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MAGYARORSZÁG ERDŐGAZDASÁGA AZ 1850-ES'ÉVEKBEN 
/Rudolf Ritter von Feistmantel 1805-1871/

Kolossváry Szabolcsné

Magyarországon az 1848-1849-es polgári forradalom leveré
sét követő és az osztrák-magyar 1867. évi gazdasági kiegyezésig 
tartó időszak egyetemes történetírásunk szerint az önkényuralom 
időszaka. Gazdaságtörténet-írásunk szerint fejlődésnek indult „a 
kapitalizmus, nagy lendületet vett az agrártermelés, a tőkés ipa
ri üzemek száma növekedett. Ekkor kezdődött meg az egész gazda
sági fejlődést meghatározó nagyobb arányú vasútépítés, amelynek 
kiteljesedése az 1867 utáni időre esett és lehetővé tette az or
szág nehezen hozzáférhető erdőségeinek nagyarányú kitermelését 
is a csatlakozó klsvasutakkal, részben utakkal. Ausztria-Magyar- 
ország az 1850-es években bekapcsolódott a világkereskedelembe, 
amelynek Magyarországot illetően fő árucikkei a nyerstermékek vol
tak. A magyar erdőgazdaság a főleg Németországba irányult kivitel
ben még jelentős részben erdei melléktermékekkel /hamuzsír, gu- 
bacsliszt stb./ vett részt, de már fontos szerepet töltött be a 
fa, a nyugati keresletnek megfelelően, főleg a tölgy.

Az 1050-es években a magyar erdőgazdaságra is jelentős ha
tással volt Feistmantel Rudolf, korának egyik vezető osztrák er
dészpolitikusa, akinek nevét mindenekelőtt a hozzáfűződő 1852. 
évi birodalmi erdőtörvény tette ismertté. Ezt 1858-tól Magyaror
szágra és az un. magyar tartományokra is kiterjesztették, de ha
tályát 1861-ben a magyar és az erdélyi országbírói értekezletek 
javaslatára megszüntették. Ausztriában - a kornak megfelelő módo
sításokkal - még a második világháború után is érvényben maradt.

Feistmantel a mariabrunni erdészeti tanintézetben szerzett 
erdőmérnöki /Waldamtsingenieur/ képesítést, és 1835-től szorosan 
véve 1847-ig a selmesbányai erdészeti tanintézet, illetve Bánya-
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és Erdőakadémia /Berg-und Forstakademie/ tanára volt. Itteni mű
ködéséhez fűződik az állami erdészeti felsőoktatásnak a kor szín
vonalán való megszervezése.

Szakmai és erdészpolitikai irányelveit az 3835-1838 között 
négy kötetben Bécsben közzétett összefoglaló művében fektette le, 
amely "Die Forstwirtschaft nach ihrem ganze Umfange und mit be- 
sonderer Rücksicht auf die österreichischen Staaten" címen jelent 
meg. Ez nemcsak előadásai alapjául szolgált, hanem erdészeti gaz
daság-politikai elvei kifejezésre jutottak az 1852. évi birodal
mi erdőtörvényben, majd ennek nyomán bizonyos mértékben az 1879. 
évi hazai erdőtörvényben is - amely 1938 Őszéig volt érvényben 
sőt tovább élnek korunkba átmentően is.

Feistmantel elvei leginkább könyvének abból a részéből ismer
hetők meg, amelyben az erdészetet mint állami feladatot tárgyal
ja.* Alapvető tétele, hogy az erdők elsősorban az állam tulajdo
nába valók. Nézete szerint ez gyakorlatilag úgy valósítható meg, 
ha ehhez az állam a megfelelő birtokpolitika anyagi feltételeit 
megteremti. A községi és a testületi birtokosok erdeinek állami 
felügyelet alá vételét törvényekkel és rendeletekkel biztosítani 
lehet /mint ezt a dualizmuskori erdészeti politika meg is tette/, 
ha pedig a nemzetgazdaság érdeke úgy kívánja, a magánbirtokosoknak 
a tulajdonukban álló erdők használata feletti rendelkezési szabad
ságát korlátozni kell.

Feistmantel munkájában már szerepel az un. feltétlen és nem 
feltétlen erdőtalaj fogalma. Ez a Divald Adolf által az 1860-as 
évek első felében elveiben kidolgozott és a magyar Gazdasági Egye
sület /a későbbi OMGE/ választmánya elé terjesztett, majd Bedő 
Albert által tető alá hozott 1879-es erdőtörvényben is megtalál
ható. Feistmantel nézete azonban a nem feltétlen erdőtalajról az 
volt, hogy az ilyen, mezőgazdasági művelésre alkalmas erdőtalajon 
álló erdőket - ha nem is hoznak jövedelmet - a nemzetgazdaság ér
dekében fenn kell tartani népjóléti, közegészségügyi jelentősé
gük, közvetlen környezetükre kifejtett kedvező hatásuk miatt. Úgy 
vélte továbbá, mivel a magántulajdonban levő, jövedelmet nem hozó
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erdők fennmaradását nehéz biztosítani, legcélszerűbb, ha ezeket 
az állam veszi birtokába, és új erdőket is lehetőleg az állam hoz 
létre. Ezzel az állam az erdők harmonikus, tervszerű területi 
megoszlásáról, valamint az erdőgazdaság ésszerű, a nemzetgazdaság 
érdekeinek megfelelő kezeléséről tud gondoskodni.

Az 1852. évi és az osztrák tartományokban 1853-ban életbe 
lépett birodalmi erdőtörvény - mint minden más ilyen jogalkotás - 
az erdőpusztítás ellen, az erdőfenntartás jegyében született meg. 
Magyar viszonylatban ismeretes, hogy a faárak mintegy a XVIII. 
század utolsó évtizedétől növekedni kezdtek, az erdők nagy terü
leten való összefüggő kitermelése a megjelenő vállalkozók révén 
fokozódott, a magánerdők és a nagy nemesi megosztatlan közbirto
kosságok erdeinek állapota a könnyebben hozzáférhető helyeken a 
helytelen kezelés - vágástervek hiánya, az ezektől való eltérés, 
a felújításról való gondoskodás elmulasztása, a sarjerdők és a 
tíizifatermelés terjedése stb. - következtében romlott. Egyes köz
lések szerint a kor kívánalmainak megfelelő erdőtörvény gondola- 
tával az osztrák kormány már 1798 óta foglalkozott.

Mint Tagányi Erdészeti Oklevéltárból ismeretes, a magyar or-
.*■ 3szággyűlés 1791. március 12-én hozott 57. törvénycikkelye intéz

kedett először államhatalmi joggal az erdők pusztítása ellen az 
erdőfenntartás érdekében. Ezt tekinthetjük tehát az első magyar 
erdőtörvénynek. Kétségtelenül általános, rövid jogalkotás volt, 
amely az erdők felügyeletével a vármegyéket bízta mőg, ami nem 
tekinthető újdonságnak, mivel a magyar országgyűlés már az 1715. 
évi 94. cikkelyével bevezette a megyei erdőfelügyeletet azzal, 
hogy erdőkárok ügyében az alispánok bíráskodási illetőségét mond
ta ki.^ Az 1791. évi törvénycikkely - még a II. József kori elvek
nek megfelelően - kiemelte a megosztatlan, rendezetlen /vágásterv 
nélküli/ erdők ügyét, amelyeket a birtokosok között megosztani 
rendelt, és oktalan pusztítás esetén zár alá vételüket helyezte 
kilátásba. Ezt az erdőtörvényt az 1807. évi 21. te. megújította.
Ez is az erdők - jelentőségének hangsúlyozása után - felügyele
tét továbbra is a megyék kötelességévé tette, és elrendelte, hogy
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erdőpusztítás esetében bárki erdejét vegyék zár alá. A törvények 
rendelkezései tehát a nemesi vármegye retortáján szűrődtek át.

Az 1840-es években megélénkülő gazdasági élet arra késztette 
a magyar udvari kancelláriát, hogy 184 5. december 27-én rendele
tet intézzen a Helytartó Tanácshoz, szólítsa fel a Magyar Gazdasá
gi Egyesületet egy megalkotandó ríj erdőtörvényhez részletes ja
vaslat kidolgozására. A törvény szükségességét így indokolja:

miután az erdők a mostani törvények által visszaélések s 
pusztítások ellen biztosítva nincsenek, a státus pedig törvény 
nélkül nem lenne jogosítva a magánbirtokosok erdőkezelésébe be
avatkozni, a királyi kincstár részéről gyakorolt okszerű kezelé
si rendszer az erdei gazdaság elhanyagolt állapotján általánosan 
nem javíthatván, e tekintetben csak új, a jelen viszonyokhoz sza
bott törvények alkotása segíthet, melynek oltalma alatt az erdő
ket gazdaságosan használni s célszerűen művelni lehessen

A bécsi udvar tehát a megalkotandó részletes törvénnyel a ma
gánbirtokosok erdőkezelését kívánta szabályozni, miután a kincs
tári erdőkben a gazdálkodást megfelelőnek tartotta. 1848-ban egy 
erdőtörvény-tervezet is készült, amelynek megvitatására Bécsben 
1849. március 19-re a szakmai gazdasági egyesületek számára érte
kezletet hívtak össze. Ezen Magyarország és Erdély kivételével 
a tartományok képviselői megjelentek.^

A bécsi kormány által tervezett új erdőtörvény kidolgozása 
idején Greiner Lajos, a Coburg-uradalmak erdőmestere, a Magyar 
Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztályának vezetője 1845-ben 
"Biztosítva vannak-e erdeink a mostani törvények általi vissza
élések és pusztítások ellen" címen tett közzé tanulmányt. Ebben 
olvashatjuk:. nem tagadhatjuk el fájdalmunkat ..., hogy ma
gánybirtokosaink túlnyomó része erdei gazdaságuk elhanyagolt s 
pangó állapotján erélyesen javítani, bár a maguk saját érdekében 
is képesbülnének." 1846-ban az egyesület Magyar Gazda c. folyó
iratában nagybirtokosok és erdészeik tollából több javaslat jelent 
meg, majd a folyóirat 1846. évi 55. és 56. számában összefoglal



- 71 -

ták a Magyar Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztályának néze
teit és javaslatait a magyarországi erdők fenntartásáról.

A XVIII. század második felétől kezdődő és az 1840-es évek
től meggyorsuló gazdasági fejlődés biztosítására elkerülhetetlen
né vált a jobbágyfelszabadítás. Az 1848-as törvényhozás erdőtör
vényt nem alkotott. A'*, erdők ügyeivel az 1848. április 11-én tar
tott országgyűlés foglalkozott. Az 1848:10. te. /4., 7. és 8. 
pont/ megerősítette a legutóbbi erdőtörvényt, azaz az 1807. évi 
21. tc-t azzal, hogy "A megyéknek az erdők jókarban tartására fel-gvigyázni ezentúl is szorgos kötelleségükben álland" , a volt job
bágyok részére kihasítandó erdőrészekkel, az egyes jobbágyi ha
szonvételekkel és az erdei kihágások büntetésével csak érintőle
gesen foglalkozott. Kilátásba helyezte, hogy a legközelebbi or
szággyűlésnek az erdőkről részletes törvényjavaslatot fog előter
jeszteni. A volt jobbágyokat megillető erdészeti vonatkozásokkal 
az úrbéri kérdésekről szóló 1849. évi törvénytervezet foglalko
zott, amelyből már nem lehetett törvény.

Az 1853. március 2-i cs.kir. nyílt parancs intézkedett ez
után részletesen a volt jobbágyokat az egykori földesuraik erdei
ből megillető haszonvételekről, ezek megváltozásáról. Ennek 10-13. 
§-ai kiegészítésül szolgáltak az 1858-tól Magyarországon is élet
be lépni rendelt birodalmi erdőtörvényhez. A pátens az erdőket és 
a legelőket illetően döntő lépést tett előre. Azzal, hogy kötele
zővé tette az erdő és a legelő elkülönítését a földesúr és a job
bágyok között, a földesúri és a paraszti birtok egybekapcsoltsá- 
gát, a határhasználat közösségét számolta fel, ami jelentős fel
tétele volt a kapitalista agrárfejlődésnek. A legelő- és erdőei- 
különítések során a volt úrbéres parasztság tulajdonába jutott te
rületet 2,7-4 millió kát. holdra becsülték. Az úrbéri pátens er
dőgazdasági szempontból igen lényeges intézkedés volt, hogy nem 
engedte meg a volt jobbágyok számára kihasított erdők közöttük 
felosztását, hanem ezeknek közösen, községi erdőként való kezelé
sét írta elő. Ennek ellenére a tagosítás és a határrendezések so
rán sok halyen az erdő elaprózódása, és ennek következtében kivá
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gása következett be. Galgóczy Károly véleménye szerint "Rósz /sicl/ 
következtetést eddigelé a tagosztály csak az erdőpusztításokra 
nézve mutat, olly helyeken, hol az erdő tagosztály következtében

9nagyon elapróztatott."
A Becsben 1848 után felállított földművelési és bányászati 

minisztériumban Feistmantel Rudolfot az erdészeti technikai ügyek
kel bízták meg. Az irányítása alatt állt osztály dolgozta ki az 
1852. évi birodalmi erdőtörvényt. Ezt az 1857. június 24-én kelt 
cs.kir. nyílt parancs 1858. január 1-jétől kiterjesztette Magyar- 
országra, a szerb vajdaságra /beleértve a Temesi Bánátot/, az er
délyi nagyfejedelemségre és Horvát-Szlavónországra.*0 A törvény 
erősen sértette a birtokosok érdekeit, mert különbségtétel nélkül 
bárki erdejére kiterjedt, nem vette figyelembe a nemesi előjogo
kat. A megfelelő nagyságú erdőknek vágásterv szerint, szakértő 
erdőtiszt általi kezelését írta elő, tiltotta az erdők feldarabo
lását, a rendelkezések ellen vétőket pénzbüntetéssel sújtotta, a 
vármegyék eddigi erdőfelügyeletét megszüntette. Minden erdőügy 
legfelső szinten a birodalmi belügyminisztériumhoz tartozott, az 
erdészeti utasítások be nem tartása esetén a járási, kerületi, me
gyei törvényszékek jártak el. Általában az erdészeti ügyekkel fog
lalkozó állami közegek körébe mindazok a közigazgatási hatóságok 
tartoztak, amelyek rendőrhatósági minőségűek voltak. Az erdőügyek 
felügyeletével és az erdővétségekkel kapcsolatos segédszemélyzet
hez sorolták az erdőtiszteket, az erdőfelügyelőket, a mező- és 
szőlőpásztorokat, a vadvédelmi és erdőkerülőket, a községi elöljá
rókat, valamint a csendőröket és a pénzügyőröket. 1857. július 
1-jén bel- és igazságügyi miniszteri rendelet jelent meg az erdő- 
és vadvédelmi szolgálatról, az erdő- és vadőrök felesketéséről, 
valamint az erdészeti hatóságokról, ezek illetékességéről.

A birodalmi erdőtörvény az erdőket tulajdonjog szerint a kö
vetkezőképpen osztályozta: 1. birodalmi, illetve állami erdők és 
olyan erdők, amelyek igazgatását közvetlenül az állami hatóságok 
végzik; 2. községi erdők, vagyis a városi és falusi községekhez 
tartozó erdők és faültetvények; 3. magánerdők, azaz az egyes ál-
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la.npolgárok, továbbá különböző szerzetesrendek, kolostorok, ja
vadalmak és alapítványok, valamint olyan testületek /pl. erdő
közbirtokosságok/ erdei, amelyek tulajdonjoga magánjogi viszo
nyokon alapul.

A törvény céljának az erdők és a faültetvények tulajdonának., 
fenntartásának oltalmát, valamint á faszükségletek biztosítását 
jelölte meg.

Kimondta, hogy minden erdőterületet más célra, mint fater- 
nyésztésre tilos használni. Az engedélyt ennek be nem tartására 
a községi magánerdők esetében a kerületi hatóság adhatja meg. Ha 
az eredeti erdőterületet a birtokos vagy a birtokosok önhatalmú
lag más célra fordítják, a büntetés minden alsó-ausztriai hold 
után /1200 n.öl/ 5 forint. A kitermelt erdőrészek felújítandók.
A felújításra és a telepítés felnevelésére határidőt a szakértők 
szabnak meg. Ha ezt a birtokos nem tartja be, az előzőben emlí- 
cett pénzbírság megismétlendő. Az állami és a községi birtokokon 
az újonnan kivágott erdőrészeket legfeljebb 5 év alatt újra kell 
erdősíteni. A régi kopárok közül évenkint akkora területrész er
dősítendő, ahány év a vágásforduló. A magánerdők esetében, ha fu
tóhomokról, elemi csapás ellen tilalom alá vett területről van 
szó, a körülményektől függően hosszabb határidő engedélyezhető. 
Általában az újraerdősítés elmulasztása pénzbírsággal büntetendő, 
és kényszer útján végrehajtandó.

Az erdőpusztítást, azaz a további fatenyésztés veszélyezte
tettségét, minden ausztriai hold után 10 forint bírság terheli. 
Hatósági engedélyt lehet kérni azonban akkor, ha az erdőterüle
tet szántónak, kertnek, legelőnek, szőlőnek kívánják hasznosíta
ni, abban az esetben, ha az erdőgazdászat közlekedési eszközök hiá
nyában ráfizetéses. Tilos a legeltetés a felújítandó vagy felújult 
területeken.

Azokat az erdőket, amelyekre erdei szorgalmak állnak fenn, 
gazdasági kezelésbe kell venni, és ezekre a felek kívánságára a 
járási politikai hatóság által jóváhagyott vágástervet kell készí
teni. A törvény hangsúlyozza, hogy a községi erdőket nem szabad
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felosztani, erre engedélyt csak a legfelső országos hatóság ad
hat .

A részletintézkedések közé tartozik például, hogy a szélnek 
kitett hegyoldalakon un. széltakaró erdő hagyandó vissza, az eró
ziónak kitett helyeken vagy kis vágásterületek létesítendők, vagy 
a fa kiszálalandó. A földomlásos folyók partja fásítandó, tuskó
irtás nem végezhető. Favágás ősszel és télen történhet, a fa le
vágás után az erdőből azonnal kiszállítandó. A fadöntés során a 
környező njulat fenntartandó. Az említett határozatok és a poli
tikai hatóságok rendelkezései ellen cselekvő erdőbirtokost 20-tól 
200 forintig terjedő bírság terheli. Intézkedés történt arról is, 
hogy az állami és a magánjavak hó- és sziklaomlásos, futóhomokos 
erdeit a járási vagy a kerületi politikai hatóságok ellenőrzése 
és engedélye nyomán tilalom alá lehet helyezni /véderdők, futó
homokon álló erdők/.

A törvény előírta, hogy tulajdonjogra tekintet nélkül az er
dőkre vágásterv készítendő. Annak érdekében pedig, hogy az erdők 
gazdászati kezelésére vonatkozó határozatok megtartassanak, az or
szágos hatóság által megállapítandó elegendő nagyságú erdőkre ál
lamvizsgát tett erdőgazdákat kell alkalmazni.

A törvény második része az erdőtermények szállításáról szól, 
különösen a vizi szállítás műszaki és jogi vonatkozásairól. A har
madik rész az erdőtűzről és a rovarkárról szól, ennek során beha
tóan foglalkozik az erdőtűz büntetéséről és az oltás rendjéről.

A negyedik rész a "erdővéd"-szogálattal foglalkozik. Esze
rint a személyzet a következőkből áll: államvizsgát tett szakértő 
erdőgazdákból, államvizsgát tett erdőtisztekből és a szorosan vett 
erdővéd-"szolgákból". A törvény kimondta, hogy aki az erdővéd sze
mélyzetnek nem engedelmeskedik vagy ellenáll, fogsággal, vagy 5-30 
forinttal bünttendő; aki szidalmazza őket, 3 nap - 1 hónap bünte
tés sújtja. Az erdészeti személyzet fegyverét csak saját védelmé
re használhatja. Szabályszerű egyenruhát, vagy közhírré tett fö- 
veget vagy karszalagot hord.

Végül a törvény ötödik része az erdőtulajdon biztonsága el-
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leni kihágásokról, valamint a nyílt parancsban megjelölt kihágá
sok kivizsgálására és büntetésére rendelt hatóságokról, továbbá 
az általuk követendő eljárásokról intézkedik.

Az 1<348 után kibontakozott és az 1870-es évekig tartó agrár
konjunktúrában az Osztrák Birodalom két fele között az árucsere- 
-forgalom megnövekedett. Az erdőbirtokosok fokozták a fakiterme
lést, kihasználva főleg a tölgyfa iránti nyugati keresletet. A 
fából szerzett jövedelmet leginkább mezőgazdasági beruházásra for
dították, a mezőgazdasági növénytermesztést terjesztették ki. A 
lerontott erdők legeltetésre szolgáltak. Mivel a birodalmi erdő
törvény erősen megkötötte volna a birtokosok kezét az erdők fe
letti korlátlan rendelkezésben, a Lajtán-túli birodalmi piacnak 
pedig elsőrendű érdeke volt a magyarországi agrártermékekkel való 
ellátás, de az adott kül— és belpolitikai viszonyokra tekintettel 
is, 1861-ben a bécsi kormányzat - a magyar és az erdélyi ország
bírói értekezletek javaslatára - a birodalmi erdőtörvényt Magyar- 
országra és Erdélyre vonatkozóan visszavonta.

A fakitermelés 1848 után a könnyebben hozzáférhető helyeken 
feltételezhetően igen jelentős lehetett, ezt azonban az egymásnak 
ellentmondó statisztikai adatokkal kellően bizonyítani nem lehet. 
Részben az 1851. évi ideiglenes adósorozati bizottság, részben az 
osztrák J. Hain adataira támaszkodva, Galgóczy Károly az akkori 
közigazgatási kerületekből,állt Magyarországon az erdő művelési 
ág területét 8,5 millió kát. holdra /1600 n.öl/ az erdők tiszta 
jövedelmét pedig 7,2 millió pengőforintra becsülte.**

Más adatok szerint az 1850-1852. években a magyar tartomá
nyokban a fakitermelés átlaga 11,6 millió bécsi öl /I bécsi öl =
80 köbláb tömör tiizifarakat, 1 köbláb = 0,03157 m"*/ volt, amely
ből Magyarországra 9,0, Horvát-Szlavóniára 1,2 millió bécsi öl( , , ,  ̂ 3_2esett. Egy bécsi öl fa értékét átlag 4 pengőforintra tették.

Az 1849-1863-ra vonatkozó osztrák statisztikai adatok*^ sze
rint az említett időszakban a magyar tartományokban az évenkint 
átlagosan kitermelt fatömeg 12,3 millió bécsi ölt tette ki, ami
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mintegy 31 millió m^-nek felelhet meg. Feistmantel Rudolf*^ a 
magyar tartományokban az 1858-1863. években kitermelt famennyi
ség átlagos pénzértékét 41,4 millió forintra, az erdei mellék
használatokból származó jövedelmet pedig 1861-re vonatkozóan 16 
millió forintra tette. Ezek szerint az erdők tehetős összeggel 
járultak hozzá a krónikus pénzhiányban szenvedett földbirtokosok 
gondjainak enyhítéséhez. Összehasonlításként megemlítendő, hogy 
például az 1851. évi ideiglenes adósorozati bizottság szerint az 
akkori kerületekből állt Magyarországon a szántóföldek tiszta jö
vedelme 49,1 millió /az erdőké pedig a már említett 7,2 millió/ 
pengőforintot tett ki.*5*

Az 1879. évi, néhány erdészeti szakember által elsőnek ne
vezett magyar erdőtörvényről szakirodalmunkban már annyi szó e- 
sett, hogy erre kitérni helyszűke miatt is itt nem szükséges. Csu
pán jellemzőként említendő meg, hogy hatályát, azaz az állami er
dőfelügyeletet, csak a jogi személyek birtokára terjesztette ki, 
ellenben az ország erdőterületének 33 %-át /4,4 millió kát. hold/ 
kitevő magánerdők birtokosait ettől mentesítette, nem kötelezte 
üzemterv készítésére és az erdőknek szakértő erdőtiszt által való 
kezelésére.

Az 1848 utáni polgári és gazdasági átalakulással kapcsolat
ban a bécsi kormány Magyarországon erdészeti intézkedéseit az ál
lami tulajdonú erdőkre vonatkozóan valósíthatta meg. Ennek során 
rendezni kellett az un. bányaerdők ügyét.

Még a XIX. század közepén a Habsburg-birodalomban faszén üze
mű kohászat dívott, aminek ellátására - az előző századok hagyo
mányainak megfelelően - a bányászat kizárólagos céljaira fenntar
tott un. rezervált bányaerdők szolgáltak, ami gyakorlatilag a bá
nyászat fennhatóságát jelentette az erdők felett. Ezekben az er
dőkben elsősorban tüzifatermelés folyt faszénégetés céljára, ho
lott már a XVIII. század második felében is nagy kereslet mutat
kozott az iparifa /pontosabban szálfa/ iránt, és idővel ennek ke
reskedelme mind jövedelmezőbbé vált. A bányaerdők nagyságáról tá
jékoztatásul az a kimutatás szolgálhat, amely 1817-ből származik,



- 77 -

és a magyar udvari kamara alatt működött három országos erdő
felügyelő /budai, kassai, temesvári/ alá beosztott birtokteste
ket sorolja fel. J E szerint ha csak az állami montánumokat vesz- 
szük, a három kerületben összes területük mintegy 481 ezer kát. 
holdat /joch/ ért el. Ezenkívül számos magán- és közbirtokosság! 
erdőségből hasítottak ki, illetve vettek bérbe a nemesérc-előál- 
lítás céljából zárolt erdőket. Ha az 1840-es évek első feléből17 ,származó különböző statisztikákat vesszük, így például Fényes 
Elek szerint Magyarország 46 megyéjének összes erdőterülete kb.
9 millió kát. hold volt, s ebből mintegy 2,1 millió kát. holdat 
képviseltek az állami erdők. Ebből a területből legalább 800 ezer 
kát. holdra tehetjük a bányaerdőket. Mivel a XIX. század közepé
re Magyarországon is a nemesérc-bányászat és kohászat erősen ha
nyatlott, így faigényük is csökkent, tehát a zárolt erdőkben je
lentős fakészlet halmozódott fel.

Feistmantel működését 1847-ben a bécsi udvari bányászati és 
pénzverészeti kamara mellett felállított központi bányaigazgató
ságon folytatta a Tanintézet elhagyása után. Itt ő volt az első 
erdészeti szakember, akit alkalmaztak. Feistmantel már 1837-ben
- még tanári működése alatt - emlékiratot terjesztett az uralko
dó elé az osztrák-magyar állami erdők ésszerű szervezetéről. A ter
vezet arra irányult, hogy a kincstári erdőgazdaságot a bányászat 
fennhatósága alól mentesítsék. Feistmantel síkra szállt az erdé
szet önállóságáért, és a kormányzat keretén belül egy külön erdé
szeti osztály létesítését javasolta erdészeti szakemberek vezeté-

! 4.4. 13 se alatt.
A földművelési és bányászati minisztériumban, majd a pénz

ügyminisztériumban a Feistmantel vezette erdészeti osztályok je
lentős tevékenységet fejtettek ki az államerdészeti igazgatás új
jászervezésében, ezzel kapcsolatosan a bányaerdők kezelésének a 
bányászati adminisztrációtól való elválasztásában, valamint az ál
lami erdők üzemtervezésében, az ehhez szükséges erdőrendezési uta
sítás kimunkálásában.

Az államerdészet szervezetének kiépítése terén talán az első 
intézkedések egyike volt az az 1850-1851-ben kiadott utasítás,
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hogy az erdészeti és az uradalmi bevételeket és kiadásokat kü
lön, és nem együttesen kell vezetni. Az 1853-54. évben minden

19állami birtokon a számadások különválasztása lépett életbe.
A számvitel különválasztásával az erdészet önálló gazdasági ága
zat lett.

Az 1867 után felállított kir. erdőhivatalok alapjai nagyrész
ben az 1855-ben szervezett cs.kir. erdőhivatalok voltak, amelye
ket ekkor elsőfokú erdészeti hatóságoknak nyilvánítottak.20 Az 
állami erdőhivatalok ekkor a budai erdőfelügyelőség irányítása
alá tartoztak. Ez 1858-ban intézkedett az államerdészeti költség-

f 21 -előirányzat kidolgozásáról, bevezetéséről. A bécsi pénzügymi
nisztérium 1858. október 31-i érvénnyel a buda erdőfelügyelőséget 
feloszlatta, és a magyarországi öt országos pénzügyigazgatóságon 
/Budán, Pozsonyban, Sopronban, Kassán és Nagyváradon/ erdészeti 
osztályok létesültek.

22Divald /Erdődi/ Adolf adatai szerint az 1867. évi kiegye
zés előtt az összes állami erdő 3,8 millió kát, hold volt, ebből 
a pénzügyminisztérium alá 2,0 millió kát. hold, a hadügyminiszté
riumhoz /ménesigazgatóságok, végvidékek/ 1,8 millió kát. hold tar
tozott. A pénzügyi szervezeten belül a pénzügyi felügyelőségek ke
rületeibe osztott erdők Magyarországon 635,4 ezer, Horvát-Szlavó- 
niában 64,2 ezer kát. holdat tettek ki. Ennél jóval nagyobb terü
letet foglaltak el ugyancsak a pénzügyminisztériumi szervezeten 
belül a bányaigazgatóságok kerületeibe osztott erdők. Ezek Magyar- 
országon 817,3, Erdélyben 485,5 ezer, összesen tehát 1,3 millió 
kát. holdra terjedtek ki. A bányászat a fát csekély önköltségi á- 
ron vette meg.

Feistmantel 1854-ben fatermési táblákat tett közzé, amelye
ket kivonatos alakban az 1881-1918-ban évenkint megjelent Erdésze
ti Zsebnaptár közölt.

A pénzügyminisztérium 1856. augusztus 24-én az állami erdők
felmérésére, fatömegbecslésére és üzemtervezésére részletes uta-

23sítást adott ki, ennek alapján a magyar állami erdők üzemterve
zése is megkezdődött. A felmérés a kataszteri felvételeket is fi
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gyelembe vette. Az üzemtervek 20 évre szóltak. A kincstári erdők 
egyetemes, színvonalas módszerrel végzett üzemtervezése és térké
pezése úttörő jelentőségű, ezért nem érdektelen az utasításnak 
legalább a fejezetek alapján ismertetése.

1. Általános rendelkezések.
2. Az erdők felmérése és térképezése: A korábbi felvételek 

felhasználása, Új területfelvétel és az erdők ábrázolása. A katasz
teri felvételek felhasználásának eljárásai. Új és pontosabb erdő-- 
felvételek készítése. Az üzemosztály /llauptabtheilung oder District/ 
fogalma és kialakítása nagyrészben sík terepen, továbbá tagolt te
repen, valamint szétszórt erdőkre. Az egymástól eltérő erdőállo
mányokból tagok /Unterabtheilung oder Section - a korabeli magyar 
szaknyelven "metény"/ kialakítása. Az állományok korának meghatá
rozása. Az üzemrészek /osztagok, azaz erdőrészletek/ felvétele.
Az üzemrészek jelölése. Előírások erdőtérképek készítésére.

3. Allománybecslés: Célja, szempontjai. A fakészlet és a nö- 
vedék viszonyok pontosabb meghatározása. A fakészlet meghatározá
sa törzskiszámítással és próbaterületekkel. Összehasonlító érté
kekkel való becslés. Adatok gyűjtése helyi fatermési táblákhoz, 
az adatok feldolgozása. Fatermési táblák szál-f közép- és sarjer- 
dőkre. Az egyes fatermési táblákban érvényesítendő speciális szem
pontok. A fatermési táblákban a gyérítési fatömeg előirányzása. A 
növedékviszonyok pontosabb kimutatása. A fatömeg és a növedék fo
lyamatos nyilvántartása.

4. Az üzemrendszer kidolgozása: A termesztendő fafajok, az 
erdőalak /üzemmód/, a vágásforduló megválasztása. Különböző szem
pontok az erdők kezelési és használati módját illetően. Tartamos 
és szünetelő üzem. Az erdőfelújítás módozatai. A vágásvezetés és 
az üzemmódok módozatai. A fa feldolgozása és szállítása. Egyéb ü- 
zemek /árutermelő üzemek/. Üzemosztályok és gazdasági komplexumok 
képzése. A hozadékszabályozás módjai. A fahozadék összesítő kimu
tatása. Ilozadékszabályozás az egyes gazdasági időszakokra az állo
mányok előzetes besorolása alapján. Intézkedések azokról az erdők
ről, amelyekből egy meghatározott időn belül egy megadott mennyi
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ségű fát kell kitermelni. A fakészlet kimutatása a következő vá
gásfordulóig keletkező növedék és a még foganatosítandó évi fa
használatok figyelembe vételével. A kevéssé felhasználható favá
lasztékok számbavétele. A gyérítési hozadékok figyelembe vétele.
Az apadék figyelembe vétele. A különböző anyagi javakból szárma
zó pénzbevételek, a kiadás, a várható bevételek.

5. Üzemtervek készítése: Szükségességük és különbözőségük.
Az állományok korosztályainak megoszlása. Fahasználati terv ké
szítése. Erdősítési terv készítése.

6. Előírások az erdőrendezési személyzetnek: Az erdőrendezé
si munkálatok feldolgozása. Revizió.

Az utasítás nyomán az állami erdőkben a rendezési munkálatok 
nagyobb részét az 1860-as évek végére befejezték, és 1880-bari 
kezdtek hozzá az első 10 év revíziójához.

Az osztrák erdőrendezés adatai lehetővé tették, hogy már az 
1870-es években statisztikákat tegyen közzé a pénzügyminisztérium 
erdészeti osztálya /pl. a kincstári erdőkből eladni tervezett er
dőterületekről és ezek fatömegéről/, de ez az erdőrendezés szol
gált feltételezhetően alapul ahhoz, hogy Bedő Albert 1885-ben köz
zé tehesse többkötetes nagy erdőstatisztikáját, és erdőtérképét, 
hiszen a dualizmuskori erdőrendezési utasítás 1881-ben jelent meg.

Végezetül meg kell említeni, hogy Feistmantel Rudolf alapí
tó tagja és elnöke is volt az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesü
letnek, amelynek munkájában haláláig részt vett. A Magyarországon 
élő erdészeti szakemberekből és más értelmiségiekből 1851-ben a- 
lakult Ungarischer Forstverein, illetve Magyar Erdész-Egylet - ön
állóságának fenntartása mellett - ehhez az Osztrák Birodalmi Egye
sülethez csatlakozott. A magyar egyesület tiszteletbeli tagjává 
választotta Feistmantelt. A Magyar Erdész-Egylet 1866. december 
9-én tartott rendkívüli közgyűlésén alakult meg az Országos Er
dészeti Egyesület.

Feistmantel 1871-ben bekövetkezett haláláról az Egyesület 
közlönye, az Erdészeti Lapok a halálozási rovatban rövid hír for
májában emlékezett csak.meg, holott Feistmantel - akit az uralko-
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dó érdemei elismeréséül lovagi címmel tüntetett ki - a Selmec
bányái erdészeti felsőoktatásban végzett munkáján kívül é 
és a hazai erdészettörténetírásunk által Kellőképpen nem r 
nyolt munkásságot fejtett ki Magyarország érdekében
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