2.3 ÉRTÉKESÍTÉS, FAKERESKEDELEM
2.3.1 Kezdeti lépések a fa eladására
Ahhoz, hogy az osztrák-magyar kiegyezést követően a magyar
állam megfelelően tudja kihasználni az erdőket, a meglévő, értéke
síthető faanyagnak piacot kellett találnia. Természetesen az 1867-es
év vidékenként más és más értékesítési lehetőségeket talált, illetve
voltak áthúzódó, érvényes faeladási megállapodások is.
BEDÖ Albert, országos főerdőmester, a magyar erdőkről szóló
alapvető, először 1885-ben kiadott munkájában azt látta, hogy orszá
gos viszonylatban az államerdők általában a nehezebben értékesít
hető kategóriákba tartoznak.45 Miként már az erdők elhelyezkedésé
nél is szóba került, ez Erdélyben is érvényes volt, de ez alól talán a
máramarosi erdők kivételek.
Máramarosban a fakereskedelem csíráit a sószállító tutajok értéke
sítése jelentette. A sóval megrakott tutajok fáját - leérve az Alföldre
- ugyanis a kincstár eladta. Az 1860-as évekre azonban az állam a
sóforgalmazást hitelintézetekre ruházta át. Nekik a fát mérsékelt
áron adták el, így sem a forgalmazók, sem a kincstár szemében nem
sok értéke volt a fának. Az a nagybocskói és bustyaházi parton
sokszor évekig halmozódott. Helyi vevő nem nagyon akadt, de
iparvállalatok más vidékekről sem jelentkeztek. Ráadásul a vasút
kiépítése után a sót tengelyen szállították, tehát a fát önmagában
kellett piacra vinni.
A kiegyezés után azonban hirtelen keresleti piac alakult ki, így már
nem kellett évekig a romlékony faanyagot a partokon tartani és
vevőkre várakozni. Ebben a helyzetben az erdészek mégis inkább azt
a javaslatot fogadták el, hogy előre, legalább tíz évre adják el áfát. Ezzel
ugyanis az értékesítés biztonságát megteremtik, és nem kell évente
új vevők után nézni. DIVALD már az államerdők bejárása során utalt
rá, hogy az erdészek a továbbiakban nem várhatják karba tett kézzel
a vevőket, hanem maguknak is fakereskedőket, közvetítőket kell a
kincstári fának megnyerniük. Ez gyökeresen új szemléletet, új felada
tot jelentett a hagyományos erdész szakmában.
Nos, az első vevő, a „Pollák testvérek" cég 1869-ben vette meg a
Máramarosban az elkövetkező 10 év üzemtervi (használati tervi)
előírásaiban engedélyezett, kitermelendő és a tiszai rakodókig leszál
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lítandó fát. Nekik azonban nem volt szerencséjük 1873-ban értéke
sítési válság alakult ki, és kénytelenek voltak a szerződést felbontani,
sőt a rakpartokig leszállított fa is odaveszett.
1875-ben a bajor „Groedl Testvérek" céggel állapodtak meg, akik
megvettek évente 90 ezer m3 fűrészipari feldolgozásra alkalmas
fenyőfát. Szigetkamarán 12 keretes gőzfűrészt állítottak fel, és az ott
termelt anyagot - a szerződés szerint - külföldön értékesítették. A
hazai piac szükségleteinek kielégítésére pedig Bustyaházán építettek
egy 7 keretes gőzfűrészüzemet. A fűrészipari feldolgozásra való
törekvés mögött az áll, hogy a vasúti, a vízi szállításhoz képest
magasabb díjtételeket, csak a nagyobb feldolgozottsági fokú termé
kek, tehát a fűrészáruk viselik el.
A szerződésekben kikötött mennyiségeken felül a fenyőárut az
időről időre megállapított árjegyzék szerint a rakpartokon, illetve az
erdei rakhelyeken és tövön árulták. Ahogyan a fa iránti kereslet nőtt,
egyre többen jelentkeztek a szabad, szerződéssel nem lekötött fára,
úgyhogy árveréseket tartottak. Ezek a máramarosi árverések - miként
még visszatérünk rá - a századforduló éveiben lettek igazán jelentő
sek.
A minisztérium kezdetben többször tett kísérletet rá, hogy a má
ramarosi fakereskedelemben a versenyt erősítse, illetve a kisebb
fakereskedőket is elfogadható helyzetbe hozza, a cég indulásakor
lehetőség szerint segítséget nyújtson. Természetesen ez sokszor ve
zetett összeütközéshez. A nagyobb fakereskedők ugyanis nem örül
tek az új vetélytársaknak.
Például 1880-ban a 60 ezer frt-on felüli, készpénzben fizető favá
sárlóknak 10%-os árkedvezményt adtak. Erre a nagyobb fakereske
dők összeálltáig kevesebb tételben, de nagyobb mennyiségű fát vá
sároltak, így jogosultságot szereztek a kedvezményre.
A kisebb kereskedők érdekében azonban a minisztérium utólag
tett egy lépést: a 10 ezer frt feletti vásárlásoknál is elengedett 10%-ot.
Erre volt olyan fakereskedő, például a tokaji Kohn Manó, aki a már
megvásárolt, 60 ezer frt feletti összegből kért további 5%-ot, hiszen vélte - a 60 ezer frt is 10 ezer felett van, azaz kétszeres kedvezményt
akart. A minisztériumban természetesen ezzel kérvénnyel csakelutasítólag tudtak foglalkozni.47 Az eset mindenesetre mutatja, hogy
DIVALD Adolf által 1869-70-ben elképzelt keresleti piac, a fakeres
kedők versenye Máramarosban 8-10 éven belül létrejött.
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Mindez azonban csak a fenyő épületfára igaz, mert a bükkösök
értékesítése sokkal nehezebb volt. DIVALD a bükk hasznosítására
egyedül ipari üzemek létesítését tartotta megoldásnak, mert a tűzifa
iránti helyi keresletet a magán- és közösségi erdőkből könnyen kielé
gítették Létre is jött Nagybocskón egy szódagyár, amely évente
mintegy 200 ezer m3 tűzifát vágott ki és szállított el.48 (Ezek csaknem
kivétel nélkül a Tisza jobb partján, tehát az általunk most vizsgált
vidéken kívül estek)
Amáramarosszigeti erdőigazgató, BIKKAL Nándor 1882-ben úgy
látta, hogy a bükkösök fatermését egyszerűen Máramarosban sem
miféle gyár létesítésével nem lehet elfogyasztani. Helyettük, mellet
tük a bükk tűzi- és szénfa vasutaknál való felhasználását javasolta.
Szerinte ugyanis a hazai erdőkben termett fa alkalmazásával a kő
szénnél olcsóbban lehetne a mozdonyok fűtését megoldani. A bükk
ipari hasznosítási módjaként helyesen ismerte fel a talpfakészítést,
de az általa ajánlott, máramarosi sóval történő telítés műszaki szem
pontból kifogásolható volt. Végül különféle gazdasági szerszámok
készítésére is gondolt, amihez azonban mesterekre lett volna szük
ség, akik a helyi lakosságot erre a munkára megtanítják.49
A fentiekből kitűnik, hogy a bükk felhasználását nem tudták
megnyugtató módon megoldani, ezért Máramarosban általános volt
az igény: a bükkösök helyén lehetőleg lucfenyveseket kell létesíteni.
Ennek azonban termőhelyi és gazdasági korlátai voltak.
Egyéb fatermékek, így például az óriási mennyiségben felhalmo
zódó lucfenyőkéreg értékesítésére szintén megtették a kezdeti lépése
ket. 1870-ben Haas Adolf tanningyáros a máramarosi kincstári er
dőkben keletkező összes fenyőkérget megvette, és saját költségén
elszállította.50
DIVALD a szűkebben vett erdélyi részek fakereskedelmi viszonyait
kétségbeejtőnek írta le. Mivel a bányák ellátására rendelt fán kívül a
többi faválasztékoknak (kitermelt faféleségeknek) semmi értékük
sem volt, nem is igyekeztek azt kivágni, az erdőből kihozni. Az
esetleges értékesítés is olyan módon folyt, hogy ne kelljen ahhoz
semmiféle beruházást végezni. A kincstári területen megtelepült
néhány keretfűrész - például Szászsebes vidékén, a Bisztra-völgyben
- a fűrészeknél felhasznált (egyébként szabadon válogatott, kihasz
nált) rönkök után fizetett. Topánfalva környékén pedig a dézsakészí
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tők válogatták a fát, csekély részét kifizették, nagyobb részét meg
ellopták. Ilyen viszonyok mellett nem lehet fakereskedelemről be
szélni.
A nagy erdőségek ellenére „a fenyőfa árai Erdélyben mesésen
nagyok" - állapította mégis meg DIVALD. Ebben mindenképpen a
szállítóeszközök teljes hiánya játszotta a legnagyobb szerepet, amit
például a patakok, vízfolyások használati jogának tisztázatlan volta
is befolyásolt. Senki nem mert ugyanis bizonytalan tulajdonjogi
viszonyok közepette úsztatóműveket építeni.
DIVALD az értékesítés, felhasználás szempontjából alapvetőnek
tartotta továbbra is a bányák (Petrozsény) és a kohók (Vajdahunyad)
faszükségletének a kielégítését. Kisebb, alárendeltebb szerepet szánt a
Déván, Hátszegen, Szászvárosban, Szászsebesen, Gyulafehérvárott
és más településekben magánosoknak eladható tűzi- és épületfának.
Az épületfa gerendára, deszkára történő feldolgozását azonban, mi
nél előbb megvalósítandó beruházásokkal, elengedhetetlennek tar
totta.
A görgényi faértékesítési viszonyokat az előzőeknél sokkal kedve
zőbbeknek találta. A Görgény-patak ugyanis - megfelelő kiépítéssel
- lehetőséget nyújtott a tutajozásra. Az ottani üveggyár és a helyi
szolgalomra jogosultak fafogyasztása helyenként az erdők letárolá
sához vezetett.
DIVALD úgy vélte, hogy még a görgényi bükkfából égetett szenet
is érdemes Vajdahunyadra szállítani. Azt gondolta, hogy a fát a
Maros partján szénné égetik, onnan tutajokon Marosportóig vagy
Piskiig leúsztatják, ahonnan majd vasúton jut el Vajdahunyadra. Sőt
arra is számított, hogy a vasúthálózat kialakulása Görgényből lehe
tővé teszi akár a vasúton való faszénszállítást is.51
DIVALD idézett jelentése alapján Görgényben elkezdték a szállí
tóberendezéseket kiépíteni. Amikorra ezek az építmények elkészül
tek, beállt az 1873. évi gazdasági válság. A görgényi fára vevő nem
akadt, így aztán azt a kincstár maga szállította le a Maros mentén
lévő fapiacokra (Zám, Arad, Szeged). Ott próbálta saját maga, majd
bizományosok útján értékesíteni, de a fa nem kellett senkinek sem.
Ráadásul a többi kincstári erdőségek fái is piac nélkül maradtak,
úgyhogy a görgényi, viszonylag nagy szállítási költséggel piacra
szállított fa nem versenyezhetett.
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Ebben a helyzetben beszélték rá a „Baiersdorf és Biach" céget a fa
tövön való átvételére. A cél nem is a nagy nyereség elérése volt,
hanem a görgényi fának mindenképpen piacot akartak nyitni.52 A
görgényi lucfenyvesekre 1875-ben 10 évre szóló szerződést kötöttek
úgy, hogy a cég használta a kincstári szállítóberendezéseket, de a
működtetésükről természetesen a fakereskedők gondoskodtak Ieaz,
még parlamenti interpellációban is ellenezték ezt az üzletet,5 de
végül is az erdészek a kitűzött célt elérték: a szállítóberendezések
működtek, az értékes fa - ha egyelőre csekély áron is - elindult a
piacok felé. A cég ugyanis főleg Romániában, illetve a Balkán többi
országában kereste a görgényi fa vevőit.
A „Baiersdorf és Biach" cégről tudnunk kell, hogy az 1869-ben Bécsben alakult.54 Székhelyeként Bécset és Pestet jelölte meg, egyébként
pedig hol osztráknak, hol magyarnak (a cégvezető pozsonyi szüle
tésű volt) mondták magukat. A dualizmus korában mindenesetre ők
lettek a kincstár legnagyobb favásárlói mind a felvidéki, mind az
erdélyi részeken. Tőkeerősségük révén a kincstár megbízható part
nernek tartotta őket, bár időnként és helyenként az ő munkájuk ellen
is merültek fel kifogások. Szerződésszegésekből és egyéb vitás
ügyekből kifolyólag azonban ismeretein^ szerint ezzel a céggel pe
reskedésre nem került sor. Természetesen az, hogy a „Baiersdorf és
Biach" vállalkozás megerősödjön, olyan üzleteket is kellett kötniük,
mint 1875-ben Görgényben, ahol 1 forintért kapták a kitermelt fa
köbméterét.
Az értékesítési lehetőségeket komolyan befolyásolta a bányászat
helyzete. Mint már utaltunk rá, korábban a kincstári erdőgazdálko
dás csaknem teljes egészében a bányászatnak volt alárendelve. Az
önálló államerdészet kiépítésével előbb csak az elszámolás, majd
idővel a szervezet is teljesen szétvált. Igaz, 1889-ig, a földművelésü
gyi minisztérium megszervezéséig egy tárca, a pénzügyi alá tartoz
tak, de az elszámolás önállósítása még a közös minisztériumi fel
ügyelet idején is komoly árkérdéseket vetett fel. Ezek a problémák
nem is az erdőgazdaságban, hanem a bányászatban jelentkeztek A
gondokat mutatja az a levél, amelyet több erdélyi képviselő 1880-ban
a pénzügyminiszterhez intézett.
A képviselők a Zalatna környéki bányászat hanyatlásának okát a
kohóknál felhasznált fák magas átvételi áraiban látták Ennek meg
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felelően kérték - hivatkozva a történelmi hagyományokra hogy a
kincstári erdőkből ingyen kapjanak fát, illetve bárkitől, tehát
magánuradalmakból is megszerezhessék a tűzifát.
A kolozsvári erdőigazgatóság kimutatta, hogy a tűzifát a kohók az
árszabályzat alatti áron kapják, tehát további árleszállításra nincsen
lehetőség. Egyébként pedig - vélték - hiába adnák ingyen a fát, a
nemesfémkohászat úgyis veszteséges lenne, mert az évi félmillió frt
kiadásból csak 3690 frt esik a fára. A kohó kilencezer frt körüli évi
hiányától ez messze van. A magánosoktól történő fabeszerzést elvi
leg meg lehetne engedni - írták Kolozsvárról - , de sok értelme nem
lenne. Zalatna környékén ugyanis nincsenek magánerdők Ha lenné
nek, akkor sem tudnák két évre előre biztosítani a tűzifát (frissen
kivágott fát nem lehetett a kohókhoz szállítani), a kohóigazgatóság
pedig időről időre ismét a kincstártól követelné a működéséhez
szükséges fát. A képviselők jobbító levele - vélték az erdészek - rossz
helyen keresi a megoldást: az erdélyi nemesfémbányászat vesztesé
gességét nem a faárak okozzák
Az eset kapcsán ismételten utalnunk kell rá, hogy a tűzifa értéke
sítése még két kincstári egység viszonylatában is nehezen megold
ható kérdéseket vetett fel. Ezek a problémák ugyan az árakban
mutatkoztak, de itt szállítási, termelésbiztonsági, hosszabb távon
pedig fafajpolitikai gondokat takartak Végső megoldásként azután
nem is az erdészeti elképzelések váltak be, hanem a kőszén tömeges
felhasználása alakította át a gazdaságot.
A tűzifa kitermelésére és felhasználására még néhány további példát
is idézünk annak bizonyítására, hogy különösen a lágy-(fenyő-)fa
felhasználása okozott szinte megoldhatatlan gondot.
A topánfalvi erdőgondokságban a „Baiersdorf és Biach" cég az erdő
tarolások után a vágásokban visszahagyta a tűzifát.56 A vállalkozó
nak nem érte meg az alig értékesíthető fenyőt a vágásokból kiköze
líteni és fapiacra elszállítani. A topánfalvi erdőgondnok 1889-ben azt
indítványozta, hogy a letarolt erdők felújítását akadályozó tűzifát a
kincstár maga dolgozza fel, és szállítsa le a tordai piacra. A feldolgo
zásért és a Tordára való szállításért köbméterenként 0,89-1,00 frt-ot
számolt. A kolozsvári erdőtiszti értekezlet a javaslatot elvetette, mert
nem látták biztosítva a fa eladását. Helyette vállalkozó felkutatását
ajánlották.
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A minisztériumban ezt az erdőigazgatósági döntést kifogásolták,
helyette a topánfalvi erdőgondnok javaslatának újbóli megfontolását
ajánlották. Erre az erdőigazgató részletes levélben számolt be arról,
hogy az évekkel ezelőtt Tordára úsztatott fenyő tűzifát is alig tudták
3-4 év alatt eladni. Körülbelül 6 m3 bükkfát vesznek addig meg tűzre,
amíg 1 m3 fenyőt. Ráadásul 1889-ben Tordán „az ottani szeszgyáro
sok a szesztermelést a minimumra szállították le" így egyáltalán
nincs remény az értékesítésre - érveltek -, illetve a vállalkozó, ne
pedig a kincstár kockáztasson.
Topánfalva környékén a fát tövön, szabott áron adták el, amely
fából a vevők főleg zsindelyt faragtak. A válogatás után bent maradt
fák kivágását, a vágások takarítását 1889-ben azzal kívánták elősegí
teni, hogy a kétfogatú szekér vágásokban szedett farakományáért a
korábbi 60 krajcár helyett 40 krajcárt szedtek (A vágásterületek
kitakarítását egyébként, a felújítás mellett, a szúkárosítás megakadá
lyozásának szempontjai is sürgették.)
A vágásterületeken maradt fenyő-, jobbára tűzifa minőségű anyag
értékesítésére a görgényi részen az iszticsói erdőgondnokságban más
megoldásokkal próbálkoztak. Libánfalvi és (görgény)hodáki lako
sok társultak a bent maradt anyag vékonyabb épületfává, zsindellyé
és egyéb hasznos tárgyakká történő feldolgozására. Ajánlatuk szerint
az így kinyert fa fele a kincstárt illetné meg, bár a kincstár a terméke
ket addig nem értékesíthette volna, amíg a társulat saját felét el nem
adta. Erről az 1889. évi tiszti értekezleten pártolólag döntöttek, de a
vállalkozás további sorsáról nem tudunk.
A tűzifatermelés akadályai indították arra az iszticsói erdőgondokot, hogy már ekkor, tehát 1889-ben javasolja a tűzifa kitermelésének
és feldolgozásának a házi kezelésbe vételét. Az érkezleten a javaslatot
azzal fogadják, amivel a későbbiekben is: a tűzifa-kitermelés „csak
azon esetben fog házilag eszközöltetni, ha az annak idején bemuta
tandó költségvetéstől meggyőződni fog az erdőigazgatóság, hogy a
házi kezelés nem kerül többe, mint a vállalat útjáni kezelés."
Ez a házi kezelésre vonatkozó kérés ekkor még nagyon merész
volt, hiszen korábban a kincstár igyekezett minden fatermelési és
famanipuládós tevékenységtől megszabadulni. Például a szászsebest
erdőhivatal, illetve a későbbi kolozsvári erdőigazgatóság minden luc- és
jegenyefenyő-fáját 1877-től 1885-ig a „Baiersdorf és Biach" cégnek
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adták el. Sőt, a tövön álló kitermelendő fák mellett a már a szászsebesi és topánfalvi rakpartokon, illetve a szászsebesi, topánfalvi és
tordai fűrészeknél és a radnótfai rakhelyen tárolt szálfákat, rönköket
és fűrészárut is eladták. Ez volt a fakereskedelemnek az az időszaka,
amikor a kincstár csak a fa megtermelését vállalta, midőn az adott
erdőrész elérte a vágásérettségi kort, akkor lemondott róla, és átadta
a fakereskedőnek
Az ilyen módon való értékesítésnek a korlátait (a fapiac általános
helyzetén túl) egyfelől az erdők szállítási viszonyai jelentették, más
felől pedig a fákból kihozható választékok Látjuk, különösen a tűzifa
nem kellett senkinek sem. Ráadásul, ha az még hozzáférhetetlen,
nehezen megközelíthető helyen volt, mint amilyenek a fogarasi erdők
voltak, az értékesítésre alig volt remény. Fogarasban egyedül a Felsőporumbák felett épített, kicsiny üveggyár fogyasztotta az 1880-as
években a fát, de az erdészek nem valami nagy lehetőséget láttak
benne.58
Ezzel ellentétben a Temes vidékén, a későbbi lugosi erdőigazgatóság
területén, a tölgyerdők értékesítésével viszonylag kevés gond volt.
A fakereskedők az erdőben lábon megvették azokat a fákat, ame
lyekből elsősorban iparifát lehetett nyerni. Ezeket kitermelték, a bent
maradó, főleg tűzifának használható faegyedeket pedig a kincstár
saját közegeivel vágatta ki. Rendszerint azonban úgy jártak, hogy
mire a kincstár vághatott volna, kitavaszodott. Ezért aztán a továb59
biakban az iparifát egy évvel korábban adták el és vágatták ki. A
kiegyezést követően itt is a jövedelmezőség lépett elő elsőrendű
törekvéssé. Ennek megfelelően DIVALD javaslatára 1868-ban tízéves
szerződést kötöttek a „Baiersdorf és Biach" céggel. A megállapodás
szerint a faanyagot az államerdészet saját eszközeivel szállította le a
Béga partjáig, ahol átadták a fakereskedőknek. Az üzletet személye
sen DIVALD készítette elő, akit e miatt a szerződés miatt meglehető
sen sok támadás ért.60 Temesvár város ugyanis attól félt, hogy a
kincstári fa idegen kereskedőknek való eladása miatt a város tüzelő
nélkül marad.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Missics János képviselő által
vezetett temesvári elégedetlenkedőknek nem volt igazuk A „Baiers
dorf és Biach" céggel kötött szerződés szerint a fakereskedők tovább
ra is kötelesek voltak annyi fát Temesvárra szállítani, amennyit a
32

város korábban az államerdészettől beszerzett. így az alapellátást
biztosították, de DIVALDék törekedtek arra is, hogy a céget mono
polhelyzetbe ne hozzák. Ennek érdekében a kincstár a Baiersdorfék
által át nem vett famennyiséget szintén Temesvárott igyekezett elad
ni. Később pedig, látva a növekvő faárakat, a közeli magán- és
alapítványi erdőkből is egyre több fa került a piacra. Ugyanakkor a
viszonylag közeli kőszénlelőhelyek a tűzifa árát abszolút értelemben
is kordában tartották. Tehát a vitában, amely főleg DIVALD Adolf és
Missics János között kavarta a legszélsőségesebb indulatokat, DIVALDnak kell igazat adnunk. A kincstári erdők jövedelmezősége
csak hosszú távú szerződésekkel, tőkeerős vállalkozásokkal volt
biztosítható. így a kincstár ezzel a szerződéssel a Temes vidékén
könnyen átvészelte az 1873. évi értékesítési válságot is.
Nagyon fontos volt az árak kérdése is, hiszen önmagában az érté
kesítés kedvezőtlen árak esetén folyamatos veszteséget is termelhet.
ABéga-menti kocsányos tölgyesek becslésekor ugyanis azt állapítot
ták meg, hogy azok holdankénti fatérfogata nagyobb, mint a világ
hírű szlavón tölgyeseké. Itt aztán feltétlenül felmerült az a kérdés is,
hogy a szlavón tölgyesekhez képest milyen áron kelnek el a Bégamenti erdők. GELINEK Tivadar 1880-ban bebizonyította, hogy bár
Szlavóniában törzsenkénti felvétel, majd erdőrészenkénti árverés
biztosítja a kedvező árak elérését, a Béga-menti erdőket sem kótya
vetyélik el. A „Baiersdorf és Biach" céggel az 1870-es évek végén újra
megkötött szerződés (amely ismételten a tőárak szerint történt) alap
ján a holdankénti jövedelem csaknem a szlavóniai legjobb állomá
nyok áraival vetekedett (950-990 frt/kh).61 Tehát a magyar államkincstár nem bánt pazarlóan az értékes erdőkkel.
A „Baiersdorf és Biach" cég 1888-ban újra megvette a Temes-vidék
fakitermelési lehetőségét, de jelentős túltermelés jelentkezett.62 A
kincstár ugyanis fokozta a tölgyerdők irtását, mert az állami (népesség)telepítésifeladatokat (melyekről később részletesen is szólunk) vég
re kellett hajtani. Ugyanakkor a környező magánbirtokosok, közala
pítványok és magántársaságok is elkezdték, folytatták a síksági,
dombvidéki tölgyesek irtását azért, hogy helyükön mezőgazdasági
kultúrát honosítsanak meg. Ebben a helyzetben a „Baiersdorf és
Biach" cég nem tehetett mást, mint a konkurens „erdőirtók" fájának
a felvásárlását. Ezzel ugyan biztosította magának továbbra is a Te
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mesvár környéki fapiacot, de a sok fára egyre kevesebb volt a vevő.
Az 1880-as évek végén Temesvárott több szeszgyár leállt, ugyanak
kor a kőszént egyre tömegesebben alkalmazták fűtésre. (A szén a
tűzifának országosan is komoly vetélytársa volt. Könnyebb szállít
hatósága, raktározhatósága, kezelhetősége tette egyre kedveltebbé a
háztartásokban, különösen pedig az üzemekben. A szénfelhasználás
növekedését jelzi, hogy 1864-től 1895-ig a feketeszén-kitermelés
205%-kal, a barnaszéné pedig 1322%-kal emelkedett.63) Tehát a piac
szűkült, máshol kellett eladási lehetőséget találni. Jelentős fafogyasz
tónak csak Budapest bizonyult, így oda szállították a tűzifát. A
kincstári erdőkből vett, viszonylag magas (1,50 frt/űrm) faárak mel
lett azonban a fővárosba való szállítás drága volt. A cég szerencsének
tartotta, hogy voltak olyan magánbirtokosok, akik - anyagi szorult
ságukban? - ennél jóval olcsóbban adták el nekik a fát, amit azután
Budapestre szállíthattak Ebben a helyzetben azonban a cég minden
igyekezete odairányult, hogy a kincstár termelését mérsékelje, mert
az államnak sem lehet érdeke, hogy a Temesvár környéki faüzlet
beduguljon. Mindezek mellett 1889-ben kérték a kincstárt, hogy az
1-20 éves, szintén irtásra kijelölt erdőrészek dorong- és gallyfáját is
neki adja át, mert arra helyben is van kereslet. Ezt a piacot pedig a
cég nem akarja átengedni a versenytársaknak A minisztériumban a
cég ezen törekvését segítették, de többször is utaltak rá, hogy a
nagyarányú erdőirtás ügye, amely a fapiacon is zavart okoz, nem
erdészeti, szakmai, hanem országos, politikai feladat.
Látható, hogy mind a sík-, mind a hegyvidéki erdők esetében a
legnagyobb favásárlóvá a „Baiersdorf és Biach" cég vált. A cég na
gyon adott arra is, hogy az államerdészeti tisztviselőkkel, de általá
ban az erdészekkel a legjobb kapcsolatot alakítsa ki. Például 1881 -ben
a selmed akadémisták dél-erdélyi tanulmányútja során FEKETE
Lajos így írt erről: „Valóban csodálnunk kell azon figyelmet és bőke
zűséget, melylyel ezen urak szakunk szellemi fejlődésének intézmé
nyét, az erdész-egyesületet, az erdészeti akadémiát, illetve annak
tagjait minden alkalommal kitüntetik midőn azok, mint olyanok, a
cég telepeit érintik."64 Reklám volt vagy egyszerű üzleti fogás? Ma
már nehéz eldönteni, de azt tudnunk kell, hogy az erdész és fakereskedő
egymásra utaltsága, szakmabeli barátsága is ott volt ezekben a múlt
századi estélyekben, sörözgetésekben.
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Itt természetesen elkerülhetetlenül fel kell tenni a kérdést: vajon
az erdészeknek volt-e lehetőségük a fakereskedőknek kedvezménye
ket adni, netalán velük összejátszani? Mivel az 1880-as év végétől
szinte kivétel nélkül csak árverés útján történt a faanyag értékesítése,
nagyon kevés. Egyszerűen a minisztérium nem adott lehetőséget
arra, hogy az erdészeti egységek licitálás nélkül bármilyen ajánlatot
is elfogadjanak Bár nem feltételezhetjük, hogy a minisztériumi tiszt
viselők ismerték volna a helyi viszonyokat, de a körülményekből
hamar következtethettek az esetleges összejátszási kísérletre. Példa
lehet erre a szászsébesi erdőhivatal dévai erdőgondnokságának 1889.
évi esete.65
A „Manheim és Blum" cég egy 30 kh-as (17,3 ha) tölgyesre tett
ajánlatot úgy, hogy a nevezett sarjerdőt cserkéregtermelésre kívánta
átalakítani. Az erdőhivatal és az erdőrendezőség is pártolta a meg
keresést azzal, hogy a cég csak a sarjeredetű fákat vágja ki, a mageredetűek bennmaradnak. Ezt az utóbbi kitételt a minisztériumban
azzal a megjegyzéssel tették semmissé, hogy elképzelhetetlen a vál
lalkozót úgy ellenőrizni, hogy az csak a sarjhajtásokat vágja ki.
Ráadásul az üzemterv szerint lehetőség van gyérítésre, de nem cser
kéregtermelésre. Tehát az ajánlat elutasítandó, annál is inkább, mert
a kincstár céljai között a magas korig fenntartandó, értékes fát termő
tölgyesek nevelése szerepel, nem pedig a cserkéregtermelés. Sőt
BEDŐ Albert, országos főerdőmester, záradékként még ezt is odaírta:
„Ez alkalommal figyelmeztetem még az erdőhivatalt, hogy minden
értékesítés árverés útján eszközlendő, s hasonló ajánlatok akkor
teijesztendők fel, ha az illető tárgyra már árverés tartatott." Tehát
nincsen semmi különajánlat, semmi „megkeresés"!
DIVALD 1871-ben Erdély déli részét, a határőrvidéket is bejárta és
leírta.66 Igaz, akkor még nem történt meg az állami erdők és a
vagyonközösségiek elkülönítése, sőt egyelőre a megosztás is kérdé
ses volt, de DIVALD megfigyelései a fakereskedelmi viszonyokat
illetően is becsesek
Bejárása során úgy látta, hogy az ottani fakereskedelmi viszonyok
még Erdély többi részéhez viszonyítva is siralmasak. Addig főleg
hamuzsírfőzők kaptak fahasználatra engedélyt, akik az álló fákban
is rengeteg kárt okoztak. Ezen kívül még néhány nagyon kedvező
fekvésű helyen adtak el erdőket („iparerdőket"), de jobbára csak
35

törzsenként. A szolgálmányok és az egyéb felhasználók - írta DIVALD - mindenesetre az évi fanövedék 30%-át sem fogyasztják el,
tehát óriási tartalékok halmozódtak fe l
DIVALD itt is a mihamarabbi faértékesítést, a kitermelésből kike
rülő faanyag hosszú lejáratú szerződésekkel való eladását ajánlotta.
Nagyon nagy gondot okozott azonban az egész határvidéken a
szállítóberendezések teljes hiánya. Ezért - érvelt DIVALD - a kincs
tárnak mielőbb szállítópályákat kell építenie, „van ugyanis számos
pénzemberünk, aki a kereskedéshez ért". Ők azonban nem vesznek
meg hozzáférhetetlen erdőségeket, illetve ilyenekért rendkívül ala
csony tőárat ajánlanak Nemcsak azért idegenkednek szállítóberen
dezések készítésétől, mert időigényes és drága, hanem mert megfe
lelő tervező, kivitelező mérnököket sem kapnak erre a munkára.
Akik értenek hozzá, azok kincstári alkalmazásban vannak, bár na
gyobb pénzt kapnának a fakereskedőknél, de a vállalkozás kimene
tele bizonytalan. A kincstár tehát a mérhetetlen erdőségeknél is na
gyobb kincset mondhatott magáénak-az emberi tudásét.
DIVALD ajánlotta, hogy a kincstár ezt a „kincset" foglalkoztassa:
építessen szállítóberendezéseket, majd - az erő pozíciójából - kezd
jen a fakereskedőkkel egyezkedni. Vagy tövön, vagy bizonyos pon
tokra leszállítva vehetik meg a fát, de a szállítóberendezések költsé
geit (használatát) ki kell fizetniük DIVALD itt egyetlen dolgot ha
gyott figyelmen kívül. Nevezetesen azt, hogy nő a szakképzett mér
nökök száma, akik már a bizonytalan kimenetelű faüzletekben is
keresnek megélhetést. Sőt, a fakereskedők egy részének megerősö
désével az ott dolgozó mérnökök helyzete is stabilizálódik. Tehát a
kincstár fokozatosan elvesztette a kiegyezéskor még meglévő, jobbá
ra csak neki lévő „kincset"
A határőrvidéki erdők szállítóberendezésekkel történő feltáratlansága mellett az értékesítést a fafajösszetétel is akadályozta. Itt ugyan
is főleg bükkösök álltak, amelyek sem iparifának, sem tűzifának nem
keltek el, hiszen számottevő fafogyasztó ebben a körzetben nem volt.
Már a határőrökkel történő egyezkedés, felosztás után, a beren
dezkedő államerdészeti szakemberek a bükkösök ipari felhasználá
sát két módon látták megvalósíthatónak Az egyik irányzat szerint amelyet például MUICS István 1881-ben írt cikkében képvisel - a
bükköt szeníteni kell. A vágásterületen vagy annak közvetlen köze
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lében elégetett fát - vélte - a szekereken lehetne a vasúthoz szállítani,
onnan pedig az iparvidékekre.67 Igen ám, de az 1880-as években már
egyre nagyobb versenyt jelentett a kőszén!
Mások szerint a bükkerdők értékesítésének egyedüli módja csak
az iparvállalatok helybeli megtelepedése lehet. Ezt a folyamatot
pedig ösztönözni kell akár úgy is, hogy az állam kedvezményeket ad
a vállalatalapításhoz. Még azt is felvetették, hogy ebben a folyamat
ban a területileg illetékes erdőhatóság kapjon szabad kezet azért,
hogy „az illető vállalkozó rögtön az első forrásnál megtudja a válla
lati feltételeket, s minden tekintetben kimerítő felvilágosítást nyer
het; mint ha neki az üzlet véglegezésévé Pontiustól Pilátusig, ti. egyik
fórumtól a másikig kellene eljárni, s utóvégre is attól tartana, hogy
hosszú fáradozásai, s utánjárás daczára, az üzleti tárgyalás talán még
az utolsó fórumnál egy csekély formahiba, vagy jelentéktelen, de az
üzletemberre nézve igen fontos feltétel nem teljesítése miatt megszakad."68
Mindezek ismeretében nem csodálható, hogy a létrehozott orsovai
erdőhivatal még hosszú évekig értékesítési gondokkal küzdött. Ak
kor is, amikor Erdély más részein kialakult a modern fapiac.
2.3.2 A faértékesítés kifejlett formái
A fakereskedelem igazi hazája Máramarosban volt. Az 1890-es
években, főleg 1896 körül az ugrásszerűen növekvő építkezési kedv
a vékonyabb épületfa árát is jelentősen emelte. Ekkor már nem
lehetett tízéves szerződéseket kötni, hanem időről időre új árakat
állapítottak meg. A Máramarosban monopol helyzetben lévőnek
tartott „Groedl Testvérek" cég csak a kincstári (szigetkamarai és
bustyaházi) fűrészek bérletében volt egyeduralkodó, az erdőkből
évről évre kikerülő faanyag eladására egyre kevesebb befolyása volt.
A minisztérium természetesen továbbra is törekedett a verseny
kialakítására. Hogy a kisebb fakereskedőket segítsék, a kincstári
fából igyekeztek juttatni az akkor induló kereskedőknek is. Ezt kü
lönféle kedvezményekkel érték el, de szigorúan kikötötték, hogy a
kedvezményre pályázó fakereskedőnek állandó máramarosi lakos
nak kell lennie, aki önálló fakereskedői státusszal rendelkezik. (Ez
utóbbi kitétellel a nagy cégek közvetítőit akarták kizárni.)
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Érdekes dokumentuma ennek a kornak a Máramaros megyei
erdészeti albizottság 1900-ban kelt bizalmas jelentése, amelyben a
vaséri erdőgondokságban a kedvezményes áron értékesítésre kerülő
fára pályázó fakereskedőket jellemezték69 Az egyikről megállapítot
ták például, hogy néhány évvel korábban egy fűrésztulajdonos //egy
szerű tutajosa, sáfára volt", aki azóta sem rendelkezik (elegendő)
önálló vagyonnal, hanem másnak a megbízásából vesz részt az
üzletben. Másik két fakereskedőről a bizottságnak az volt a vélemé
nye, hogy azok „a műveltebb izraelita üzletemberek osztályába"
tartoznak, s az „utóbbi időben végleg e megyében letelepedett önálló
fakereskedőkké lettek". Igaz, korábban ők is nagyobb cégek alkalma
zottai voltak, de a „tisztességes és művelt fakereskedőknek felkaro
lása" céljából őket a szándékozott kedvezményekben részesíteni kell.
Hogy az induló fakereskedők ilyen módszerekkel való istápolása
nem volt elegendő, az természetes. Mégis, az állam törekvése egyér
telműen a verseny lehetőségének megadását szolgálta.
Szintén a minket közelebbről is érdeklő vaséri erdőgondokságban
kísérelték meg századunk első éveiben legelőször, hogy az onnan
kikerülő, évente mintegy 40 ezer m3-nyi anyagot 2000 m3-es részle
tekben, árverés útján adják el. Innen már csak egy lépés volt, hogy a
kincstár az említett, Groedlék által bérelt fűrésztelepek faellátási
kötelezettségét kiküszöbölje, és szabadon, a legtöbbet ígérőnek adja
a Máramarosban termett fát. (1904-ben az összes fának már csak
35%-át adták el szerződések alapján.70)
Mivel a fa értéke állandóan növekedett, a kisebb méretű, selejtes
választékokat is érdemes volt Nagybocskóig letutajozni. Ott termé
szetesen ezekre is árverezéseket tartottak Ahhoz, hogy a tutajozott
fenyőfa értékesítési eljárását áttekinthessük, érdemes egy 1913. évi ár
verezési eljárást nyomon követni.71
Az előző évben kitermelt faanyagot a bustyaházi, técsői (bustyaházi erdőhivatalból) és a nagybocskói, lonkai (máramarosszigeti
erdőigazgatóságból) rakparton általában tavasszal, március hóban
bocsátották árverezésre. Erről egy - nyomtatott - árverési hirdet
ményt készítettek, amelyben csak az árverezés időpontját, illetve az
értékesíteni kívánt összes faanyagot közölték A tutajozott fát 500 és
1000 m3-es részletekben adták el. Hogy ezek a részletek pontosan
milyen anyagot tartalmaztak, az illető erdőgondokságokban lehetett
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-részletes jegyzékek alapján - megtekinteni. Érdemes még felsorolni
azoknak a településeknek a nevét, ahová a jegyzékeket elküldték,
tehát ahonnan szintén vártak jelentkezőket. íme: Tiszaújlak, Bereg
szász, Vásárosnamény, Tokaj, Tiszaluc, Tiszafüred, Tiszalök, Fegy
vernek, Poroszló, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszaföldvár, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, Törökkanizsa, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, Törökbecse, Titel és Zimony.
A meghirdetett faanyagra írásbeli (ehhez nyomtatványt adtak) és
szóbeli ajánlatot lehetett tenni. Magát az árverezést általában a máramarosszigeti „Polgári Kör" helyiségében tartották. Minden egyes
tételt (1000 vagy 500 m3-t) külön megtárgyaltak, majd a legtöbbet
ígérő ajánlatot feltételesen elfogadták. Erről tételenként árverezési
jegyzőkönyv készült, amelyet felterjesztettek a minisztériumba.
Csak a miniszteri jóváhagyás után köthették meg a szerződéseket.
Jelen példánkban az összesen 154 ezer m3 fáért 2 863 000 K kikiáltási
árral szemben 3 214 900 K-t ígértek Ez azt jelentette, hogy a köbmé
terenkénti 18,59 K helyett 20,88 K-át, amely eredményt a minisztéri
umban is elfogadhatónak tartottak a szerződéseket alá lehetett írni.
A szerződésben kikötötték, hogy mennyi fát, milyen részletekben
adnak a vevőnek át. A kincstár fenntartotta magának a jogot, hogy
az egyes részleteket esetleg kicserélje. Például akkor, ha az előző
részletekre jogosult vevő a rakpartra leérkező tutaj érkezését megelő
ző nap 12 órájáig nem fizette ki a vételárat, a soron következő
vevőnek adták át. Az egy gátvízzel leérkező tutajok közül mindig a
legfelül kikötöttet adták át, amelyet a vevő köteles volt a következő
gátvízig továbbszállítani. A tutajok természetesen nem kerek szám
ban adták ki az 1000 vagy 500 köbmétereket, úgyhogy a szerződés
ben ezt a kérdést is szabályozták
Ha a november végéig tartó tutajozási idényben nem érkezett le a
szerződésben rögzített, megvett faanyag, a vevő akkor sem emelhe
tett kifogást. A fáért előleget kértek, de a teljes összeget is - mint már
utaltunk rá - a tutaj megérkezése előtti napon be kellett fizetni. Ennek
a módját (az értékpapírok és a készpénz arányát) szintén részletesen
szabályozták
A tutajozáshoz szükséges, a tutajon lévő szegeket, kampókat,
hevedereket a vevő díjtalanul megkapta. A továbbszállításról, annak
biztonságáról viszont maga volt köteles gondoskodni. A munkások39

kai kapcsolatban kikötötték, hogy azok csak magyar állampolgárok
lehettek.
A szerződést a kincstári képviselőkön és a vevőkön kívül azok
feleségeinek, illetve érdektársainak is alá kellett írniuk
Ebben a bemutatott rendszerben folyt századunk első két évtize
dében a fenyő épületfa eladása, azzal a megjegyzéssel, hogy a kincs
tári fűrészek bérletére is 3-4 évenként árverezést tartottak A máramarosi árverezésekről a szaksajtó évente beszámolt72, hiszen az
egész ország faellátására, faáraira alapvető befolyással voltak a Máramarosszigeten elért árak Az 1907. évi általános fapiad nehézsége
ket követően egyébként a ténylegesen elért árak általában emelked
tek Ez a folyamat a világháború éveiben felgyorsult, sőt 1918-ban
rendkívüli helyzet alakult ki.
A korábbi, köbméterenkénti 30-40 korona helyett már 120-150
koronát is kínáltak a tutajkikötőkben lévő fáért. A kincstár nem is
tartott árverezést, mert egy ilyen magas gömbfaár a fűrészáru 350400 koronás eladásához vezetett volna, amely a faellátás megbénu
lását eredményezhette. Helyette a rendelkezésre álló gömbfát - bi
zottság által megállapított áron - elosztotta a Tisza-menti fűrészek
között. Tehát 1918-ban a korábbinál keyesebb kitermelt fa miatt a
fapiac egyszerűen összeomlott, nem működött.73 Be kellett vezetni a
hiánygazdaságra jellemző központi elosztást.
Az a tény, hogy a Máramarosból évente csak a kincstári területek
ről 200-250 ezer m3 fát szállítottak el, társadalmi kérdéseket is felvetett.
Máramaros általános elmaradottságának egyik okát sokan ugyanis
ebben a fakivitelben látták Azzal érveltek, hogy a fafeldolgozó ipar
fejletlensége miatt a fát feldolgozatlanul viszik el a megyéből, így az
ottani lakosságot munkalehetőségtől fosztják meg. Ráadásul ebben
a „megfosztásban" a kincstár jár az élen, mert (az alföldi vállalkozók
nak) a kincstár adja el a fát. Tehát a kincstár létesítsen fafeldolgozó
üzemet, és csak a deszkát, pallót és lécet engedje Máramarosból
kivinni.
BÍRÓ Zoltán egy ilyen átalakítás lehetőségét több oldalról cáfolta.
Először: a meglévő kincstári fűrészek is veszteségesek Másodszor: a
feldolgozott fa sem bírná a távoli vasúti szállítás díjtételeit, mert a
máramarosi fa legfontosabb piaca az Alföldi középső része. Harmad
szor: a kincstári fakitermelésekhez, anyagmozgatáshoz és erdőfelújí
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tási munkákhoz sem kapnak elegendő munkást, messziről kell őket
Máramarosba hozni. Tehát munkaalkalom lenne így, faipari üzem
nélkül is. Csak az a baj - vélte BÍRÓ Zoltán -, hogy folyamatos, egész
éven át tartó munkára Máramarosban sem szerződnek az emberek.
Van ugyanis (saját vagy bérelt) földjük, kaszálójuk, kis gazdaságuk,
ami mellett legfeljebb csak idénymunkát vállalnak. Máramaros baja
ira tehát a kincstári fakivitel megtiltása sem lenne gyógyír.74
BÍRÓ Zoltán fejtegetéséből mai szemmel két szempont kínálkozik
részletesebb vizsgálatra. Az egyik mindenképpen az, hogy a kincstár
-miként a fakitermelésben sem - egyszerűen nem mert, nem tudott
gazdasági egységeket házi kezelésben üzemeltetni. A szigorúan meg
szabott pénzügyi rend, a kincstári személyzet gyenge kereskedelmi
ismeretei még kockázatossá, sőt szinte reménytelenné tették az ipari
üzemek állami keretek közötti üzemeltetését.
A másik megvizsgálandó tényező a munkaerő kérdése. Az ipari
üzemeknek szakképzett, egész évben a gyárban dolgozó mukásokra
volt szükségük. (Máshol az üzemek mellé külön munkáskolóniákat
építettek.) Máramaros lakosságának azonban volt némi földje, lege
lője, netalán erdeje, amit nem adott fel az ugyan egész éven át
keresetet nyújtó, de mégiscsak egyetlen megélhetési forrásért, a fa
ipari üzemre alapított munkalehetőségért. Ma bármennyire is elfo
gadott és hangsúlyozott a nyersanyagok lehetőség szerinti helyi
feldolgozása, Máramarosban a századfordulón erre még nem értek
meg a gazdasági és társadalmi viszonyok. Az emberek a földhöz, az
„őstermeléshez" kötődtek. Ezért el kell fogadnunk a kortárs erdész,
BÍRÓ Zoltán érveit.
A fenyőfával ellentétben a bükkfa felhasználása Máramarosban
sem oldódott meg megnyugtató módon. Igaz, a közvetlen századfor
dulós években a bükkfa ára is emelkedett, de továbbra is kevesebbet
termeltek, mint amennyire az üzemtervek lehetőséget adtak.
A bükkfa felhasználási lehetőségeit jelentősen növelte az az eljá
rás, amelynek során 1884-től a magyar államvasutaknál megoldották
abükk talpfák dnkkloridos telítését.75 Ezzel, illetve századunk elején
a kőolajszármazékokkal való telítés révén a bükkfa lassan felértéke
lődött, de továbbra is elsősorban mint tűzifa jöhetett szóba.
A bükk tűzifát a nagybocskói vegyiárugyámak és a terebesfehérpataki üveggyárnak adták el, és valamennyi helyi tűzifaszükséglet
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is jelentkezett. Ezért a máramarosszigeti faraktárat évről évre feltöltötték, mégpedig az általunk most vizsgált Tisza balparti részekről.
A rónaszéki erdőgondnokság fáját a máramarosi sóvasútig tengelyen
vitték (Rónaszék-Máramarossziget), ahol vasútra adták, és így ért a
szigeti faraktárba.
A múlt század végén a kőszén ára emelkedett, így a bükk tűzifa is
versenyezhetett volna, de a máramarosi aligha. A nagy fafogyasztók
ugyanis olyan távol feküdtek, hogy semmiféle vasúti díjszabással
nem kerülhettek elfogadható áron piacra.
A kevés (iparifának használható) tölgyfát Rónaszék környékén
tövön, árverés útján értékesítették.76
Miközben fenyvesei révén a máramarosszigeti erdőigazgatóság
munkája országosan is figyelemre méltó volt, addig a szomszédos
nagybányai főerdőhivatal még a korábbi jelentőségéből is veszített.
Ennek az oka egyrészt a kedvezőtlen terepviszonyok, másrészt az
erdők fafajmegoszlása volt. A kedvezőtlen fekvés következtében az
üzemterv szerint kitermelhető fatérfogatban 1913-ra már 892 ezer m3
maradt vissza, tehát a hasznosítatlan fakészlet óriásira duzzadt.
Érdekes a visszamaradó állomány fafajmegoszlása is. Tölgy: 41 ezer
m3, fenyő 94 ezer m3 és bükk: 757 ezer m3
Látható, a legnagyobb gond a bükkel volt, amelyet korábban főleg
szenített alakban a kohóknál értékesítettek Ez a piac lényegében az
1910-es években is felvette még a faszenet, de a kincstári erdőgazda
ságoknak már veszteséges volt a faszén termelése. Az állami kohók
ugyanis olyan alacsony átvételi árral dolgoztak, hogy az a kitermelés,
szenítés és szállítás költségeit nem fedezte. Nagy baj volt az is, hogy
a kohók és bányák korábbi tűzifaszükséglete megcsappant, mert
fokozatosan villanyerőre rendezkedtek be.
Ez az általános keresletcsökkenés természetesen érintette a rönk
anyagot is. Csak a környékbeliek - csekély - faszükségletére támasz
kodhattak Hogy ez a szükséglet milyen kicsi volt, jellemzi a femezelyi egypengés fűrész 1913. évi adata, amely szerint az egész évben
536 m rönköt vágott fel. Azaz a fenyőnek sem volt elérhető piaca.
Mi a megoldás?
A főerdőhivatal vezetői egyedül a Lápos-völgyi vicinális vasút
megépítésében látták a kitermelési lehetőségek javulását. Úgy gon
dolták, hogy ezzel a vasúttal akár a fővárosi faraktárakat is elérhetik
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Igaz, az érvényes vasúti díjtételek ezeket a reményeket nem támasz
tották alá. Sokkal reálisabb volt az az elképzelés, amelyet a kohóvöl
gyi erdőgondnokság területén kitermelhető mészkő égetéséhez, illet
ve a cement- és téglagyártáshoz fűztek Egy-egy ilyen üzem a kora
beli technológia szerint sok tűzifát igényelt, így valahogyan haszno
sult volna a főerdőhivatal óriási bükkfakészlete.77
A nagybányai főerdőhivatal fafajmegoszlása egyébként a követ
kező volt: bükk 87%, tölgy 7% és fenyő 6%.78 A tölgyeseket itt is,
miként Máramarosban, igyekeztek lábon, árverezés útján eladni.
Tehát az erdők kitermelésében és értékesítésében itt is két alapvető
irányt különböztethetünk meg. Az egyik szerint a kincstár a fát saját
munkásaival termeltette ki és szállította a tiszai árverés helyszínére,
illetve a kohókhoz, tehát az erdőket házilag kezelte. A másik alapvető
értékesítési mód az volt, hogy a vágásra kijelölt erdőket lábon eladták,
amiket azután a vállalkozó kitermelt és elszállított. Láttuk, hogy
történelmileg ez utóbbi mód később alakult ki, csak a kiegyezés után
vált tömegessé. Századunkra azonban megfordult a helyzet. Az er
dészeti törekvések középpontjába a házi kezelés bevezetése került.
Miért?
A fatermékekkel kapcsolatban kialakult keresleti piac gazdasági
lehetőséget adott a magasabb feldolgozottsági fokú, tehát kitermelt,
lekérgezett, darabolt, rakodókra szállított faanyag értékesítésére. Ez
azt jelentette, hogy a fokozott anyagi (műszaki) befektetés és szellemi
ráfordítás megtérült. Ez az erdőgazdálkodás belterjességének növe
lését is jelentette, amely viszont szakmai követelményként jelentke
zett. Egyre kevésbé volt ugyanis mindegy, hogy a kivágott fák helyén
milyen új erdőt lehet majd létrehozni, a szállítóberendezéseket mi
lyen irányban érdemes fejleszteni stb. Tehát a gazdasági lehetőségek
és a szakmai szükségszerűség egyértelműen a házi kezelés felé terelte
a kincstári erdőgazdálkodást.
A házi kezelésről azonban országosan is vita folyt. Egyes helyeken
(például Deliblát környékén79) ugyanis nem volt fizetőképes keres
let. A környék lakossága szívesebben dolgozott az erdőben, és hozta
ki maga a megvásárolni kívánt fát, minthogy a már rakodón lévőért
több pénzt adjon. Máshol, például Selmecbánya város esetében, a
házi kezelésben az értékesítési biztonság elvesztését látták. Hiszen a
házi kezelést folytató tulajdonosnak magának kell vállalnia az el nem
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80
adással járó kockázatot is. Sorolhatnánk még a példákat, de itt csak
arra akartunk rámutatni, hogy a házi kezelés országosan nem jelen
tett-kimondottan gazdasági oldalról nem-általános megoldást. így
természetesen az erdélyi részeken is idegenkedve fogadták.
A házi kezelés emberi és műszaki feltételeire még visszatérünk, itt
most csak a gazdaságosság néhány kérdésére utalnánk.
Ahhoz, hogy a házilagos kitermelés gazdaságossága egyértelmű
en kimutatható legyen, tényleges pénzügyi elszámolásokra lett vol
na szükség. Ehhez adatokat azonban a házi kezelés bevezetése előtt
csak a fakereskedőktől kaphattak Bár gyakran szerződésben is kikö
tötték, hogy a fakereskedők a kitermelt anyagról, a szállításról a
kincstár részére kimutatásokat állítsanak össze, az átadott kimutatá
sok a legtöbbször használhatatlanok voltak így a kincstári erdészek
közvetett úton, a fakitermelő munkások kereseti viszonyaiból be
csülték meg a fakereskedők hasznát. Kolozsváron például 1913-ban
elhangzott, hogy míg a normális viszonyok között egységnyi befek
tetésre 10-15%-nyi hasznot lehet számítani, a kincstárnál vásárló
fakereskedők többszáz százalék haszon alatt nem vennének fát. (So
vány vigasz volt, hogy a magánbirtokos erdeit meg ezerszázalékos
haszonnal termelték ki.81) Addig tehát, amíg a kincstár maga nem
látta, hogy mi mennyibe kerül, a házi kezelés gazdasági hasznát csak
becsülhette.
A kincstári, házi kezeléssel kitermelt fa piacra vitele azonban azt
is jelentette, hogy az államerdészet nagyon érzékeny lett a piacra.
Tehát csak helyenként, általában a kedvező fekvésű részeken merték
elkezdeni a házi kezelést. Az így megszerzett pénzügyi adatokat
azonnal alapul vehették az árverésekhez, bárcázásokhoz és árjegy
zékek összeállításához. A kibontakozó házi kezelés tehát közvetve is
hatott a gazdasági lehetőségek bővítésére, mert a még mindig lábon
eladott erdők esetében is reálisabb árakat érhettek el.
A fapiacon azonban számos egyéb tényező is létezett, amelyekre
az erdészeknek szintén figyelemmel kellett lenniük. Például a keres
let alakulása rövidebb távon meghatározta a kitermelésre kerülő
famennyiséget, de hosszabb távon számolni kellett a vasúthálózat
fejlődésével, illetve új energiaforrások belépésével. Ez utóbbira pél
daként említjük meg a topánfalvi erdőgondnokság (kolozsvári erdői
gazgatóság) egyik bükkösét. Az erdő kitermeléséhez szállítóberen44

dezéseket (vasutat) kellett volna létesíteni, de az erdészek elővigyá
zatosak voltak. Utaltak rá, hogy például a sármási földgáz ipari és
tüzelési célú felhasználásával, tehát az esetleg beváló új energiahor
dozóval számolni kell. A gáz feleslegessé teheti a bükkfa tüzelési
célokra való alkalmazását, azaz a beruházás kockázatos.
Máshol a környező, nem állami erdők fokozatos kimerülésére
számítva fogták vissza a termelést. Szintén a kolozsvári erdőigazga
tóságban, a sárkányi erdőgondnokság kerületéből tudunk olyan javas
latról, amely szerint „tanácsosnak vélem - írja az erdőgondok - a
faértékesítéssel kitartani, mert a kereslet itt - a magánfakészletnek
napról napra való apadása mellett - rövid időn belül feltétlenül
javulni fog." Ugyanígy a „concurrentiát szolgáltató magánerdők"
faállományának kimerülésére számítottak 1913-ban a strézakercisorai
erdőgondnokságban is.
Ott, ahol a szállítási viszonyokban kedvező változások álltak be,
például a görgényi uradalomban, a korábbi szerződések lejártakor a
házilagos kezelést választották. A Görgény-völgyi erdei vasút
ugyanis eredményessé tette a körülötte fekvő erdőkben a tűzifater
melést is, tehát a vállalkozók helyett a kincstár akarta a nagyobb
hasznot megszerezni.
Még a tűzifa értékesítésénél megjegyezzük, hogy az 1910-es évek
ben az árak jelentősen emelkedtek. Különösen 1913-ban nőtt a fa ára,
így ez is hozzájárult a kitermelés nyereségességéhez. Ugyanakkor a
kincstárnak ellátási kötelezettségei is voltak. Például Fogaras város
tűzifaszükségletének egy részét az állami erdőből várta. Pedig a
fogarasi uradalom rossz szállítási viszonyai nagyban nehezítették a
megfelelő mennyiségű fa városba való szállítását. A kincstár azonban
nem akart a városban rossz színben feltűnni.
Az értékesítés még egy eddig nem érintett területére is érdemes
egy pillantást vetnünk, nevezetesen a szárazfaeladásra. A kolozsvári
erdőtiszti értekezleten 1913-ban BÉKY Albert hívta fel a figyelmet a
Gyalui-havasok fenyveseiben található rengeteg száraz fára. Javasol
ta, hogy a gyérítést ezekkel a fákkal kezdjék, amely egyedek ráadásul
elég jól eladhatók. Az ottani viszonyokat jobban ismerők azonban
óvtak a száraz fák értékesítésétől, „mert tapasztalatok vannak arra
nézve, hogy a nép a gyökerek elvágása, a gyökfő erős megsértése
vagy a törzs kérgének körös körül fejszével való megveregetése által
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szokott magának száraz fát csinálni." Attól tartottak, hogy egy ilyen
szárazfa-értékesítési akció ezt a „száraz fa csinálás"-t (a körülgyűrűŰ9
zött fa kiszárad) csak elősegítené.
A faértékesítési viszonyokat tehát az 1910-es években minden
korábbinál inkább a sokszínűség jellemezte. Még a fakereskedőknek,
tövön való eladás volt a meghatározó, de egyre jobban terjedt a házi
kezelés is. Példaképpen tekintsük át a szászsebesi erdőhivatal értékesíQO
tési viszonyait.
A Sebes-völgyre hajló sugági, bisztrai és gotuli erdőgondokságok
(székhelyük Szászsebesen) összes faanyagát az 1906-tól 1915-ig ter
jedő időszakra a Baiersdorf Henrik-féle cég vette meg. A fenyőrön
köt, fenyőpapírfát és bükkpapírfát a Sebes és a Bisztra folyókon
úsztatták le. A sugági erdőgondnoksághoz tartozó faanyagot a Dob
ra völgyében nem tudták lehozni, hanem 7 km hosszú kötélpályán
átvitték a vízválasztón, át a Bisztrához, ahol a többi faanyaggal
együtt úsztatták le. Évente kb. 300 kh (kb. 173 ha) vágásterületen
termelték ki a fát, amelynek egy részét Szászsebesen készletezték, a
másik részét pedig a péterfalvi papírgyárba továbbították.
A gotuli erdőgondokság 1906-1914 között kitermelendő faanya
gát a „Petrozsény-csimpai Faipar, Pollacsek és Schreiber" cég vette
meg. Évente mintegy 220 kh (kb. 127 ha) vágásterületen kb. 27 ezer
m3 fenyőfát termeltek
A kudzsiri erdőgondokságban házi kezelésben termelték és úsz
tatták a faanyagot Alkenyérig, amit ott 1912-től nyilvános árverezé
sen adtak el. A fenyőfáért a „magyar királyi vasgyárak" ajánlott a
legtöbbet, ahová azt hosszúsági és vastagsági osztályonként adták
á t Köbméterenként átlagosan 13 korona 9,9 fillér maradt a kincstári
erdőgondokságnál, amelyet jó eredménynek tartottak. Bár itt meg
kell jegyeznünk, hogy a kudzsiri erdőgondokságban á szállítási fel
tételek kedvezőek voltak.
A szászvárosi erdőgondokságban lucfenyőt nem, csak bükköt
vágtak. A vajdahunyadi vasgyár évente 80 ezer űrmétert vett meg
szenítés céljára, de 1912-ben is ennek csak valamivel több mint a felét
tudta kitermelni, szeníteni.
A vajdahunyadi erdőgondokságban részben házilag termeltek
kemény tűzifát, amit illetménynek, illetve kisebb tételekben adtak el,
részben pedig a gyalári bánya vett meg tölgy-, cser- és bükkfát.
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A dévai erdőgondokságban részben szintén házilag termelték a
tűzifát, míg a roskányi erdőket (évente kb. 180 kh-t-104 ha-t) a
„zentai és roskányi rt."-nek adták. A szintén szászsebesi erdőhivatal
hoz tartozó körösbányai erdőgondokságban az 1910-es évek elején
véghasználati fakitermelés nem volt.
A zalatnai erdőgondokságban teljes egészében házilag történt a
kitermelés, szállítás és a szenítés. A faszenet legnagyobb részt a
zalatnai „m. kir. főbányahivatal fémkohója és szénkéneggyára" szá
mára adták el. Kisebb részét vasúton Gyulafehérvárra vitték, ahol kis
tételekben, bárcázás útján értékesítették. Az 1912. évi eredményeket
látva azonban azt állapították meg, hogy az elért tőár egyre csökken.
Ennek egyértelműen a munka- és fuvarerő drágulása volt az oka.
A házi kezelésre való törekvés egy erdőhivatalon belül is látszik,
bár a gazdasági megfontolások ezt az általános célt olykor megkér
dőjelezték. Például a Sebes völgyében korábban már házilagosan
termelték ki az erdőket, és csak 1905-ben kötöttek a „Baiersdorf"
céggel szerződést. (A „Baiersdorf és Biach" cég névből ekkorra „le
kopott" a „Biach".) Ekkor 2800 kh (1611 ha) fenyő- és bükkerdőt
adtak el.84
A Maros, Temes és Béga vidékének sík- és dombvidéki erdőiben
az értékesítést az 1890-es évekre több olyan tényező is befolyásolta,
amely más tájakon nem okozott gondot. Az első ilyen volt, hogy a
századfordulóra megmaradt állományokból korábban már az elsősorban
iparifát adó egyedeket kitermelték A tölgyesekre ugyanis már az 1870-es
években jó kereslet volt, főleg a kádárok használták fel, illetve talpfát
faragtak belőle. A fakereskedők a Maros mentén álló tölgyeseket
érdekes módon különböztették meg. A folyó jobb partjáról szárma
zókat általában bognár-, kádár- és épületfának vették, míg a balpar
tiakat jobbára csak tűzifának. Az erdészek ennek a megkülönbözte
tésnek a valódi okát nem ismerték, de a fakereskedők állítólag egyet
len pillantással megállapították, hogy a fa a Maros jobb vagy bal
oldaláról származik.85
Az 1890-es évekre mindenesetre már csak a nehezebben hozzáfér
hető részeken volt iparifa, a többi erdő jórészt csak tűzifát szolgálta
tott. Erről a vidékről látták el Arad és Pécska városok lakosságát
tüzelővel, de a fakelendőségi viszonyokat jelentősen befolyásolta az
arad-csanádi vasút kiépítése. Ezzel ugyanis a Körösök völgyéből
származó, nem kincstári fa is megjelent a piacon.
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A faértékesítést szintén befolyásolta, hogy a lippai főerdőhivatal és
a lugosi erdőigazgatóság területein, főleg azok lapályosabb részein, a
falvaknak saját erdejük nem volt. így az erdők fatermésének eladá
sakor nagy figyelmet kellett fordítani a helyi igényekre is. Ennek
megfelelően a síkvidéki részen a fát törzsenként vagy csoportosan,
nyilvános árverésen értékesítették így lehetőséget adtak a szegé
nyebbeknek is, hogy a tűzi- és szerszámfa-szükségletüket beszerez
zék
Természetesen ezt a Marostól távolabb fekvő, nehezen megköze
líthető, nagy vágásterületeken nem lehetett alkalmazni. Itt öt, illetve
tíz évre előre eladták a vágásokat, de az évenként érvényes tőárakat
a szerződésben nem rögzítették így a kincstárnak lehetősége volt a
faárak növekedését követni. A vállalkozó viszont a tíz évre megvá
sárolt faanyag tudatában mert szállítóeszközöket építeni, illetve
egyéb beruházásokat végezni.
Ebben az esetben csak az merült fel, hogy az érintett vidék lakos
sága hogyan kaphat faanyagot, mert ezek a községek is jórészt
erdőbirtok nélküliek voltak A kérdést úgy oldották meg, hogy a
fakitermelési vállalkozók az elvégzett munkáért részben fával fizet
tek, vagy pedig lehetőséget adtak a hulladékfa összeszedésére. Ahol
nagyobb fafogyasztók voltak, mint például Pécskán, ott a kincstár a
fatermésnek csak háromnegyedét adta el vállalkozónak A többit a
már említett módon törzsenkénti vagy csoportos árverés útján érté
kesítette. így a helyi lakosok érdekei nem sérültek. A fatermés nagyon
kicsi részét pedig házilag termelték ki. Ebből elégítették ki az illet
ményjogosultak szükségletét. A még ezen kívül is megmaradt fát a
kincstári faraktárakból adták el magánosoknak
A vidék faértékesítési viszonyainak áttekintésekor még egy dolog
ra kell utalnunk Ez pedig a telepítések érdekében végzett fakiterme
lések, erdőirtások kérdése. Az új telepes községek létesítése mihama
rabbi, nagy területeken végzett fakitermelést követelt meg. Az álla
merdészet eme kényszerhelyzetét a vállalkozók természetesen ki
használták Például a lippai főerdőhivatalban az 1894-ben kitermelésre
kerülő, 18,05 kh (10,38 ha) erdőterületért az 500 frt-os kikiáltási árral
szemben csak 501 frt-ot ajánlottak A kincstár mégis elfogadta ezt az
07
ajánlatot, mert a területről a fát mindenáron ki kellett termelni.
Q /l
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Szintén földművelésügyi miniszteri rendeletre kezdték el a múlt
század utolsó évtizedében a Béga mentén álló, addig megkímélt
bálinci tölgyeseket is vágni. Baiersdorfék a vágásokból évente megha
tározott mennyiségű tölgy- és kőrisfaanyagot kötelesek voltak a
budapesti nagy építkezéseknek átadni. Az erdők helyén pedig meg
kezdték a telepes falvak kijelölését.88
A tölgyesek fogyása, az erőltetett ütemű kitermelés természetesen
felhajtotta az árakat. 1911-ben a lugosi erdőigazgatóság területén már
100 koronát meghaladó köbméterenkénti tölgyfaárak is előfordultak
Ilyen magas árak mellett a kincstár továbbra is a tövön való eladást
látta jónak, amit a szaksajtó hasábjain rosszallottak is.89 Hiszen az
erdészeti politika irányítói fejlődést a házi kezelés bevezetésében
láttak Nem lenne azonban teljes a képünk, ha egy fakitermelési
szerződés kapcsán nem tekintenénk át azt a tevékenységet, ahogyan
az erdészek igyekeztek- az üzleti szempontokon túl - a szorosan vett
szakmai érdekeket is érvényesíteni. Ennek bemutatására az orsovai
erdőhivatal és a „Winkler Testvérek" szegedi fakereskedő cég közötti
megállapodás pontjait érdemes megvizsgálni90
A kincstár 1904 őszén 1905 elejétől 1914 végéig, tehát tíz évre
szólóan eladta a Bisztra-, a Szokku- és a Szkorilla-völgyekre hajló
erdőrészletek faanyagát. A fenyő- és bükkfával borított területekért
a Bisztra-völgyi erdőknél 412 koronát, a Szokku-völgyiekért 256
koronát, a Szkorilla-völgybeliekért 380 koronát kértek katasztrális
holdanként. Az erdők értékét azok fafajmegoszlása mellett jelentősen
befolyásolta a hozzáférhetés. Az összesen 3322,9 kh (1912,3 ha) erdő
ért a cég 1 178 626 K-át, évente átlagban 117 ezer forona körüli
összeget fizetett. A szerződés szerint a „Winkler Testvérek" ezt a
pénzt évente négy részletben, március, június, szeptember és decem
ber végéig fizette ki.
Az évente letermelhető faállományt az erdőhivatal képviselője
mindig a tárgyévet megelőző év október végéig, jegyzőkönyvben
meghatározott feltételek mellett, területbejárással és a határfák meg
jelölésével átadta. A megjelölt határfákat a fakereskedő nem vághatta
ki, annak alapján ugyanis az erdőhivatal ellenőrizte, hogy nem lépték-e túl a kijelölt terület határait. Az így rendelkezésre bocsátott
vágásoktól csak természeti csapások (hó-, széltörés stb.) vagy szúkárosítás alkalmával lehetett eltérni, amikor az erdőhivatal ezeknek a
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vágását előbbre sorolta, a vevő pedig a kijelölést követő harminc
napon belül köteles volt ott a fahasználatot elvégezni.
Az erdőhivatal egyébként nem határozta meg a kijelölt vágások
ban a fakitermelés idejét, csak azt kötötte ki, hogy július végéig a
döntést be kell fejezni, a feldolgozást pedig a következő év április
végéig. Akkorra a vágásterületeket ki kellett takarítani, azt a felújí
tásra átadni, mert ellenkező esetben a kincstár lefoglalta az ott talált
fát. A fadöntéssel kapcsolatban kikötötték még, hogy a fenyőket a
csúcsig le kell kérgezni, hogy a szúkárosítást megakadályozzák.
A fakitermelési jog átadása természetesen nem érintette a terület
mellékhasználati (legeltetési, vadászati, halászati stb.) jogait. Az er
dőhivatal továbbá kikötötte magának az ellenőrzési jogot.
A szerződés szerint a „Winkler Testvérek" cég évi haszonbér (20
ezer K) lefizetése mellett bérbe vette a pojána-möruli (almafatelepi)
kincstári fűrészeket is. Sőt, lehetőséget kapott ott bővítésekre, új
fűrészek felállítására is azzal, hogy a szerződés lejártával azokat a
kincstár a becsérték feléért átveszi.
A korábbi fakitermelő, Bibéi János által kiépített villamosüzemű
erdei vasutat a „Winkler Testvérek" szintén átvette. Azért ugyan
haszonbérletet a kincstár nem kívánt, viszont Bibéi Jánosnak a mint
egy 34 ezer K vételárat nem a kincstár, hanem az új használó, a
„Winkler Testvérek" 1905. március 31-ig kifizette. Ennek fejében azt
tíz évig használhatta, majd a szerződés lejártával a kincstárnak átad
ta. Ugyancsak ingyen használhatta a Bisztrát is úsztatásra és tutajo
zásra, bár ott figyelembe kellett venni más, szintén kincstári favásár
lók érdekeit is.
Itt megjegyezzük, hogy a szerződést 1909-ben módosították A cég
ugyanis bővítette a pojána-möruli fatelepet, illetve azt a karánsebeshátszegi vasúttal összekötötte. A szerződés módosításban leírták,
hogy a kincstár mind a fűrészbővítést, mind az új, gőzüzemű erdei
vasutat a szerződés lejárta után megváltja, illetve az új fakitermelővel
megváltatja.
A fakitermelést, fafeldolgozást szabályozó pontok után a szerző
dés 24. kitétele így szól: „A haltenyésztés előmozdítása, nem külön
ben az uszapatak medrének tisztán tartása, végül a Bisztra patak
mentén lévő községek közegészségének előmozdítása érdekében
vállalkozónak tilos a fűrészport és a fűrészüzem egyéb hulladékait a
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patak medrébe szómi, hanem köteles azt az orsovai m. kir. erdőhi
vatal által előlegesen kijelölt helyen és a megfelelő óvrendszabályok
szigorú szem előtt tartása, nem különben kellő és állandó felügyelet
gyakorlása mellett, saját költségén elégettetni." Tehát a környezetvé
delmi érdekek sem kerülték el a fát eladó, fűrészüzemet bérbe adó
kincstár figyelmét.
Ugyancsak szerepelnek a szerződésben szociális előírások is. Elő
ször is felhívták a favásárló figyelmét az 1900. évi XXVIII. te., az
erdőmunkásokról szóló törvény minden rendelkezésének a betartá
sára. Külön is kiemelték, hogy a cég külföldről munkást nem hozhat,
csak rendkívüli esetben, külön miniszteri engedély alapján alkalmaz
hat idegen munkaerőt. Azokat a munkásokat, akik az erdészeti sze
mélyzet esetleges utasításait nem tartják be, a favásárló köteles azon
nal elbocsátani. Ugyanakkor az erdőhivatal abban az esetben, ha a
cég munkásainak az esedékesség napján, illetve az azt követő egy
héten belül nem fizeti ki a munkabért, azt az orsovai erdőhivatal
megteszi. A munkások ugyanis nem maradhatnak kereset nélkül.
Ugyancsak köteles a cég a három hónapon túl alkalmazott, nem
kincstári társpénztárba tartozó munkásait az „Országos Gazdasági
Munkás- és Cselédpénztár"-ba beléptetni, oda a díjat fizetni. Ellen
kező esetben az erdőhivatal a céget feljelenti, bírsággal sújtja. Ezeket
az összegeket a szerződésben kikötött 60 ezer K biztosítékból le
fogják vonni.
A szerződésben intézkedtek még a faipari üzemek megfelelő tűzbiztosítási kötelezettségéről, az állami erdőtisztek nevelését segélye
ző alapba történő befizetésekről, a helyi (vicinális) utak fenntartására
fordítandó pénzekről, végül pedig a szerződés esetleges átruházásá
ról és a cég csődbe jutása esetén felmerülhető kérdésekről.
Áttekintve a fakitermelési szerződés témáit, láthatjuk, hogy abban
a szorosabban vett faüzleti kérdéseken kívül foglalkoztak a kornak
megfelelő színvonalon környezetvédelmi és a szociális kérdésekkel
is. A szerződéssel az államerdészet igyekezett a kincstár szűkebben
vett szempontjain túl az egész vidék lakosságának az érdekeit is
képviselni.
Van azonban egy dolog, amelyre a legalaposabban kidolgozott
fakitermelési szerződésekben sem tudtak kitérni. Ez pedig a kihasz
nált fák után visszamaradó vágásterületek állapota. Mivel a fakeres
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kedő csak a fát vette meg, az erdő talajával, az esetleg már megjelenő
újulattal, tehát az erdő felújításával nem sokat törődött. Sőt, néhol az
eladhatatlan, értéktelen fát is egyszerűen otthagyta. A kincstár ugyan
ezt szankciókkal igyekezett megakadályozni, de az erdő felújítása
érdekében legtöbbször magának kellett a vágástakarítást elvégeznie,
a fakitermelés során keletkező óriási károkat helyrehoznia. így ért
hető, hogy az ország vezető erdészei szakmai szempontból töreked
tek a házi kezelésre, amelynek során az állam mind a fakitermelést,
mind az erdőfelújítást maga végzi. Ezek ismeretében is azt mondhat
juk azonban, hogy a kiegyezés után óhajtott, DIVALD által megfo
galmazott célt, ti. a kincstári fa piacra jutását, az államerdők jövedel
mezővé tételét az erdők korábbi, jórészt házilagos kitermelésével
nem lehetett volna elérni. Ehhez szükség volt nagy erdőségek tövön
való eladására, a fakereskedők kezén lévő tőke bevonására. Csak
akkor lehetett gondolni a modem házi kezelés meghonosítására,
amikor az ország gazdasági fejlettsége fokozatosan felértékelte a fát.

2.4 FAKITERMELÉS
A fát akár vállalkozók vették meg, akár a kincstár saját maga
kezelte erdeit, a fa ledöntése, kérgezése, darabolása és a vágásterüle
ten való mozgatása (közelítése) alapvetően befolyásolta a fa árát,
piacra jutásának feltételeit. Ugyanakkor a fakitermelés után követke
ző műveletek, így a szállítás és a visszamaradó területek felújítása is
nagyban függött a fakitermelés módjától.
A fenyvesek kitermelésének tulajdonképpen a Máramarosban ki
alakult módja lett jellemző egész Erdélyre. Ennek a gyökerei még a
XVIII. századra, az akkor telepített német munkások által meghono
sodott fakitermelési technológiákra nyúlnak vissza. Nem érdektelen
tehát a kincstári munkások által végzett fakitermelésnek néhány
jellemző részletét áttekinteni.
A fenyvesekben a vágáspásztákat 20-80 méter szélességben, a
völgy aljától a gerincig vezették Bár a korabeli szakirodalomban is
rosszallták, de a fákat nem a hegy, hanem a völgy felé döntötték A
hegy felé való döntéskor a törzs kisebb utat tesz meg, így mind a
ledőlő fában, mind az esetleges újulatban kevesebb kár keletkezik. A
völgy felé való döntés mellett viszont két érv szólt. A fák koronája
általában a völgy felőli oldalon fejlettebb, tehát arra könnyebben
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