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Az 1879. évi XXXI.tc. 17.§-ában meghatározott birtokközösségek erdőit 
üzemterv szerint, illetve szakértő erdőtiszttel kellett kezelni. Ezen korlátolt 
forgalmú erdőbirtokok kiterjedése és jövedelme azonban gyakran nem tette 
lehetővé a szakértő erdőtiszt alkalmazását, gyakran még részbeni 
foglalkoztatását sem. Ezért országszerte sok birtokközösség, város már az 
1880-as, 1890-es években erdőit allami kezelésbe adta. A kezelés szervezeti 
kereteit a meglévő, illetve éppen az állami kezelésre létrehozott magyar királyi 
erdőgondnokságok látták el.

Ebbe a folyamatba az 1898.évi XlX.tc. új elemet hozott, amikor "a községi 
és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a 
közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen 
használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról" 
intézkedett. Kimondta, hogy az erdőtiszt alkamazásara (önállóan vagy közösen) 
alkalmatlan korlátolt forgalmú erdőbirtokokat kötelezően állami kezelésbe kell 
adni. Az állami kezelésbe vett erdőkben folyó szakmai irányítására a törvény 
magyar királyi állami erdőhivatalok felállítását rendelte el, amely 
erdóhivatalokhoz járási erdőgondnokságok tartoztak.

Az 1898.évi XlX.tc. fontos rendelkezése volt még a közbirtokosságok és a 
volt úrbéresek osztatlan közös tulajdonában levő erdők kezelésének 
szabályozása. Az ügyek intézését" a közös birtokosok gyűlésének" hatáskörébe 
utalta, egyben a birtokosság működését szabályrendelethez, illetve hatósági 
felügyelethez kötötte.

Az állami kezelést és a birtokosság szervezetének kiépítését az érintettek 
természetesen eltérő módon fogadták. Különösen a birtokossági szervezet 
kiépítése okozott sok gondot, hiszen az erdőtulajdonosok, sőt vezetőik is 
nehezen értették meg, hogy a közös vagyonkezelésnek szabályai vannak.

A korszak becses dokumentuma az új állami erdőhivatalok 1899.évi 
tevékenységi jelentése, amelyben a Földművelésügyi Minisztériumnak 
beszámoltak az 1899.július 1-jén életbe léptetett törvény fogadtatásáról. Az 
erdőhivatalok előre megadott szempontok alapján, kérdésekre válaszolva 
készítették el jelentésüket. Mi most ezen kérdésekre adott válaszok alapján 
tekintjük át az országos helyzetet. (A dokumentumok levéltári jelzete: Magyar 
Országos Levéltár. K-184. 1900-3/a-2268.)

1. Az 1Q9Q.évi XIX.tc. fogadtatása

A minisztériumban legelőször és leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy 
miként halad a törvény megismertetése, illetve annak rendelkezéseit hogyan
fogadják.

A dunántúli erdőhivatalok közül a kaposvári, a soproni és a veszprémi 
e'dőhivatal vezetője arról számolt be, hogy a birtokosok az állami kezelést 
készséggé! elfogadták. Annál is inkább, mert ez a vidéken már nem volt 
ismeretlen: több birtokos korábban is az állammal kezeltette erdőit. A 

ege/szeg/ erdomvatalból jelentették, hogy néhány birtokos korábban nem 
ac a véderdejét áüami kezeiésbe. Abban reménykedtek ugyanis, hogy így 
t-:«*erüük a véderdőkben az üzemterv alapján gyakorolt áilami felügyeletet. Az



1898. évi törvény 2. §-a azonban egyértelműen kimondta, hogy a véderdők és 
az erdősítésre kijelölt kopárterületek is -megkönnyítendő az üzemterv szerinti 
gazdálkodást, illetve a kopárerdősítést - állami kezelésbe adhatók.

A birtokossági társulatok megalakítása azonban már több nehézséget 
vetett fel. A zalaegerszegi hivatalvezető szerint az erdőbirtokosok egy része a 
társulat létrehozásától azt várja, hogy az erdőhasználatoknal és a 
közmunkáknál meglévő méltánytalanságok megszűnnek. A soproni erdőhivatal 
jelentése szerint a birtokosok leginkább az adminisztrációtól az írásbeliségtől 
félnek: "leginkább áll ez a német es horvát nemzetiségű birtokosoknál".

A Felvidéken, a trencséni erdőhivatal szintén az írásbeliséget, illetve a 
nyelvi nehézséget említette meg. "Az itteni nép ugyanis - írta - a műveltségnek 
még oly alacsony fokán áll, hogy számtalan közsegben még bírónak sem lehet 
olvasni és írni tudó embert kapni, olyan pedig, aki a magyar nyelvet bírná, alig 
akad egy-kettő az egész vármegyében."

A balassagyarmati erdőhivatalból bizonyos nyugtalanságról tudósítottak. A 
birtokosok ugyanis tartottak tőle, hogy a koparterü letekre kiterjedő állami 
gondoskodás esetleg azoknak az állam részére történő kisajátítását vonja maga 
után. Ugyancsak féltek attól is, hogy a kötelező állami kezeles az erdőkben folyó 
legeltetes további megszigorítását jelenti.

Sátoraljaújhelyről főleg azt emelték ki, hogy Zemplén vármegye északi 
részén a lakosság tulajdonképpen nem is érti az uj rendelkezéseket, meg nem 
is érdekli. Sokkal inkább a szegénység és a kivándorlás foglalkoztatja őket.

A máramarosszigeti erdohivatal részletesen, az egyes birtokoskategóriák 
szerint elemezte a fogadtatást. Megállapította, hogy a községi erdők jelentős 
része eddig is állami kezelésben volt, tehát az új törvény különösebb gondot 
nem okozott. Máramarosban számos egyházi , iskolai és papi, tanítói stb. 
javadalmi erdő volt. Ezek az úrbérrendezés során kerültek - erdő- vagy 
legelőilletőségül - kiosztásra, s az 1-10 kh-as parcellákat jórészt már nem 
erdőként használják. Most félnek, hogy az új erdőtörvény szerint felelősségre 
vonják majd őket, holott - vélte az erdőhivatal vezetője - lehetőségük van 
művelésiág változtatást kezdeményezni.

A vplt úrbéres erdők gazdai közömbösek, gyakran fel sem bontják a 
törvény ójetbe léptetéséről tudósító levelet. Ez a közömbösség részben abból 
fakad, hogy erdeik értéktelenek. Az úrbéri elkülönítés előtt ugyanis a volt 
földesúr az erdőket nem védelmezte, mert úgyis tudta, hogy az a parasztok 
kezébe kerül. Az elkülönítés óta pedig tovább romlott ezen erdők állapota. Tehát 
jövedelmet az erdő nem jelent, így aztán a sorsával sem törődnek, legfeljebb a 
legeltetés lehetősége érdekli őket.

A közömbösség másik oka az - írták Máramarosszigetről -, hogy a 
közbirtokosságok létrehozandó önkormányzatát sokan összetevesztik a községi 
vezetéssel. Eddig is a község elöljárói intézték a közbirtokosság ügyeit - vélik a 
birtokosok -, ezután is így lesz. (Valóban, a birtokossági társulatik 
megalakulásakor annak vezetői a községek elöljáróságából kerültek ki. Ok 
tudtak írni-olvasni, ők intézték az adminisztrációt.)

Az erdőhivatal vezetőjének beszámolója szerint a törvény legnagyobb 
visszhangot a nemesi közbirtokosságból váltotta ki. Ok ugyanis többe-kevésbé 
tisztában vannak az erdő értékével, s ők érezték leginkább a megfelelő törvény 
hiányát.

Végül az erdőhivatal vezetője felhívta arra is a figyelmet, hogy a 
Máramarosban lakó különböző etnikumok eltérő módon ismerik meg az új 
rendelkezéseket 'Az oláh vagy orosz paraszt... - írta - csak idővel,midőn már a 
gyakorlatból megtanulta, fogja megismerni, de az bizonyos, hogy olvasni tudó 
zsidó már alig van olyan Máramaros vármegyében, aki ezen törvényt könyv 
nélkül ne tudná."
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A zilahi erdőhivatal is arról számolt be, hogy a birtokosok zöme nem tuo 
magyarul, illetve nem tud írni-olvasni, így törvényről legfeljebb az erdészek 
szóbeli magyarázatából szerezhet tudomást. Ezért "a kezelési szabályok 
megállapítása, s ezen megállapított ügyvitel értelmében vezetendő munkálatok 
foganatosítása sok akadállyal fog járni".

A dési erdőhivatal kerületében általában kedvezően fogadták az új 
törvényt, mivel ott már 1893 óta az erdők jelentős része állami kezelésben volt 
Egyedül a görög katolikus egyház lelkészei voltak elégedetlenek a korábbi 
állami beavatkozással, kezeléssel, úgyhogy erdőiket éppen ki akarták vonni 
alóla, de az új törvény alapján ezt már nem tehetik meg.

Kolozsvárról is arról tudósítottak, hogy a balázsfalvi görög katolikus 
érsekség felhívására az odatartozó egyházközségek ki akarják vonni erdőiket az 
állami kezelés alól, de a minisztérium es az érsekség tisztázta ezt a helyzetet. Az 
erdők maradnak állami kezelésben.

Nagyobb gondot jelentett a mezőségi román falvakban szárnyra kapott hír, 
amely szerint az állami kezelés előbb-utóbb állami tulajdont fog jelenteni. Végül 
-aggódtak a lakosok - az egykori tulajdonosok erdeik után legfeljebb valamiféle 
osztalékban fognak részesülni. Ezt a hivatalvezető kiszállásai alkalmával, illetve 
állomáshelyén, Tekén cáfolta, de a félremagyarázás makacsul tartotta magát. 
"Ösmerve... - írta - a románajkú népnek gondolkodásmódját és az állami 
alkalmazottakkal szemben tanúsított el nem palástolható kételkedését, 
bizonnyal néhány évre lesz szükség, hogy ténybeli meggyőződést 
szerezhessen magának a terjesztett félrevezetés valótlanságáról."

A tordai erdőhivatal vezetője szerint Torda-Aranyos vármegyében az új 
erdőtörvény bevezetése nem járt nehézséggel, mert az erdők már eddig is 
állami kezelésben voltak.

Nagyenyedről azt írták, hogy az állami erdőkezelést a különöző etnikumok 
eltérőképpen fogadták. A lakosok egy része az új rendszertől az erdők javulását 
várja. Ezt a véleményt "a míveltebb ev. lutheránus, ev. református es romai 
catolicus egyházak hívei és elöljáróságai" képviseli. A görögkeleti egyház és 
túlnyomóan ezt a vallást követő falvak lakói az új rendelkezéseket közönyösen 
fogadták.

A volt úrbéresek közös erdőbirtokának ügyeit - írta a hivatalvezető - eddig 
a községi elöljáróságok intézték. A közigazgatási ellenőrzés viszont - mert nem 
tartozott a községi ügyek közé - nem terjedt ki az erdővel kapcsolatos anyagi 
kérdésekre, amely helyzeten viszont az új törvény változtat. Erre mind a 
birtokosok, mind a községi előjáróságok rájöttek. A birtokosok igyekeznek a 
vezetőség tagjait nem a községi tisztviselők közül választani, a községi vezetők 
viszont ígérik, hogy a közös területek általuk kezdeményezendő felosztásával 
mindenki saját tulajdonhoz juthat. A hivatalvezető remelte, hogy "ezek csak 
olyan ámítások, amelyek eredményre nem vezetnek."

A Marosvásárhelyről küldött jelentésben is megemlítették a görög katolikus 
egyház szándékát, de ez - miként már szóltunk róla - nem valósult meg. A többi 
birtokos viszont elfogadta az új rendelkezéseket, hiszen az erdők jelentős része 
eddig is állami kezelésben volt. Gondot csak a kopárterületek befásításának 
állami kezelésben történő megvalósítása okozott. Többen -főleg a volt úrbéres 
birtokközösségek - tartottak attól, hogy a silány legelőjüket elvesztik.

A székelyudvarhelyi erdőhivatal területén az erdők 1889 óta állami 
kezelésben voltak, így az új erdőtörvény csak a korábbi helyzetet erősítette 
meg. Ugyanez volt a helyzet a sepsziszentgyörgyi erdőhivatalban is, ahol 1887 
óta volt allami kezelés. Itt gondot csak a birtokelkülönítések, birtokrendezések 
folytán megváltozó viszonyok okoztak.

Brassóból azt jelentették, hogy a hosszúfalui (járási) erdőgondnokság 
kerületében megnyugvással fogadtak az új erdőtörvényt, hiszen az erdők eddig
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is állami kezelésben voltak. A földvári erdőgondnokság lakói a szomszédos 
Háromszék kedvező tapasztalatai alapján örömmel fogadták az új helyzetet. 
Egyedül csak a Brassó környéki szászok aggodalmaskodtak az állami kezelés 
kiterjesztése kapcsán, bár őket meg két másik szász község példája tereli az 
egyertelmű elfogadás irányába. Barca-Rozsnyón és Feketehalmon ugyanis már 
külön erdőtiszt tartásáról hoztak határozatot, amikor ezek a községek - látva az 
állami erdőgondnokságok munkáját - korábbi határozatukat igyekeznek 
megváltoztatni. így remélhetőleg - vélte az erdőhivatal vezetője - a szászok 
bizalmát sikerül megnyerni.

A fogarasi erdőhivata! is bizonyos félelmekről számolt be. Az 
erdőbirtokosok egy része ugyanis attól tartott, hogy ez az állami erdőkezelés a 
korábbi birtokrendezések folytatását jelenti. A birtokrendezését, amelyek során 
erdőik egy részét elvesztették, s most itt egy újabb erdőket érintő rendelkezés, 
amelynek esetleg még a maradék erdejük is áldozatul eshet.

Nagyszeben környékén szintén az okozott gondot, hogy egyesek az 
erdőtulajdonukat féltették. Ugyanis "néhány tudatlan és még inkább 
rosszakaratú ember a néppel elhitetni akarta azt, hogy az állami kezeléssel 
tulajdonjoguk is meg fog szűnni, illetve erdőhasználatuk anélkül, hogy az 
erdőhöz kötött igényük tekintetbe vétetnék, legnagyobb szigorúsággal fog 
korlátoltatni." Az erdohivatal vezetője szerint azonban a megfelelő felvilágosítás, 
meggyőzés meghozta az eredményét, ma már ilyen elképzelések alig vannak.

A segesvári erdőhivatal kerületében az új törvény különösebb gondot nem 
okozott, mert az erdőket korábban is az állam kezelte.

A nagyváradi erdőhivatal kerületében (ahová Bihar és Békés vármegye 
erdői tartoztak) szintén híresztelték, hogy az állami kezelés majd állami tulajdont 
jelent. Ezt azonban sikerült megcáfolni, sőt "az értelmesebb erdőbirtokosok már 
most mondogatják, hogy erre a törvényre már régebben szükség lett volna, 
mert sok vagyont meg lehetett volna tartani a közbirtokosság részére".

A temesvári erdőhivatalból írták, hogy a kiterjedt kopárok állami kezelésbe 
vételétől félnek, mert abban a korlátlan legeltetés gátját látják. Általában 
azonban elfogadták az állami kezelés kiterjesztését, csak a 13. számú román 
bánáti nagyközösség kérte az önkezelés engedélyezését.

A szegedi erdohivatal már korábban kezelte Csanád és Csongrád megye, 
illetve Szeged és Szabadka erdőit, így ott az új törvény különösebb visszhangra 
nem talált.

Annál nagyobb ellenszenvvel fogadták az újvidékig erdőhivatal kerületébe 
tartozó Rém, Mohol és Óbecse birtokközösségei. Ok ugyanis szabadon, 
mindenféle megkötöttség nélkül szerették volna erdőiket használni. Minden 
korlátozás, így az állami erdőkezelés ellen is tiltakoztak. A korábbi mulasztások 
miatt az erdohivatal már fel is jelentette őket.

2. Az állami kezelésbe került erdőbirtokok száma és kiterjedése

Ez a fogadtatás szempontjából kevésbé jelentős kérdés volt. A válaszokból 
viszont kitűnik, hogy akár 400-500 birtokossal is tartani kellett a kapcsolatot. 
(Például Udvarhely vármegyében 479, Szilágyban 348 birtokos erdőjét 
kezelték.) Ennél a pontnál állapították meg az erdők jövedelmezőségi viszonyait, 
osztálybasorolását.
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Itt a járási erdöőrökről, illetve külön, a birtokos által alkalmazott erdőőrökről 
es erdőszolgákról küldtek jelentést. A nagyváradi erdőhivatal jelentette például, 
hogy egész Békés vármegyében egy városi erdőtiszt van, aki az erdőőri 
teendőket látja el, továbbá egy szakvizsgázott erdőőr és négy erdőszolga. 
Ugyanakkor Bihar vármegyében 10 erdőőr és 269 erdőszolga (akik "túlnyomó 
része írni, olvasni sem tud") látta el a mintegy 34 ezer kh összterületű erdőségek 
védelmi és kezelési feladatait.

Az erdőőrök számára szolgálati szabályzatot kellett készíteni, de ezek 1899 
végén általában még hiányoztak. Az elkészített szolgálati és fegyelmi szabályzat 
tervezetét egyébként a birtokosokkal véleményeztették. A tordai erdőhivatalból 
írták, hogy a birtokosok ezt felhasználhatják az állami erdőőrzés lazítására. 
Például úgy, hogy az erdőszolgákat nem élethossziglan, hanem csak három 
évre választják meg, s akkor majd -vélhetően- nem talalnak másikat.

j .  Az erdótiszti, -altiszti személyzet

4. Az erdókezelési járadék kivetésének ügye

Az állami erdőkezelés természetes pénzbe került, aminek egy részét 
ugyan átvállalta az állam, de a másik részét az erdőbirtokosok járulékából állták. 
A rendelkezések fogadtatása szempotjából nem elhanyagolható volt, hogy a 
birtokosok az anyagi hozzájárulást miképp teljesítik. Az erdőhivatalok úgy 
látták, hogy ezzel nincsen gond, csak egy-két helyről, például a marosvásárhelyi 
erdőhivatal kerületéről jelentettek hátralékot.

5. Az üzemtervezési munkák

Az erdőkezelés szempontjából fontos kérdés volt az üzemterv, hiszen a 
fokozottabb állami szerepvállalásnak éppen az is célja volt, hogy a birtokosokat 
megfelelő, üzemterv szerinti gazdálkodásra ösztönözze.

A dunántúli erdőbirtok csaknem mindegyikének volt üzemterve, a többi 
országrészben azonban már nem álltak ilyen jól. A kolozsvári erdőhivatal 
kerületében például az erdőterület 32 %-áról nem volt rendszeres gazdasági 
terv, 10%-áról pedig ideiglenes sem. Ugyanez az érték a nagyenyedi 
erdőhivatal kerületében 49,7 illetve 10 % volt. Máramarosszigetről írták, hogy a 
terület 97 %-ra nincsen meg a rendszeres gazdasági terv, ráadásul a 
meglévőket is át kell dolgozni az új gazdasági beosztásnak, erdőhatároknak 
megfelelően. A legrosszabb helyzet a temesvári erdőhivatal kerületében volt, 
mert ott csak ideiglenes tervekkel rendelkeztek, a rendszeres gazdasági tervek 
mindenhol hiányoztak.

6. A fahasználatok helyének kijelölése

Az állami erdőkezelés egyik fontos feladata volt az évenkénti 
vágásterületek helyének kijelölése, helyszínen való kitűzése. Ennek alapján 
tudták mind a birtokosok, mind az erdőfelügyelők ellenőrizni a terepen is, hogy 
valóban ott és annyit vágtak-e, amennyit a tervek megengedtek.

A kijelöléseket az erdőhivatalok általában mindenhol elvégezték. Voltak 
azonban olyan birtokosok (például az újvidéki erdőhivatal kerületén), ahol a 
korábbi erdőrendészeti áthágás miatt vágást nem tűztek ki. Máshol, például 
Brassóban a csekély fakereslet miatt nem is kérték a vágás kijelölését.
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7. A legeltetés korlátozása

A korszak erdőgazdálkodásának nagy feladatát jelentette a talajt és a 
faállományt károsító erdei legeltetés visszaszorítása. A véderdőkben az 1879. 
évi erdőtörvény alapján általanos legeltetési tilalmat rendeltek el, míg a többi 
erdőben a felújítás sikeressége érdekében elő- és utótilalmakat léptettek életbe. 
Az üzemtervek általában tartalmazták azt a kitételt is, hogy a tilalom alá vont 
erdőrészeket táblával is meg kell jelölni. Ezeknek a táblaknak a kihelyezése 
azonban vontatottan haladt, nem beszélve arról, hogy a táblák a rongálásoknak 
is gyakran áldozatul estek. A legeltetési tilalmakkal ugyanakkor számos helyen 
szociális kérdéseket is érintettek. Az ország erdős vidékeinek lakossága ugyanis 
jórészt az állattenyésztésől élt, az állatoknak pedig legelő kellett - akár az erdő 
rovására is.

Az erdőhivatalokból beérkezett jelentések általában tartalmazták, hogy a 
kerületükbe eső erdők hány százalékán tilos a legeltetés. Például Veszprém 
megyében az erdők 58 %-án, Fejér megyében 82 %-án tiltották a legeltetést ( a 
veszprémi erdőhivatal jelentése). Ugyanakkor Máramarosban ez a tilalom az 
erdőknek csak 21 %-át erintette (a maramarosi erdőhivatal jelentése).

A tilalmi jelekkel kapcsolatban pedig Zilahról írták, hogy azok “tavasszal 
mindenütt fel lettek állítva, azonban a nyár folyamán, mint rendesen, 
elhordattak; miért is minden tavasszal újból felállítandók".

8. Az erdőfelújítások kérdése

Az erdőfelújítások nemcsak az üzemterv szerinti gazdálkodás, hanem az 
állami erdőkezeles hatékonyságának is egyik fokmérőjét jelentették. Hiszen az 
erdőbirtokosok korábban, az 1898. évi törvény előtt is nagyon sok esetben azért 
adták erdőiket állami kezelésbe, hogy az erdőfelújításban mutatkozó 
elmaradásaikat a szakközegek útján kiküszöböljék, így a különböző 
büntetésektől megszabaduljanak.

A zalaegerszegi erdőhivatal jelentésében arról panaszkodtak, hogy évek 
óta elmaradt a makktermés, sőt szárazság is van. A legnagyobb hátramaradást 
a Balaton vidékről jelentették. Ott ugyanis a rossz talajviszonyok, de leginkább a 
vadállomány elszaporodása erősen akadályozta a felujulást.

Ugyancsak a vadkárra panaszkodott a komáromi erdőhivatal vezetője is. 
"Vannak ... - írta - községek, nevezetesen a Komárom megyei Oroszlány és 
Bokod, hol eredményt a legnagyobb igyekezet mellett sem lehet felmutatni, 
mert az ottani szomszédos uradalmi erdőből csapatokban kijáró szarvasok a 
természetes és mesterséges úton keletkező fiatalosokat egyaránt tönkre teszik, 
s a felújítást, dacára a többszöri, ismételt ültetésnek, teljesen meghiúsítják." 
Szintén ő tudósított néhány Esztergom vármegyei birtokról, akik a sarjerdő 
üzemmódot önkényesen megváltoztatták. A kitermelés után a még erőteljes, 
sarjadzóképes tuskókat is kiirtották, s a területen többévi mezőgazdasági 
használat után ültettek akác- vagy tölgycsemetéket. Ezt az erdőhivatal 
megtiltotta; vissza kellett térni a sarjaztatásra.

A zilahi erdőhivatal állami ingyencsemetéket kért az erdősítési hátralékok 
leküzdésére, mert "a nép annyira szegény - írta -, hogy lehetetlen tőlük azt 
kívánni, hogy az erdősítésekhez szükséges makkot hektoliterenkint 15-20 
koronával fizessék"

Dés környékén szintén a birtokos szegénysége akadáyozta, hogy az előírt 
tölgyerdősítésekhez makkot más erdőhivatalokból szerezzenek be.

A fogarasi erdőhivatal vezetője arról írt, hogy az erdőbirtokosok "roppant 
idegenkednek" a mesterséges erdősítésektől. Brassó környékén viszont
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közmunkával próbálták megoldani a mesterséges erdősítéseket, de azok sikere 
csak 30 %-os volt. Ennek "fő okát - írta az erdőhivatal vezetője - a lehetőleg 
redukálni szándékolt közmunkában kell keresni, melynek felületessége az 
ültető- vagy vetőfészek kinézéséből is azonnal szembe ötlik."

Az újvidéki erdőhivatalból az akác fokozott sarjaztatása érdekében 
végzett, legújabban alkalmazott munkáról tudósítottak. A tuskóirtásos döntésen 
kívül árkokat is ástak, amikkel megsértették az akácgyökereket, s így azokat 
fokozott sarjadzásra kényszerítették.

9. A csemetekert kiterjedése és állapota

Az erdőfelújítások szempontjából alapvető kérdés volt az állami és 
községi, közbirtokossági csemetekertek létesítése. Az állami kezelés 
bevezetésekor felmérték a már rendelkezésre álló csemete- és eperfakerteket.

A kötelező állami kezelés bevezetésekor a veszprémi erdőhivatalból 
jelentették, hogy Fejér és Veszprém vármegyék területén csemetekert nincsen. 
A soproni erdohivatal kerületében is csak egyedül Csepregen volt csemetekert. 
A zalaegerszegi kerületben Zalaegerszegen és Tapolcán műveltek kerteket, 
amelyek egy resze eperfakert volt.

Ahol már korábban bevezették az állami erdőkezelést, a csemetekerti 
hálózat is kiépült. A marosvásárhelyi erdőhivatal kerületében például 6, a 
szegediben 5 állami csemetekert működött.

Máshol a birtokosok terhére kezdtek csemetekerteket kialakítani. A 
nagyváradi erdőhivatal tudósítása szerint Magyarcsékán és 
Peceszentmártonban a volt úrbéresek vállalták a csemetekert költségeit. 
Érdekes a nagyszebeni erdőhivatal jelentése, amely szerint a kerületben 
egyetlen állami csemetekert sincsen, ugyanakkor már 58 erdőbirtokos 
üzemeltet kisebb-nagyobb saját csemetekertet.

10. -Az 1Q9Q.évi XIX.tc. II. címe alá tartozó közbirtokosságok és volt 
úrbéresek osztatlan tulajdonú erdőinek és kopárterületeinek kiterjedése

A törvény leginkább a közös tulajdonban levő erdők ügyvitelének 
szabályozását akarta a II. címben elérni, amely erdők egyébként mind 
birtokjogilag, mind erdőkezelés szempontjából már korábban is a legtöbb 
gondot okozták.

Az erdőhivatali jelentésekben itt csupán a számszerű kimutatásokra, azaz 
a birtokosok számára és az erdőterület (hozzávetőleges) kiterjedésére és a 
kopárokra vonatkozó adatok szerepeltek. Zala vármegyeben például 23 nemesi 
közbirtokosságnak és 320 volt úrberes birtokosságnak voltak erdői. Ugyanakkor 
a szegedi erdőhivatal kerületében csak egy közbirtokosság volt, de az is a 
törvény életbe lépése előtt feloszlott. Ugyancsak nem voltak közbirtokossági 
erdők a Szászföldön, Brassó környékén.

11-12. AII. cím alá tartozó birtokközösségek szervezettsége

A Földművelésügyi Minisztériumban itt arra a kérdésre vártak választ, hogy 
a közbirtokosságok valasztottak-e elnököt, illetve a korábban kiadott szervezeti 
és működési szabályzat-minták alapján elkészítették-e a saját szabályzatukat. 
Az erdőhivatalok ugyan eltérő készültségi állapotról tudósítottak, de ezek a 
szervezési munkák általában lassan haladtak.
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A Dunántúlon, a veszprémi, zalaegerszegi és soproni erdőhivatalok 
kerületében már ugyan mindenhol megválasztották az elnököket, de a 
szervezeti szabályzat összeállításával még nem készültek el.

A Felvidékről, a trencséni erdőhivatalból jelentették, hogy eddig a volt 
úrbéresek ügyeit a községi elöljárók - jó pénzért - intézték, de most nemigen 
vállalkoznak a közbirtokossági elnökségre. Más szóbajöhető, írástudó, 
adminisztrációt vezetni képes emberek pedig nem nagyon vannak, úgyhogy az 
erdőgondnoknak kell győzködni mind a tagokat, mind a leendő elnököket, hogy 
vegyek kézbe az erdők ügyét.

A máramarosszigeti erdőhivatalból arról tudósítottak, hogy a hivatal 
állandó agitálásának hatására a 115 birtokosságból 102 helyen már 
megválasztották a közbirtokosság elnökét. Székelyudvarhelyről jelentették, hogy 
az elnökök általában a községi bírók. így a közbirtokosság és a közigazgatas 
ügyei továbbra is egy kézben vannak.

A közbirtokossági elnök megnevezését az erdőhivatal azért is sürgette, 
mert annak révén tudott kapcsolatot tartani az erdőtulajdonosokkal. Az elnök 
megválasztásánál sokkal nagyobb gondot okozott a már említett szabályzat, 
illetve a birtokosok névjegyzekének összeállítása, és ennek alapján az alakuló 
ülés megtartása.

A marosvásárhelyi erdőhivatal írta, hogy a szervezéssel kapcsolatos 
munkák jórészt a hivatalra hárulnak, mivel "az állami kezelés alatti közös 
birtokosok... csekély értelmi fokon álló egyénekből állnak legnagyobb részben". 
Ez a munka pedig rengeteg időt von el az erdészek más irányú feladataitól.

A szomszédos tordai erdőhivatal viszont arról tudósított, hogy a kerületébe 
tartozó 93 közbirtokosság szervezése jól halad. Elnököt választottak, néhány 
helyen már alakuló ülést is tartottak, bár a birtokosok névjegyzékét még nem 
állították össze, de "az erdőhivatal közreműködését... egy sem kérte".

Miként a jelentésekből kitűnik, az 1898.évi XlX.tc. fogadtatása 
országrészenként eltérő volt. Az állami kezelés által nyújtott előnyök 
kihasználása és a közbirtokosságoknak adott autonómia lehetősége gyakran 
megbukott az iskolázatlanságon, a műveltség alacsony fokán. Ezért különösen 
nagy feladat hárult az államerdészeti hivatalnokokra, akiknek gyakran a helyi 
elöljáróság ellenében kellett propagálni a törvény rendelkezéseit és szervezni a 
birtokosságot. Sikerüket mutatja, hogy századunk első évtizedében az állami 
erdőkezelés minden, a törvény hatálya alá tartozó területén megvalósult, s a 
törvény második címe ala tartozó erdőbirtokossági közösségek is 
megszerveződtek, működtek.
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