
III. A város erdőgazdálkodásának 
története

A város erdőgazdálkodásának története szorosan kapcsolódik a vá
ros bányáinak történetéhez. így aztán a legfontosabb, a tulajdonlás 
kérdése is a bányászat érdekeinek függvénye volt.

A források arra utalnak, hogy a király a városi telepeseknek 
ugyan bányanyitási jogot biztosított, de egészen a XIII. század kö
zepéig megtartotta magának a város körüli erdők (és vizek) tulaj
donjogát. (A város és környéke a zólyomi erdőispánsághoz tarto
zott.) Csak a XIII. század második felében jutott a város birtokába 
az erdő, tehát a város erdőgazdálkodásáról ettől az időtől kezdve be
szélhetünk. Ezt az erdőgazdálkodást azonban nem a mai kategóri
ák alapján kell elképzelni. Hanem abból kell kiindulni, hogy a Sel
mecbányának adott bányajog szerint bárhol is nyitnak a város pol
gárai bányát, annak műveléséhez szükséges fát (és faszenet) szaba
don termelhetnek. Az erdőgazdálkodást tehát a tárnák körüli erdők 
kivágása jelentette. Addig nem is volt baj, amíg elegendő fa állt 
rendelkezésre, illetve a város körül mindenhol királyi birtokok 
voltak. Amikor azonban a királyi birtokok nagy része nemesi bir
tokká vált, a meggyengült uralkodó rendeletére hivatkozó polgárok 
nem tudtak érvényt szerezni a bányajogban biztosított szabad fa
használatuknak. Ebben a helyzetben vált jelentőssé, hogy a város 
(erdő)területek feletti rendelkezési jogot szerezzen, azaz növelje a 
város — mai fogalmaink szerinti — határát.

Selmecbánya — eltérően más alsó-magyarországi bányavárostól
— nem nagyon tudott közvetlen környékén jobb ágy falvakat (és 
azokhoz tartozó erdőket) megszerezni, kialakítani. így távolabbi 
vidéken igyekezett magának birtokot foglalni. Szénásfalu és Vih- 
nye megszerzése a Garamra való kijutását tette lehetővé, de ismé
telten hangsúlyozzuk, hogy a bányajoggal járó szabad erdőhaszná
latot illetően a városi polgárok jobbára csak a város birtokában 
lévő erdőkre számíthattak. A város határa pedig a XV—XVI. szá
zadban nem növekedett jelentősen. Tehát a meglévő erdőkben túl- 
használat keletkezett.

Mindezt növelte, hogy a városi erdőknek mind a bányászati, 
mind a lakossági tűzi- és épületiaigényeket is ki kellett elégíte
niük. Hogy a bányászat, kohászat mekkora faigényt támasztott, ar
ra csak egyetlen adatot idézünk. Az egyik gazdag selmeci polgár 
kohói 1554-ben egyetlen hét alatt 100 szekér faszenet fogyasztót-



tak. Érthető hát, hogy a városi polgárok a környező jobbágyfalvak 
lakosaitól — légyen azoknak bárki is a hűbéruruk — vásárolták a 
szenet, újabb és újabb fahasználatra ösztönözve azokat.

A város erdejét — a „Starker Wald”-ot — már a XV. században 
a városi tanács őriztette. A városi számadások szerint a következő 
században előbb két, majd három városi erdőőr is dolgozott. Ez a 
városi erdő, amely egyébként a várostól délkeletre, a Hegybánya 
és Istvánháza közötti területen volt, fedezte részben a város tűzi- 
és épületfa szükségletét; A város vágatta ki a fát, és faraktárból ad
ták el az arra jogosult polgároknak. Más városi erdőkben a pol
gárok — bizonyos díj lefizetése ellenében — maguk is termelhettek 
fát.

Ezt a rendszert azután az alsó-ausztriai bányakamara jelentősen 
megváltoztatta. Az 1571. évi bányarendtartás ugyanis biztosította a 
kamara számára, hogy a bányák körül az erdőket nemcsak használ
hatják, hanem meg is szerezhetik a (kamarai) bányának. Ez a kör
zet félmérföldet tehet ki, de Selmecbányán, ahol ebben az időben 
már a bányák egyharmada a kamara kezében volt, gyakorlatilag az 
egész város határát jelentette. Így a továbbiakban a város erdői
nek haszonvétele a kamarai erdő(bánya)mester jóindulatától füg
gött, bár a nevükben városi erdőőröket továbbra is a város fizet
te, de azok munkáját már a kamara irányította. Ez aztán ismételt 
nézeteltérésekre adott okot. A kamara városi polgárokra vonatkozó 
korlátozó, erdővédelmi intézkedései mögött gyakran az a hátsó szán
dék húzódott meg, hogy a kamara minél olcsóbban és minél tovább 
jusson fához. Ettől a szigorú korlátozástól azután a kamarai tiszt
viselők gyakran eltekintettek — ha a polgárok hajlandók voltaik 
meghálálni. Mindez azonban nem változtatott azon a helyzeten, 
hogy a fa Selmecbányán mind a polgárok, mind a kamara számára 
meglehetősen drága volt.

Mária Terézia 1747-ben igyekezett a kamara és a város vitás 
ügyeit az erdőket illetően is tisztázni, de az igazi változást a kohá
szat súlypontjának Zsarnócára való átkerülése (ahol a Garamon 
úsztatott fával tudtak dolgozni) hozta meg. S az, hogy a kamara a 
szomszédos uradalmak erdeit igyekezett a bányászathoz megsze
rezni, mert Selmecbánya környékén ebben az időben már egysze
rűen nem volt vágható erdő.

Ennek az erdőtlenségnek az ellensúlyozására a kamara erdősíté
sekbe kezdett. Magvetéssel hozott létre fenyveseket (főleg jegenye- 
fenyveseket) az egykori tölgyesek helyén. Mindezek mellett termé
szetesen szüksége volt a kincstárnak továbbra is a selmeci erdőkből 
kikerülő fára. Az erdők felmérése, a vágáskor, vágásterület pontos 
megjelölése a mai fogalmaink szerinti korszerű erdőgazdálkodás kez
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detét jelentette. A város körüli erdőket legelőször 1763-ban mérték 
fel. Ekkor kitűzték azok határait, illetve elrendelték az erdők sza
bad kihasználását. Ez azonban nem jelentett letárolást, mert a bá
nyák érdekében szálalva termelték ki az anyagot, így az erdők — 
főleg a jegenyefenyő — jól felújultak. A bányászat hanyatlásával 
pedig az erdők szinte háborítatlanul gyarapodtak.

A bányakincstár és a különböző tulajdonban lévő bányaművek 
fával való ellátásán kívül a városi polgárok faigényét is kielégítet
ték, de az esetleges felesleget sem a kincstár, sem a város nem ad
hatta el. Magától értetődő, hogy a bányászat hanyatlásával, illetve 
a korszerűbb bányászati eljárások meghonosodásával csökkent a 
kincstár faigénye. Így 1885-ben a város erősen megkímélt állapot
ban kapta vissza erdőit, amely birtokot azonban továbbra is terhel
tek bizonyos faizási jogok.

Az évi hozamnak mintegy 1/5-ét a különféle (magán-) bányamű
vek a kincstári bányamunkások, a város lakosai igényeinek kielé
gítésére használták fel, míg a többivel a város szabadon rendel
kezhetett.

Az 1879. évi erdőtörvénynek megfelelő, korszerű üzemtervet a 
város 1890-ben készíttette. A Selmec—Bélabánya és a Vihnye—Pe- 
szerény határában fekvő, mintegy 4700 ha területű erdők a kihasz
nálás szempontjából meglehetősen kedvezőtlen fekvésűek voltak. 
Ahhoz például, hogy a Vihnye körüli fát Selmecre szállítsák, 3—4 
vízválasztón is át kellett volna kelni! Így a város nem is gondolt 
arra, hogy a közvetlen szükségletén túl a kitermelt, eladandó fa
anyagot a város mellett raktározza, hanem erdőinek fatermését tö- 
vön, vállalkozóknak értékesítette. Erre az értékesítési biztonságra 
azért is szükség volt, mert az üzem tervekben megállapított, átla
gosan 100 éves vágáskomak megfelelően kitermelt faanyagot sem 
tudták elhelyezni. A bányászat hanyatlásával csökkent a faizásra 
jogosult bányászok száma, de csökkent a bányák faigénye is. Némi 
kereslet csak az épületfára mutatkozott, amit minden selmeci pol
gár saját épületének fedélszékéhez és mennyezetéhez — némi kije
lölési, szállítási díj ellenében — megkapott. „Egyszóval úgy állunk, 
hogy sok a fókánk, de kevés hozzá az eszkimó” — állapíthatta meg 
a városi erdőmester még 1900-ban is.

Hogy az „eszkimók” száma növekedjék, a város 1900-tól 10 évre 
minden 10 cm-nél nagyobb átmérőjű, kitermelhető fáját eladta. Az 
adásvételi szerződés a szakirodalomból ismert, de azért kiemeljük, 
hogy a vevő köteles volt a rendkívüli használatokból kikerülő fát is 
a szerződésben kikötött áron átvenni. A szerződés ezen pontja akkor 
vált érdekessé, amikor 1904 áprilisában óriási hótörés pusztított a 
város körüli erdőkben. A jegenyefenyvesekben keletkezett törések,
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döntések következtében, mintegy 60 ezer törzset kellett sürgősen ki
termelni, amit a város jórészt házi kezelésben — a fakitermelő cég 
terhére — végzett el. A házi kezelés azt jelentette, hogy a fakiterme
lést és az ezzel kapcsolatos egyéb munkákat nem a vállalkozók, ha
nem az erdőbirtokos maga végezte. Ebben az esetben a fát faraktár
ból, illetve rakodón értékesítette.

A házi kezdéssel kapcsolatos országos vitákba később Selmecbá
nya erdőgazdálkodása is belekeveredett. Amikor ugyanis a város az 
1909-ben lejáró fakitermelési szerződést újra vállalkozóval (de ezút
tal csak öt évre) hosszabbította meg, a Belügyminisztérium hivatali 
úton, a Földművelésügyi pedig elsősorban KAÁN KÁROLY erdőta
nácsos révén a szaksajtó hasábjain figyelmeztette: hallgatni kell a 
modem célkitűzésekre — az erdőket házi kezelésbe kell venni. A vá
rosi erdőmester ezeket a törekvéseket jórészt azzal utasította vissza, 
hogy a városnak biztonságos, rendszeres pénzforrásra van szüksége, 
amelyért ráadásul gazdasági kockázatot sem kell vállalnia. Hiszen 
a fakereskedő akkor is fizet, ha nen^tudja a kitermelt fát értékesí
teni. A korabeli vitában ma már nem érdemes állást foglalnunk, de 
egyetlen dologra azért utalnunk kell. A házi kezelés melletti érve
lésében KAÁN KÁROLY többek között arra is hivatkozott, hogy az 
Alma Mater városának példát kell mutatnia az új erdőgazdálkodási 
rendszerek meghonosításában. Különösen akkor, ha Selmecbánya 
továbbra is ragaszkodik az erdészeti fakultáshoz. A vitát a háborús 
szükségtermelések, majd az államfordulat döntötte el.

A város erdőbirtokát erdősítendő kopárok megszerzésével tudta 
növelni. Erre a beerdősítésre az erdőtörvény kötelezte, de a város 
példát szeretett volna mutatni a diákság előtt is, hogy vannak olyan 
eljárások, amellyel a Selmec körül éktelenkedő kopárokat el lehet 
tüntetni. Különösen csúnya volt a Paradicsom-hegy, amelynek a be- 
erdősítésére állami csemetét is igénybe vettek. (Beerdősítendő terü
let az átvételkor, 1885-ben mintegy 200 kh-t tett ki.) Még a városi 
kezelés előtt, 1882-ben BELHÁZY JENŐ (egykori erdőakadémiai ta
nár) úgy látta, hogy az erdőültetés fő fafaja a lucfenyő és a vörösfe- 
riyő lehet. Ezek csemetekerti kezelését, majd a 2—3 éves csemeték 
őszi ültetését javasolta. Helyesen mutatott rá, hogy a rövid ősz és 
még rövidebb selmeci tavasz körülményei között nagyon nehéz elta
lálni azt a néhány napot, amikor a csemeték kellően nedves földbe 
kerülnek. (A köves, sziklás talaj ugyanis gyorsan kiszárad.)

A fafajokat illetően az elkövetkező évtizedek csak részben igazol
ták BELHÁZY javaslatait. A vörösfenyőt az „igen buja” növése mi
att nem találták alkalmas fafajnak, míg a lucfenyővel elsősorban 
csemetetermesztési gondok voltak. A jegenyefenyő-csemetét ugyan
is az állomány alól nyerték, a lucot viszont csemetekertben kellett
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volna — sokkal nagyobb költséggel — megnevelni. Az erdeifenyő
vel végzett próbálkozásokat a hó hiúsította meg. A város körüli gya
kori, nagy, hosszan tartó hó lenyomta azokat.

Az alsóbb régiókba az őshonos tölgy visszahozatalát is szorgalmaz
ták, de kiterjedt erdősítések ezzel a fafajjal nem történtek.

A fenyvesekben gyérítést, illetve fokozatos felújító vágást (előbb 
10, majd 20 éves felújítási idővel) honosítottak meg, amely különö
sen kíméletes fakitermelést, közelítést kívánt a fakitermelőktől — 
akár a faikitermelési vállalkozó, akár a város emberei voltak is azok.

1912-ben ismét széldöntések voltak, amelynek következtében 30 
ezer m3 fát kellett kitermelni. Ennek következtében a (fenyő) épület
fa kihasználását 1913—14-ben szüneteltették. 1913-ban viszont a fia
talosokban keletkeztek zúzmaratörések.

Az erdősítések nagyságára jellemző, hogy 1885-től 1900-ig csaknem 
1000 kh-t erdősített a város, amelynek a fele erdőtelepítés volt. Így 
a Paradicsom-hegyen Erzsébet királyné emlékére ültettek fákat (71 
kh), a település feletti Eötvös út mentén végzett erdősítésért pedig 
1896-ban a minisztérium III. osztályú erdősítési jutalmat adott.

Selmec igyekezett az erdők közé ékelődött idegen — legtöbbször 
mezőgazdasági — területeket megszerezni, ahová erdőket ültetett. 
1914-ben ezt a munkát már 15 kisebb-nagyabb, általában ideiglenes 
csemetekert segítette. Ekkor egyre nagyobb problémát okozott a 
jegenyefenyvesekben fellépő gombakárosítás, úgyhogy azokat lomb
fákkal (juhar és kőris) igyekeztek elegyíteni.

A város gyümölcsfaiskolát is tartott fenn. Ez irányú munkáikról az 
utakat szegélyező diófák, esetenként körte- és almafák tanúskod
nak.

A városi erdők vadászati viszonyai igen kedvezőtlenek voltak. Az 
állandó zavarás (kirándulók, gyakorlatozó mérnökhallgatók stb.) és 
a helyi lakosok vadászása a még oly kedvező, mezőgazdasági terü
letekkel tarkított lomboserdőkben sem engedte a vadállományt el
szaporodni. KRAUSZ GÉZA városi erdőmester az Országos Erdésze
ti Egyesület 1900. évi vándorgyűlése alkalmával elmondta, hogy 5— 
6 vadász egész napi vadászat során ejt el 1—2 nyulat, egyéb vad még 
ennyi sincs.

Az erdők személyzeti viszonyairól érdemes tudnunk, hogy 1885- 
t.ől egy erdőtisztet (városi erdőmestert) alkalmaztak, akit a város 
élethossziglan választott meg. A szakirodalmi munkássága révén is 
ismert KRAUSZ GÉZA azonban évekig betegeskedett, úgyhogy a 
város a kincstári erdészettől kért segítséget, de azok — a létszám- 
hiányra hivatkozva — nem adtak. KRAUSZ halála után — szintén 
szakirodalmi munkásságot is folytató — ZÓLYOMI IMRE lett az er
dőmester. Az erdőőrök és erdősuhancok, -csőszök száma nőtt. 1885-
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ben még 6 fő, 1900-ban már 16 fő teljesített szolgálatot. A létszám 
növekedésének azonban akadálya volt az erdők viszonylag alacsony 
jövedelme. Hiába rendelték el például 1899-ben a városnak, hogy 
két erdőtisztet alkalmazzon, azt nem tudta fizetni. Pedig a „külut- 
cákban”, majorokban lakók erdőkárosítása is nagyobb személyzetet 
indokolt.

A kincstár tulajdonában maradt a selmeci erdőket körülölelő er
dők két erdőgondnoksága, a Selmecbányái és a szélaknai is közvetle
nül kapcsolódott a városhoz. (Ezeket Zsarnócáról irányították.) Így 
az egykori kamarai erdőgazdálkodás szervezeti nyomai a városban 
továbbra is megtalálhatók voltak.

A város azonban mégsem erdőiről volt nevezetes, hanem iskolái
ról, köztük az erdészeti oktatásról.

IV. Az iskolák városa

A Selmechez kötődő oktatás legfontosabb területe a műszaki, a 
montanisztika tudományának művelése, átadása volt. Ezzel (és a 
későbbiekben belőle kinövő erdészettel) lett a város világhírű. Te
hát legelőször ezt tekintsük át.

A selmeci bányászat és kohászat fejlődése a XVII—XVIII. század
ban gyorsult fel. 1627-ben végeztek először bányarobbantást, szá
mos, a bányavizek elvezetésére szolgáló altárnát nyitottak. Ezek kö
zül legjelentősebb a II. József-altáma volt, amely 1782-től fokozato
san 16,5 km hosszúságra épült ki. 1825-ben állították be a mai fogal
maink szerint az első gőzgépet, az 1840-es években pedig a Moder-tár- 
nában felállították az első turbinát. 1837-ben itt kezdték meg a bá
nyakötelek gépi gyártását. A bányászati szakemberek a közeli Szkle- 
nófűrdőn 1786-ban alapították meg nemzetközi társaságukat, tehát 
a Selmec körüli bányák^kohók igenis benne voltak az európai szak
mai közéletben.

A bányászattal, kohászattal kapcsolatos ismereteket valahogyan 
azonban meg kellett tanulni. A tapasztalatok átadásának intézmé
nyes formájáról első ízben 1735-ben bécsi udvari kamarai szabályzat 
jelent meg, amely a selmeci Bányászati-Kohászati Tanintézet (Berg- 
Schola) kiépítését célozta. Az iskolában — amely ebben a formában 
1763-ig működött — a kétéves tanulmányi idő alatt a kamarai igé
nyeknek megfelelő, vezető műszaki szakembereket képeztek. Az is
kola alárendeltségi viszonyai is egyértelműen kifejezték ezt. Az idő
szak jeles tanára MIKOVINY SÁMUEL (1700—1750) volt.
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