
becsült fatérfogat: 58,066 m3.)
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