
4 Pécs sz. kir. város erdőhivatalának megszervezése

Pécs város kapcsolata az erdészeti szervekkel mind szorosabbá vált úgy, 
hogy az 1866-ban megalakult Országos Erdészeti Egyesületnek egyik alapí
tó tagja lett. Ezt igazolta az, hogy az egyesület akkori titkára megkereste a 
várost, hogy „az alapítványi kamatot, összesen 25 forintot egyesületünk 
pénztárába Pestre mielőbb megküldeni szíveskedjék. Pesten October hó 
27-én 1869. Kitűnő tisztelettel Bedő Albert egyl. titkár.” 51 A minisztérium 
„Magyarország és Erdély valamennyi törvényhatóságának”, így Pécs város 
részére is megküldötte „a folyó 1869. évben tartandó erdészeti államvizsgá
ról” szóló hirdetményt: „az intéző erdőtisztek államvizsgájára Pesten, az 
alárendelt erdészeti személyzet vizsgájára szintén Pesten, továbbá Pozsony
ban, Kaposvárt, Kassán és Temesvárott fognak a vizsgálóbizottságok meg
alakíttatni, melyek előtt az illetők a kívánt vizsgát folyó évi október hó 1-én - 
és köztörvényhatósága” által 1871. január hó 21-én tartott közgyűlés intéz
kedett a város erdejének további kezeléséről: „Az erdőre való felügyelet 
letehetik”. A jelentkezők az „eredeti bizonyítványokkal felszerelt ebbeli fo
lyamodványokat s az államvizsga letétele előtt megkívántató erdészeti tárgy
ból kellő munkálataikat legfeljebb folyó évi september hó 1 2 -ig a föld- 
mívelés- ipar- és kereskedelemügyi magy. kir ministeriumhoz terjesszék fel, 
míg az alárendelt közerdészeti vizsga letevése iránti kérvények közvetlen a 
vizsgabizottmányoknak említett székhelyein működő megyei kormányzók
hoz nyújtandók be” .52

Ilyen előzmények után a város erdejében folyt gazdálkodás szakszerűbbé 
és így eredményesebbé tétele végett szükségesnek mutatkozott egy erdészeti 
hivatal felállítása. „Pécs sz. kir. város felügyelet- és az erdei személyzet 
ellenőrzése a gazdasági választmányra ruháztatott és így ezen körülmény egy 
ellenőri állomásnak rendszeresítése kívánatosnak nem mutatkozik, - ennél 
fogva fentebb hivatkozott határozatnak erre vonatkozó része hatályon kívül 
helyeztetvén a felügyelő személyzet létszámának szaporítása tekintetéből 
most hivatkozott határozattal beszüntetett körvadászi állomás helyébe egy 
alerdészi állomás szerveztetik, amely állomással egybekapcsolandó fizetés 
500 forintokban állapíttatik meg. - Ezen állomásnak szabály szerű pályázat 
útján leendő betöltésével megbizatik a város közigazgatási tanácsa”. Egyúttal 
„<Gondos János fő vadászt” utasította a tanács, hogy úgy ő, mint az aláren
delt személyzet „hivatalos működéseikről jelentéseikről és azok elintézéséről 
szabályszerű jegyzőkönyvet vezessenek, amelyeket minden hét végén a 
gazdasági választmánynak előterjeszteni” kötelesek voltak.53
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Az „alerdészi állomás” vezetését a kiírt pályázat alapján a Selmecbányái 
Bányászati és Erdészeti Akadémiába 1865-ben beiratkozott és 1870-ben 
államvizsgázott Schuha Rezső nyerte el főerdészi címmel, és 1000 forint évi 
fizetéssel, amiből 2 %-ot a városi nyugdíjalapba kellett befizetnie. Az 
ugyanakkor rendszeresített „<alerdészi állást Gondos János töltötte be.” 54 

Schuha megválasztása után nevét magyarosan, Suha-ként írta jelentései alá. 
Gondos Jánost 1879-ben Sághy Sándor szakvizsgázott erdőőr váltotta fel.

Suha Rezső nem sokkal a munkába állása után a gazdasági választmány 
részére javasolta és annak hozzájárulását kérte, hogy az addig hasábtűzifá
nak vágott tölgyek „szerszámfa módjára vágattassanak és belőlük burkonyfa 
készíttessék”. (Burkonyfa = Wickelholz = bányadeszka.) Erre vonatkozó 
gazdasági számítást is beterjesztett: „ 2 0 0  köblábnyi (kb. 6  m3) tölgyfa meny- 
nyiségből 1000 db. burkonyfa készíthető, amiből a DGT (Duna Gőzhajózási 
Társaság) 70000 db-ot 1000 db-onként 45 Ft-ért kész átvenni.” Termelési 
bérét 1 0 0 0  db-onként 8 forintra, szállítását a bányához 1 0  forintra kalkulálta. 
1000 db-onkint 27 forint tiszta hasznot számított.55 Ahhoz is kért hozzájáru
lást, hogy az erdőben az ölfasarang magassága 3 1/2 láb (kb. 1,2 m) legyen. 
Javaslatára az 1874. január 28-iki „köztörvényhatósági közgyűlés” az erdei 
legeltetést ideiglenesen leállította, a Mecsek-hegység mintegy 400 kát. hol
das kopárterületének kötelező beerdősítésére pedig 15 évet irányzott elő.

A főerdészi állás megszervezése után továbbra is fennmaradt az az év
százados rendelkezés, hogy a főerdész minden intézkedéséhez a városi ta
nács (köztörvényhatósági közgyűlés) előzetes engedélye volt szükséges. 
A főerdész által tett javaslatok mint közgyűlési utasítások jelentek meg.

Az erdők területi csökkenését országosan az erdőkkel kapcsolatos addigi 
törvények megakadályozni nem tudták, ezért a földmívelés-, ipar- és keres
kedelemügyi m. kir. miniszter még hét évvel az erdőtörvény megszavazása 
előtt szükségesnek látta, hogy valamennyi törvényhatóságot figyelmeztesse 
az erdők fenntartásának fontosságára. Ez a 12586/1872. számú miniszteri 
rendelet: „Hazánkban az erdőt úgy a magánosok, mint különösen a községek 
erdőségei is az okszerű erdőkezelés mellőzésével, részint aránytalanul nagy 
mérvben vágatnak és irtatnak, részint a minden óvintézkedés nélküli rendet
len és szabályellenes legeltetés által tökéletes elpusztulásnak néznek eléje és 
ez történik annak daczára, hogy hazai törvényeink névszerint az 1790-ik évi 
57. czikk, az 1807-ik évi 21-ik czikk és az 1840-ik 9-ik czik kellően figye
lembe tartva és alkalmazva eléggé alkalmasak lennének arra, hogy az erdő
ségek által képviselt tekintéles tőke vagyon józan használat mellett csonkítat- 
lanul megtartathassék az utókor számára.
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Azon állásommal egybekötött kötelességnél fogva, mely gondjaimat ez 
irányban is kiterjeszteni kötelez, hivatva érzem magam ismételve figyelmez
tetni az ország összes hatóságait, hogy addig is, míg az általam az országgyű
lés elé közelebb benyújtandó törvényjavaslat törvénybe emeltetnék és életbe 
lépne, a már hivatott 1790-ik évi 57-ik tczikk értelmében a területen találha
tó erdők kezelésére felügyelni s azokat a pusztítástól az 1807-ik évi 2 1 -ikt. 
czikknek esetről esetre leendő szigorú alkalmazása által megvédeni szoros 
kötelességüknek tartsák. Szlávi József s. k. 9750/892 sz. Griinwald aljegyző 
kiadta a városi erdész úrnak szigorú ahhoz tartás végett.” 57

A főerdész a legeltetés leállítását erre a rendeletre hivatkozva javasolta.
A miniszter , által beígért erdőtörvény az 1879. évi XXXI. törvénycikként 

került az országos törvénytárba, és 1880. júliusi-jén lépett életbe. Ez a tör
vény az üzemtervi kötelezettséget csak a korlátolt forgalmú erdőbirtokokra 
írta elő, a szabadforgalmú (magán) erdőbirtokok kezelésére semmi kötöttsé
get nem tartalmazott. Ez a törvény a múlthoz képest előrelépést jelentett, 
amelyet Tóth Szabó Sándor pécsi alerdőfelügyelő úgy jellemzett, hogy „az 
erdőtörvény üdvös végrehajtásának feltétele hazai intézményünk szelleméből 
kifolyólag a törvényhatósági közigazgatás kezébe van letéve” .58

Az erdőtörvény előírásainak megfelelően a városi magisztrátus már 
1881-ben megalakította az Erdészeti Bizottság”-oX. Ennek választott tagjai 
voltak: Krasznay Mihály, Egri József, Ráth Mátyás, Radocsay Mátyás városi 
tanácstagok, hivatalból tagja volt Dernyey Antal kir. erdőfelügyelő és Tróber 
Aladár városi aljegyző, továbbá a városi erdőhivatal erdőmesterré előlépte
tett vezetője, Suha Rezső}9 Az Erdészeti Bizottság feladatai közé tartozott a 
többek között a miniszteri rendeletek végrehajtásának és az erdőben folyó 
gazdálkodás szakszerűségének biztosítása és, mint elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság, szankcionálási joggal rendelkezett. Elnöke a mindenkori főispán 
volt.

Az erdőmester a városi tanácstól megbízást kapott a városi erdő ideigle
nes üzemtervének elkészítésére, ami 1884-re el is készült.
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4.1 „Pécs sz. kir. város erdejének ideiglenes üzemterve

4.11 Az erdő jelen állapota

A szóban levő erdő 1747 évben Mária Theresia király kegyelme folytán 
kizárólagos tulajdona lett Pécs szabad királyi városnak ezen idő óta az erdő a 
város által kihasználtatott - az első ideigben szállaló üzem gyakoroltatott, 
ezen idő maradványai jelenleg is szép állabokat képeznek. Későb a kezelt 
erdőterület tapintatlanságok folytán az erdőbeni évi vágása tarvágás alá he
lyeztetett és a felújítás tisztán csak a kivénült anyatörzsek hajtásokra szorítva 
volt, megemlítve, hogy magtermés ezen erdőben igen ritka vendég mestersé
ges utón azonban semmi sem tétetett, miért könnyen magyarázható az ál- 
labok nyomorult állása - a tarvágás bűne továbbá az is, hogy jelenleg azon 
helyek, melyeken régibb időben a legdusabb szép bükkösök állottak jelenleg 
a rekettye, rezgőnyár és gyertyánfa diszlenek; ezen nyomorult erdőkezelést 
még a birka legeltetése koronázta. Területe az állandó Cataster szerint 4249 
hold 1495 □ ölet tesz ki. Az egyes dűlők szerint talaj a III., IV., V. és VI. 
termőhelyi osztályba (Bonitátsklasse) sorozható. Főcsucson úgy nevezett 
Tubesz 323° és Letics parak nevezett magaslat 234°-al emelkedik. A bánya- 
területek mögött húzódó gerincz mélyebbre ereszkedik.

Fenti területnek déli részén csak is a fürtös tölgy uralkodik szórványosán 
azoban a csertölgy és virágos kőris előfordul a zárlat azonban nagyon rossz 
és a területnek ötödé nagy tisztások képezik, melyek a legeltetés után úgy 
nevezett delelők voltak jelenleg azonban értés alatt állanak.

A termőföldi és éghajlati viszonyokhoz képes rajtuk különféle fanemek 
tenyésztetnek az eredmény helyenkint már most kielégíthetőnek mondható és 
kívánatos volna ezen felfásítást mentői előbb körösztül vinni hogy a talaj 
kötetnék és árnyékba helyeztetnék.

A keleti, nyugati és éjszaki dűlőkön előfordul tölgy 0,28 - bükk 0,21 
gyertyán 0,30 - reketye és nyár 0,11 - továbbá kőris, ihar, jávor, cseresznye, 
barkócza, hárs, csertölgy, berkenye, szil 0 ,1 0  - mely fa nemek helyenként 
egészen tiszta, - többnyire azonban elegyes állabokat képeznek. Az erdőnek 
növedéki százaléka a termő helyi viszonyoknak egészen megfelel és igen 
kedvezőnek és kielégíthetőnek mondható.

Eddig az erdő rendszeres kezelésben nem részesült, - innét elhagyott 
allapota könnyen magyarázható. A mesterséges vagy természetbéli felújítás a 
fokozatos vágás rendszer betartása által csak 2  év óta gyakorlatban van.
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A fa kihordása tengelyen eszközölhető; piacz helyben a vidéki fakelen- 
dőségi viszonyoknak az erdő maga nem felelhet meg a szükség fa hozás által 
födezendik. A vadaszati jog haszonbér mellett adatik a legtöbb ígérőnek 
mindig 3-3 évre - a vadállomány csekély.

A nevezett erdő déli része pécsi szöllök, nyugatról szöllö káptalani és 
papnövelde erdejével éjszakról papnövelde és székes egyház erdejével és 
pécsi bányateleppel határos. Az elsoroltakból látható az erdő jelen nyomorult 
gazdasági állapota, rendszeres kezelés bekövetkezménye után azonban jelen
tékenyen javulni fog, miszerint a talaj kötése és zárlatba hozása után a ter
mőképesség növekedni fog és úgy évről évre a házi pénztárnak nagyobb 
összegeket hozni fog.

4.12 Részletes erdőleírás

4.12.1 Területi viszonyok

Az erdőben levő rétek és hézagok és nyiladékok az erdősült területbe számí- 
tattak be és befásítás alatt vannak az egész terület az üzemtervben III. főosz
tályba felvétetett.

4.12.2 Termőhelyi viszonyok

Talaj és kőzet az egész erdőn 3 különféle réteg észlelhető és pedig legna
gyobb és kiterjedtebb a Kagylósmész (Muschel Kaik) kisebb területen 
Wengeni rétegek (Wengener Schichten) és Letics paraki környéken a fiata
labb mediteran rétegek (jüngere Mediteran Schichten).

A talaj és termőképességre nézve az egész erdőben négy termőhelyi mi
nőség különböztethető.
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4.12.3 Állab jellegzés

Már az általános részben szám szerint kitüntetett úgy az elegyülési százalék 
is.

4.12.4 Jelenlegi fakészlet és növekedés

A jelen fakészlet teszen egészben - felvett becslés szerint 14 000 000 bécsi 
tömör köblábat [379 200 m3] a jelenlegi évi növekedés holdanként nagy 
átlagban összeállítva 74 köbláb [2,34 m3]. A jelenlegi készlet azért nem áll 
arányban a jelenlegi növekedési százalékkal mert az egyes állabok már 150 
évet is túlhaladtak - másodszor az egész erdőnek majd nem öted része kopár.

4.12.5 A korfokozatok jelen felosztása

80-100 több 60-80 40-60 20-40 1 -2 0 év
Jelenleg van 1 2 0 0 1500 500 500 549 hold
Szabályos forda- 
szaki terület 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 hold

Mutatkozik jelenleg 
több 350,2 650,2 0 0 0 hold

Mutatkozik je-
0 0 349,8 349,8 300,8 hold

4.13 Az erdőgazdasági czél és feladata

A szóban lévő erdő hivatalos lévén - Pécs sz. kir. város házi szükségletét és a 
piarczot leglább részben apróbb mü- és bánya- gazdasági szer és tüzelő fára 
nézve állandóan fedezni a gazdaság feladata lesz a talaj jelenlegi termőké
pességének fokoztatása és biztatása mellett oly tartamos fatermések létesítés
re törekedni melyből a városnak a viszonyokhoz képest lehető lég több bá
nya, mü és szerfa úgy gazdasági szerfa mellett a tüzelésre való fatömeg
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nyerhetése. Ezen feladat az erdőtörvény 17 §-ánál fogva azoktul lesz megol
dandó, hogy a használatok tartamossága mindenkor biztosítva legyen.

Az erdő tehát apróbb mü, mező gazdasági szer és tüzelőfa termésére ren
dezendő be, ezen czél tehát jelenleg az ideiglenes üzemterv készítésénél úgy 
használatok szabályozásánál szem előtt tartandó akként, hogy a törvény 
szerű tartamosság biztosítása mellett az erdő mielőbb juthasson azon szabá
lyos állapotba mely lehetővé teszi a fent jelzett czélba vett gazdaság rendes 
folytatását.

4.14 Üzem s hozamszabályozás

4.14.1 Tenyésztendő fanemek üzem modforda

Tekintve egy részt a gazdasági fent jelzett feladást, miszerint az erdő termő
helyi viszonyait a végleges üzemterv jóváhagyásig az ideiglenes üzemterv 
tartama alatt az az 1884/5 - 1885/6 - 1886/7. években a fo súlya tölgy és bikk 
fa tenyésztésére fordítandó. Alárendelt mennyiségben azonban a már létre 
hozott ertések fekete fenyő és gesztenyével bővítendők.

Az erdő tarolásra nézve az üzemtervben a szállás erdőben a 80 éves a 
déli résznek felújítására azonban a 2 0  éves forda állapítattatott meg ezek 
szerint fog az ideiglenes üzemterv ideje alatt az évi vágás kitűzetni; felhasz
náltatni és ujitani, itt azonban szükség megemlíteni, hogy a szobán lévő 
vágásterületen a felújítás már tökéletesen sikerült miszerint a területen levő 
fa már 7 év óta magtermésre előkészítetett és ingerültetett.

I. A déli oldalra esik 1104 hold e szerint esnék egy évi vágasra =55 hold
320 d° közgyűlési határozat értelmében azonban nem a vágási tarolás alá eső 
55 hold, - hanem csak évenként 20 hold taroltatik, mely tarolás az ideiglenes 
üzemterv tartama alatt is javaslatba hozva engedélyezés miatt felterjesztetik.

Vágás irány a mostani vágások mellett keletről nyugodtnak.
II. A jobb és termő képesebb erdőre esik 3145 hold és 1495 nöl 80 éves

fordában esik egy évre tarolásra 3145^ 9 5”-g/ = 3 9  hold 518oöl ezen évi vágás

terület következőleg eddigi szokás szerint tüntetendő ki, - és pedig esik éven
ként a kitüntetett átlag után a bányatelepi szerződés értelmében kiadandó 
3000 db. szállfa nőterület 10 Cat. hold ezen szállak a lévő vágások mellett 
kiadandók az úgy nevezett Zsupponparagi erdőrészletből, vágás irány
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éjszakról - délnek a gerincztől lefelé. A vissza maradt 29 hold 518 d° oly 
formán tűzetett ki eddig is, úgy hogy ennek fele a tölgyes fele azonban a 
messzebbre esső bükkös erdőben tároltatott felújítási idő azonban 1 0  év volt 
tehát úgy a tölgyes mint a bükkben 145 hold ki lett hasítva - ezen terület 
1884/5 - 1885/6 - 1886/7 években tényleg tarolás alá kerül; - ismét megje
gyezve, hogy a szóban lévő területeken már 1878 év óta a tiz évi felújítás 
szem előtt tartása mellett a vágás az úgy nevezett Kantavári tölgyes - és 
Nagymélyvölgy Melegmányi erdőrészben mind bükkösben tűzetett ki és hogy 
az óta ezen terület kihasználás és felújítás alatt fekszik az ideiglenes üzem
terv tartama alatt és ezen vágás helyek maradandók és ezeken 1884/5 
1885/6 - 1886/7 években egy tarolás és felújítás eszközlendő lészen, - miért 
is ezen területeket jóvá hagyni kérem.

4.15 Mellékhasználat

A legeltetés csak ott engedtetik meg, hol a legelő marha kárt nem okozhat. 
Ennél fogva el rendeltetik, hogy minden húsz éves és ennél fiatalabb vágás
ban a legeltetés betiltassék és a’ tilalmazott területek megfelelő zsúp jelekkel 
ellátassanak. - Makk termés esetén meghagyatik azonban, hogy ezen makk 
kihasználása alul azon területek kivonandók melyekre 1887 - egész 1896 a’ 
vágás kerülend, - ezen területeken azonban a sertvés áthajtás el rendeltetik 
föld előkészítési szempontból. Alomszedés tilos, - a’ kőbánya kiterjedés a je
lenlegi határok betartása mellett engedélyeztetik meg; a’ virág, fü és növény 
szedés a már felújított vágásokban szigorúan tilos.

Felújítás. A természetes utón be nem erdősült területek a’ kihasználástól 
számítandó (3) három év alatt vetés vagy ültetés utján beerdősítendők. A ka
pás helyekre nézve azonban elrendeltetik, hogy az ideiglenes üzemterv ideje 
alatt evenkint 1 0  hold - tíz hold a’ taroláshoz legközelebb fekvő hézagokból 
beerősítendő lészen.

A kihasznált vágás területek úgy a’ befásított tisztások galagonya tűsek 
lerakással védendők.

Továbbá meghagyatik a’ hernyók és ezek petétjeinek szedése és 
megsemmisítése, ezen munkák teljesítéséről évenkint a’ k. erdőfelügyelőség 
értesítendő. Kelt Pécsett 1884. évi szeptember hó 22-én Suha Rezső s. k. v. 
erdőmester.
Jelen másolat hiteléül Dr Tróber aljegyző.” 60
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4.2 Pécs szabad királyi város erdejének üzemterve és revíziója

Pécs város köztörvényhatóságának 1882. év június 19-én tartott közgyűlésén 
a városi erdő végleges üzemtervének elkészítésére az erre meghirdetett pá
lyázatra jelentkezettek közül Legányi Géza oki. erdész ajánlatát, mint a 
legkedvezőbbet, fogadta el. Ő a munkát kateszteri holdanként 52 5/10 kraj
cárért vállalta el. Az Erdészeti Bizottság az üzemterv elkészítésére vonatko
zó közgyűlési határozatot jóváhagyólag tudomásul vette.

Mindezek után került sor az üzemterv készítőjével a végleges szerződés 
megkötésére azzal, hogy a kész üzemtervet 1886. január 14-ig be kell ter
jesztenie. A munka folyamán mind a munkavállaló, mind a munkaadó bizo
nyos igényekkel állt elő, így Legányi az üzemterv készítéséhez szükséges 
műszerek beszerzését kérte a várostól, a város pedig - „működési napló” ve
zetése mellett - a város vezetősége részére a munka állásáról időszakonkénti 
beszámolót kért.61

Az üzemterv 24 nyomtatványból és az erdőtérképből állt:
1. Tértáblázat
2. Fatermési- és növedéktáblázat
3. Részletes állableírás
4. A területek termőhelyek szerinti kimutatása
5. Korosztálytáblázat
6 . Korfokozatok
7. Korfokozatok szabályos sorrendje
8 . Korfokozatok átnézete
9. Grafikonok

1 0 . Általános üzemterv
11. Részletes tarlasztási terv
12. Részletes előhasználati terv
13. Részletes üzemterv
14. Részletes felújítási terv
15. Nyilvántartási jegyzőkönyv
16. Területek nyilvántartása
17. Főhasználatok nyilvántartása osztagok szerint
18. Főhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint
19. Előhasználatok nyilvántartása osztagok szerint
20. Előhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint
21. Mellékhasználatok nyilvántartása
22. Felújítások nyilvántartása osztagok szerint
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23. Felújítások nyilvántartása évfolyamok szerint
24. Főhasználatok, Előhasználatok, Mellékhasználatok, Felújítások.
Az üzemterv csak 1887 augusztusára készült el, aminek miniszteri jóvá

hagyása 1888. január 12-én, a 16103/11/1887 szám alatt történt. Az üzemterv 
eredetileg húsz évre készült, ténylegesen 1926-ig, negyven évig volt érvény
ben.

„Pécs sz. kir. város erdejének üzemterve

4.21 Az erdőbirtok általános leírása

4.21.1 Birtokviszonyok

Északi szélesség 46°5’, keleti hosszúság 35°51’56” között egy összefüggő 
testben le mértföldnyi kereten belül Pécs sz. kir. város törvényhatósága 
határában fekszik. Határa nyugaton Szent Kút helység szöllő és erdőterüle
te, észak felé pécsi papnövelde erdőbirtoka, Orfu község határában, észak
nyugaton és északon a pécsi papnövelde erdeje Bános község határában, 
északon a pécsi székesegyház erdeje Mánfa határában, keleten ugyanezen 
uradalom erdőbirtoka elválasztva a Sásd felé vezető országút által Szabolcs 
község határában, továbbá Szabolcs községhez tartozó belterület, délen és 
délnyugaton a pécsi határban lévő Első Duna Gőzhajózási Társaság tulajdo
nát képező előbb erdő, majd legelő, továbbá szelidgesztenyés és szöllő terü
letével, délen magán tulajdonosok pécsi szöllői.

Összterülete 4262,92 kát. hold
Erdő 4187,85 "
2  menedékház 0 ,0 2
Gesztenyés 4,02
Honvéd lövöldének használt tér 16,20
2 legelő, tisztás 3,47
Nyiladékok 24,35
Utak, kőbányák 27,01
Az erdő határa az idegen községi határok mentén jó karban tartott határ

dombokkal s azon belül nyiladékokkal teljesen biztosítva van.” (3. mellék
let.)
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A közigazgatási bizottság erdészeti (al)bizottságának 1882. június 16-i 
ülésén felmerült az a kérdés, hogy a „Mecsek déli oldalának némely részei 
véderdőt képezzenek-e vagy sem.” Ennek eldöntése végett bizottságot vá
lasztottak. Ennek tagjai: Ráth Mátyás, Radocsay Mátyás, erdészeti bizottsági 
tagok és Suha Rezső városi erdőmester voltak, hozzájuk önkéntesen csatla
kozott Tóth Szabó Sándor alerdőfelügyelő. A terület helyszíni bejárása után 
a kiküldött bizottság jelentése alapján a közigazgatási bizottság erdészeti (al) 
bizottságának 1882. október 27-i ülése jegyzőkönyvileg kinyilvánította, 
hogy „a Mecsek déli lejtője az erdőtörvény 25 §-ának figyelembevételével 
sem egészben, sem részben véderdőt nem képez.” Ezt a megállapítást az 
erdőfelügyelő nem fogadta el.62 A nemleges megállapításnak az volt a ma
gyarázata, hogy a véderdőkben rendszeres erdőgazdálkodás nem volt foly
tatható, ami a város részére jövedelemkiesést jelentett volna. A városi erdő
nek Legányi által készített üzemtervében így véderdőt külön üzemosztály
ként nem tervezett, ezért az üzemtervkészítő a városi erdőbirtokot három, 
„A ”, „B”, és „ C ” üzemosztályra osztotta be. Az „A ” üzemosztály déli határa 
a Kantavári- és a Melegmányi-völgy, nyugati határa az észak-déli nyiladék, 
északi határa a hegyvonulati főgerinc, kis részben a Bányateleptől a Kozári- 
kunyhóhoz vezető út, keleti határa a Hosszúgödör- és a Nagybányai-völgy. 
Területe 840,50 kateszteri hold volt.

Az „A” üzemosztályt négy fordaszakra és ezeket összesen 37 osztagra 
osztotta, és pedig I. fordaszak: „Zsuppon parragh” 1-11 osztag, 204,80 kát. 
hold; II. fordaszak: „Szikii völgy” 12-18 osztagok, 193,56 kát. hold; III. 
fordaszak: „Letics borok” 19-28 osztagok, 210,39 kát. hold; IV. fordaszak: 
„Gesztenyés” 29-37 osztagok, 219,60 kát. hold területtel.

A „B” üzemosztályt az üzemterv készítője az erdőbirtok többi területéből 
a város felé hajló rész kivételével tervezte. Ezt két vágássorozatra és azokon 
belül négy-négy fordaszakra és 105 osztagra bontotta. 7 vágássorozat: I. 
fordaszak: „Melegmány” 1-15 osztag, 345,50 kát. hold; II. fordaszak: 
„Nagymélyvölgy” 16-34 osztagok, 294,60 kát. hold; III. fordaszak: 
„Zsidóvölgy” 35-42 osztagok, 314,40 kát. hold; IV. fordaszak: „Gilicze 
hegy” 43-58 osztagok, 318,90 kát. hold; 77 vágássorozat'. I. fordaszak: 
„Hangyásvölgy” 59-74 osztagok, 326,65 kát. hold; II. fordaszak: „Borzás” 
78-84 osztagok, 340,20 kát. hold; III. fordaszak: „Lóri” 85-98 osztagok,
325,60 kát. hold; IV. fordaszak: „Kantavár” 99-105 osztagok, 346,20 kát. 
hold területtel.

A „C” üzemosztály (saijerdő) „a városi erdők város felé hajló része”. 
Legányi ezt három fordaszakra és 44 osztagra osztotta be. I. fordaszak: 
„Tettye” 1-18 osztagok, 275,30 kát. hold; II. fordaszak: „Sóshegy” 19-35 
osztagok, 239,20 kát. hold; III. fordaszak: „Bálics” 36-44 osztagok, 232,95 
kát. hold területtel.
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4.21.2 Jogi viszonyok

Az erdőbirtok vadászati jogát árverés útján három, illetve hat évre adták 
bérbe. A vadászterületen gyenge volt a vadállomány, amit az őzek, nyulak, 
fácánok, foglyok, borz, kevés gímszarvas, átvonuló vaddisznók és szalonkák 
alkottak.

A bányatelep szegényei részére engedélyezve volt a nyári időben heten
ként egyszer, télen hetenkint kétszer a fekü- és hulladékfagyűjtése.

1857. december 16-án az „Első Császári Királyi Szabadalmazott Duna 
Gőzhajózási Társaság” 90 kataszteri hold erdő örök áron való megvételével 
együtt a városi erdő 375 holdján kőszénkihasználási jogot egymillió pengő- 
forintért megvásárolt. „Kötelezve lett a város 3000 db fa levágatás iránti 
szolgalmi jogra, végül 380 kát. hold területnek felületére a vízforrás haszná
lati, homok, kőbányák nyitási, tégla- és mészégetési szolgalmi jogra. Ezen 
erdő az 1879 XXXI. törvényczikk 17. §-a szerint állami felügyelet alá tar
tozik. A kataszter által megállapított tiszta jövedelem 4871 forint 34 kraj- 
czár, átlag holdankint 1 forint 145/20 krajczár s a 4 36/1600 holdat tevő 
gesztenyésre nézve 42 forint 23 krajczár, holdankint 10 forint 50 krajczár 
tisztajövedelem lett az állami adó alapjául különíttetve.”

4.21.3 Természeti viszonyok

„Pécs városát északra nyúló dombok övezik és azok fölött a Mecsek hegy
ség, melynek a városi erdő által elfoglalt területe 4 262,92 kataszteri hold. 
Az erdő délkeleti szélében 403 méter magas Szent Bertalan hegyfok, nyugat
ra a Missinai háromszögelési pont 534 méter s közben csekély esés után a 
Mecseki háromszögelési pont újra 539 méterre emelkedik, a Tubes 412 mé
terre, Nyugat felé emelkedik a Remeterét 417 méter magas nyerge észak-déli 
vízválasztó. Mánfa és Bános között büdöskuti és Zsidóvölgy között 597 mé
ter és 429 méter magas kúpok. 202-612 méter tengerszint feletti magasság.” 

„Uralkodó fanemek: kocsánytalan tölgy, molyhos tölgy, csertölgy, bükk, 
gyertyán, alárendeltebb barkócza-berkenye, ihar, és juharok, szil, virágos 
kőris, cseresznye, vadkörte, hárs, rekettye és a nyár, ritkább az almafa és a 
füzek, kevés fojtós berkenye, nyír, dió, mesterségesen telepítve régebbi idő 
óta a szelíd'gesztenye, erdei fenyő, újabban fekete fenyő, akácz, mándolafa. 
Cserjék húsos som, cseregalagonya, kökény, hólyagfa, vesszős fagyai, csíkos
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kecskerágó, mogyoró, fászanót, bangita, kevésbbé: feketegyűrű, jávor és bo
róka, mesterségesen kísérletkép: a sárga szömörcze. Erdei gyomok: iszalag- 
bérese, repkényborostyán, fagyöngy és egy ilex fafaj.”

A tölgyet a III-VIII. termőhelyi osztályba, a bükköt a III-VI. termőhelyi 
osztályba, a „C” üzemosztályban a sarjerdőket a III-VI. termőhelyi osztá
lyokba sorolták.

4.21.4 Eddigi gazdálkodás és az erdők jelen gazdasági állapota

„A múlt század végén itt helyütt igen kiterjedt mértékben alkalmazták a 
mesterséges felújítást. A fennálló 80 és több éves tiszta tölgyeseknek és 
bükkösöknek szabályos állása bizonyítja, hogy akkoriban a bükk felnevelé
sénél is szakszerűen és gondosan jártak el, kitűnően zárt állományt alkottak. 
Később számos helyen az anyafák kellő időben való eltávolítása elmulaszta- 
tott, azok benőve hagyattak a fiatalosokban, amelyekben a gyertyán mindin
kább helyet foglalt, míglen negyven és néhány év előtt az eddig követett 
felújítási rendszerrel teljesen szakítva mindenütt átmentek a sarjerdő üzembe 
és a felújítást kizárólag saijadzás útján létesítették. Az utolsó két évtizedben 
a sekélyebb talajú közelebbi állabok sarjerdőként, a mélyebb talajú távolab- 
biak fokozatos vágatok alkalmazása mellett szálerdőként kezeltettek. A hiá
nyokat vetéssel és ültetéssel pótolták.”

,^4terdőlések vagy 10 év óta alkalmaztatnak a 20-40 éves állaboknál. Cél 
a tölgy, bükk és cser fenntartása, a gyertyán és puhafák eltávolítása.”

Mellékhaszonvétel: legeltetés „felnőtt állabokban” A bér marhánként
3 forint volt. „A tűzifafuvarosok a részükre kijelölt állabokban marháikat 
éjen át is legeltethetik, mert csakis ezen engedmény által a kellő számú fu
varerő jutányos bér mellett biztosítható. Pécsi marhatartó gazdák ingyenesen 
legeltethetnek. A makkoltatás nyilvános árverésre bocsáttatik.”

A kő- és kavicsbányák a városi szükségletet biztosították, részben a pécsi 
kőfaragóknak adták bérbe.

„1 m3 hasáb munkabére 45 krajczár, dorongé 25 krajczár, 1000 db tölgy 
szőlőkaróé 5 forint, tűzifafuvarozás 1 m3 1-1,50 forint, 1000 db szőlőkaróé 
6-7 forint.”

A város saját tűzifaszükséglete 3200 m3, épületi- és egyéb műfaszükség- 
lete 300-500 m3 évenkint, az évi vágásterület ezeken felüli fakészletét árve
rés útján, tövön értékesítették.
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Az üzemterv a város művelődési, fakelendőségi, faüzleti és közlekedési 
viszonyait részletesen tárgyalta. Pécs lakosainak a száma ekkor 30 000 fő 
volt. Határát 2611 kát. hold szántó, 285 kát. hold kert, 1584 kát. hold rét, 
2226 kát. hold szőlő, 533 kát. hold legelő, 4280 kát. hold erdő és 739 kát. 
hold terméketlen terület alkotta.

4.21.5 Személyzeti viszonyok

„Egy erdőmester, egy alerdész mint az erdőmester kezelési segédtisztje és 
ellenőr, 7 erdőőr, télen 1-2 mezei őr, gyérítéseknél 2 munkaőr.” Fizetések: 
erdőmesteré évi 1000 forint, alerdészé évi 600 forint, erdőőröké évi 240 
forint és teljes nyári-téli ruházat, lábbeli, munkacr 1 forint napibér. 
„Természeti lakással, vagy lakbérrel nincs ellátva a személyzet. A vágások
ban kikészített tűzifa és szöllőkaró átvétele a városi számvevőség és a képvi
selőtestület kiküldötte ellenőrzése mellett.”

4.22 „Az erdőgazdaság által megoldandó feladatok és elérendő czélok 
megállapítása”

4.22. 1 „ Erdőrendezés és üzem- s hozamszabályozás

Bükköt, ahol lehet a kocsánytalan tölgy váltsa fel, mert ez utóbbi a bükköt 
többszörösen fölülmúlja, gyengébb termőhelyen a csert, a város felé hajló 
részen a molyhos tölgyet, a tűlevelűek közül az erdei fenyőt és a fekete fe
nyőt lehet alkalmazni. Szóba jöhet még a magyar tölgy, a szelídgesztenye, 
dió, gyertyán, virágoskőris.” Az üzemterv nagy területen feketefenyőt ele- 
gyetlenül nem javasolt.

A fo hangsúlyt a bükkre és a tölgyre fektette, és pedig vagy elegyetlenül, 
vagy ez utóbbi kőrissel és a korai juharral elegyesen. A déli és a keleti olda
lakon a szelídgesztenyét ajánlotta. Előírta a szálerdőüzemben való kezelést 
az erdő déli, város felé hajló, száraz oldalának kivételével. A vágáskort szál
erdőnél 80, sarjerdőnél 30 évre tervezte, de ezt a szálerdőnél 100 évre, 
tölgynél még magasabbra is indokoltnak tartotta.

Az erdő fafajösszetétele: kocsánytalan tölgy 53,3 %, molyhos tölgy 6,2 %, 
bükk 22,5 %, gyertyán 7,5 %, cser 3,4 %, hárs 5,3 %, egyéb 1,8 % volt.
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4.22.2 Korosztálytáblázat

Az üzemterv készítésekor az erdő kormegoszlása súlypontilag a fiatal és az 
idős korosztályra esett. A 80 évnél idősebb állományokat is a IV. korosz
tályba sorolta.

1 -20 év 21 -40 év 41 -60 év 61 -80 év Összesen 
k a t a s z t e r i  h o l d  

A ” üzemosztály

58,20

50,70

I. forda
szak (tag)
II. forda
szak (tag)

191,80szak (tag)

szak (tag) 219,60

88,20

146,60

54,66

18,59

204,80 ZSU' ,p?"parragh

193,56 S? U völgy

210 39 LeÜCS U,JV borok

219,60 Geszte-
nyés

Összesen: 520,30 88,20 18,59 201,26 828,35

..B” üzemosztálv
I. vágássorozat

I f w ta\  58,10 172,20 szak (tag) 5 ’
II.forda- 
szak (tag)
III. forda
szak (tag)

105,05 213,85 szak (tag)_____ ’ 

1,65

104,80

115,20 345,50 Mfle§‘ many

85,65 174,20 294,60 N*fy‘..1melyvolgy

209,60 314,40 ZsJd°‘völgy

318,90 f ÍCZe ____________________  hegy
Összesen: 196,25 492,50 295,25 289,40 1 273,40
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1-20 év 21-40 év 41-60 év 61-80 év Összesen
k a t a s z t é r i h o 1 d

II. vágássorozat
I. forda
szak (tag) 138,85 15,50 172,30 326,65 Hangyás-

völgy
II. forda
szak (tag) 164,05 176,15 340,20 Borzás

III. forda
szak (tag) 325,60 325,60 Lóri

IV. forda
szak (tag) 242,85 103,35 346,20 Kantavár

Összesen: 545,75 118,85 674,05 1 338,65

„B” üzemosztálv
együtt: 742,00 

1-10 év

492,50 

11-20 év

414,10 

21-30 év

963,45 2 612,05

„C” üzemosztálv
I. forda
szak (tag) 121,45 68,00 84,95 275,30 Tettye

II. forda
szak (tag) 38,95 35,95 164,30 239,20 Sóshegy

III. forda
szak (tag) 1,10 190,95 40,90 232,95 Bálics

Összesen: 161,50 295,80 290,15 747,45

1-20 év 21-40 év 41-60 év 61-80 év
Városi erdő
együtt: 1 719,60 870,85 432,69 1 164,71 4 187,85 kát. hold
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4.22.3 Használatok

4.22.31 Főhasználat

A húsz évre készített üzemtervben a használatokat tíz éves félforduló- 
szakonként tervezte meg. A főhasználatokat az üzemterv a „Részletes tar- 
lasztási terv” nyomtatványon tárgyalja.

Első félfordulószak előírásai:
1886-1895 évi

vágásterület fatömeg vágásterület fatömeg
kát. hold „3m kát. hold „3m

, A ” üzemosztálv 113,70 30 585 11,37 3 058
,JB” üzemosztálv
I. vágássorozat 147,41 34 202 14,74 3 420
II. vágássorozat 169,53 26 084 16,95 2 608
„C” üzemosztálv 245,15 9 878 24,52 988

A második féfordulószak előírásai:
1896-1905 évi

vágásterület fatömeg vágásterület fatömeg
kát. hold „3m kát. hold m3

,A” üzemosztálv 82,44 17 046 8,24 1 705
JB” üzemosztálv
I. vágássorozat 160,89 23 444 16,09 2 344
II. vágássorozat 147,80 34 671 14,78 3 467
„C” üzemosztálv 233,70 8 475 23,37 848

63
Az első félfordulószak végén, tehát 10 év múlva kellett az üzemterv fe

lülvizsgálatát (revízió) elvégezni. Erre 1892-ben a földművelésügyi minisz
ter az erdőbirtokosok figyelmét felhívta (54 201/1-2/1892 FM sz.). A városi 
erdőnél erre csak 1895-ben kellett sort keríteni. Az 1894. április 3-iki városi 
tanácsülés elhatározta, hogy „az erdőmester mellett még egy erdőtiszt kell, 
aki az 1895. évben szükséges revízió munkákat és a második félfordulószak- 
ra előírt teendőket is elvégezné, alkalmas egyént kell keresni.”64
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Az első félfordulószak leszámolása:

Termelés helye területe módja

1886-1895 

épületi és
szerszámfa tölgy 

k ö b

tűzifa 
bükk gyertyán 
m é t

cser 
e r

szer- és 
tűzifa

„A” üzemosztálv 110,71 vetővágás 26 923 3 701 30 624
„B” üzemosztálv
I. vágássorozat 75,14 vetővágás 1 480 5 637 10 597 17 714

40,06 végvágás 1 850 3 152 7 588 - - 12 590
I. v. sor. összesen: 115,20 3 330 8 789 18 185 30 304
II. vágássorozat 13,61 vetővágás 70 368 412 224 436 1 510

18,60 végvágás 150 640 2 457 697 248 4 192
II. v. sor. összesen 32,21 220 1 008 2 869 921 684 5 702
„B” ü. oszt. össz. 88,75 vetővágás 1 550 6 005 10 009 224 436 19 224

58,66 végvágás 2 000 3 792 10 045 697 248 16 782
„B” ü. o. együtt 147,41 3 550 9 797 21 054 921 684 36 006
„C” üzemosztály 246,11 tarvágás 200 9 508 363 1 272 12 11 355
, ,A”+„B”+„C” ü.o. 504,23 30 673 23 006 21 417 2 193 696 77 985
Szerfaszázalék: 39,3 % 47 312



Az első félfordulószak előírásainak és teljesítésének egybevetése:

Előírás Teljesítés
terület fatömeg terület fatömeg

------------ -------------------------------- kát, hold__________ _________  kát. hold m3
”A» üzemosztály 1 1 3 /7 0  30 585 110,71 30 624
, 3 ” üzemosztály I. vágássorozat 147,41 34 202 115,20 30 304

II. vágássorozat 169,53 26 084 32*21 5 702
„C” üzemosztály________ ______________245,15_________ 9878___________246,11 11 355

Együtt: 675,79 100 749 504,23 77 985



A második félfordulószak leszámolása:
1896-1905

Termelés helye területe módja épületi és tűzifa szer- és
szerszámfa tölgy bükk gyertyán cser tűzifa

kát. hold k ö b m é t e r
„A” üzemosztálv 1,57 tarvágás 125 212 200 537

37,49 vetővágás 4 676 2 960 548 64 8 248
43,97 végvágás 6 385 1 056 1 148 - - 8 589

„A” ü. o. összesen 83,03 11 186 4 228 1 696 64 200 17 374
,.B” üzemosztálv
I. vágássorozat 96,53 vetővágás 1 108 1 985 5 566 3 272 385 12316

60,57 végvágás 2418 3 921 4 531 1 719 1 878 14 467
I. v. sor. összesen: 157,10 3 526 5 906 10 097 4 991 2 263 26 783
II. vágássorozat 74,47 vetővágás 2 894 4 571 10 397 1 491 85 19 438

55,06 végvágás 4 116 2 780 8 724 1 767 323 17 710
II. v. sor. összesen 129,53 7 010 7 351 19121 3 268 408 37 148
„B” ü. oszt. össz. 171,00 vetővágás 4 002 6 556 15 963 4 763 470 31 754

115,63 végvágás 6 534 6 701 13 255 3 486 2 201 32 177
„B” ü. o. együtt 286,63 10 536 13 257 29 218 8 249 2 671 63 931
„C” üzemosztály 233,70 tarvágás 147 7 077 289 845 89 8 447
„A”+„B”+„C” ü .o . 603,36 
Szerfaszázalék: 24,4 %

21 869 24 562 31 203 9 158 2 960 89 752
67 883



A második félfordulószak előírásainak és teljesítésének egybevetése:

Előírás Teljesítés
terület fatömeg terület fatömeg

kát. hold m3 kát. hold m3
„A” üzemosztály 82,44 17 046 83,03 17 374
„B” üzemosztály I. vágássorozat 160,89 23 444 157,10 26 783

II. vágássorozat 147,80 34 671 129,53 37 148
„C” üzemosztály 233,70 8 475 233,70 8 447

Együtt: 624,83 83 636 603,36 89 752

A fahasználatok terv -és tényszámait az üzemtervi előírások és leszámolások számaival összehasonlítva megái-
lapítható, hogy az ütemterv húsz éves érvényességi ideje alatt:

Előírás Teljesítés
terület fatömeg terület fatömeg

kát. hold m3 kát. hold m
1886-1895 674,80 100 749 507,23 77 985
1896-1905 624,83 83 636 603,36 89 752
1886-1905 1299,63 184 385 1 110,59 167 737



Az üzemtervi előírást területileg 85,45 %-ra, fatömegileg 90,97 %-ra 
teljesítették. Nagyobb lemaradás az első félfordulószakban történt, ami 
azonban a város faellátásában zavart nem okozott. Említést érdemel, hogy az 
„A” üzemosztályban a második félfordulószakban a tarvágást csaknem telje
sen a fokozatos felújító vágás váltotta fel, ami a gazdálkodás szakszerűségé
nek emelkedését mutatta (Tripammer hatása).

A város erdőgazdálkodásába a hozzá nem értők által is történtek beavat
kozások. így Muttnyánszky Béla, törvényhatósági bizottsági tag, 1906-ban 
javasolta, hogy az erdőhivatal a fahasználattal „az eddig folytatott fokozatos 
vágásrendszerről a tarvágásos és megnyitó rendszerre térjen át”. Ennek a 
javaslatnak a bírálatára a városi tanács két független szakértőt, Almássy Ist
ván kir. erdőfelügyelőt és Tatarek Kálmánt, bakócai erdőmestert kérte fel. 
Ezek megállapították, hogy „a fokozatos felújítási mód továbbra is megma
rad, de a szálerdő üzemben kezelt vágásterületnek azon részében, a melynek 
tarvágásos mezőgazdasági elő- és közteshasználattal való mesterséges felújí
tása a Város közönségére nem előnyösnek mutatkozik és erdőfelügyeleti 
szempontból akadályok nincsennek, kísérlet teendő az eddig követett fokoza
tos felújítási mód helyett a fentemlített üzemmód bevezetése s e czélból az 
illetékes erdőrendészeti hatóság engedélyét kieszközölni.”65 A közigazgatási 
bizottság erdészeti bizottsága a 77/1908. szám alatt az „A” és a „B” üzem
osztályok üzemtervi előírásait a természetes felújítások javára megváltoztat
ta: „a természetes és mesterséges úton való felújításnak aránya az eddigi 
tapasztalatok alapján mint átlagarány állapíttatott meg... a vágásterületek 
fokozatos felújító vágás útján természetes úton felújítandók, a mely terület
nek vagy terület résznek ezen úton való felújítása nem sikerült, az mestersé
ges úton alátelepítendő, vagy ültetéssel pótlandó.”66

A város az új üzemterv készítését csak 1926-ban rendelte meg, addig az 
1886-os üzemterv szerint folyt a városi erdőben a gazdálkodás.

A főhasználatok üzemtervi előírása 1906-1925 fordulószakra:
„A” üzemosztály 219,92 kát. hold 14 140 m3
„B” üzemosztály I. vágássorozat 316,19 kát. hold 51 630 m3 
. 3 ” üzemosztálv II. vágássorozat 323.75 kát, hold 79 384 m3

Összesen: 859,86 kát. hold 145 154 m3:2=77 577 m3

A „C” üzemosztály egy 1905-ös városi közgyűlési határozattal 1906-ban 
két üzemosztályra került felosztásra: az új „C” sarjerdő-üzemosztályra és a 
„D ”párkerdő-üzemosztályra. Ezekben fahasználat 1926-ig nem történt.
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Az 1906-1925fordulószak alatti főhasználat alakulása:
1906 6 607 m3 1916 7 554 m3
1907 9 866 m3 1917 6 460 m3
1908 7 558 m3 1918 4 330 m3
1909 8 887 m3 1919 7 205 m3 S.H.S.
1910 7 856 m3 1920 7 310 m3 megszállás
1911 6 818 m3 1921 ? if
1912 7 775 m3 1922 10 103 m3
1913 6 967 m3 1923 11 059 m3
1914 4 784 in3 1924 6 469 m3
1915 6 577 m3 1925 8 252 m3
1906-1915: 73 695 m3 1916-1925: 68 742 m3 = 142 4371

Az üzemterv második húsz évében végzett fohasználatot tekintve a har
madik félfordulószak adatai nagyjából megfeleltek a félfordulószakra terve
zett fatömegnek, a negyedik félfordulószak háborús és megszállásos éveinek 
adatai nem egészen biztosak.

4.22.32 Előhasználat

Az előhasználatok tervezése a „részletes előhasználati terv” nyomtatványon 
történt.

Az }>A ” üzemosztály részére az első félfordulószakra „tisztázó vágás”-ra
81,1 kát. holdon 1 217 m3-t, kát. holdanként 15,74 m3-t, ezenkívül még to
vábbi „esetleges használatként (aszonczok és széldöntött törzsek kitermelé
séből)” 139 m3-t tervezett, összesen 1416 m3-t. A második félfordulószakra
103,2 kát. hold gyérítést 2 194 m3 fatömeggel, kát. holdanként 21,26 m3-el 
írtelő.

A „ 5 ” üzemosztály I. vágássorozat „első fordaszak?’-étom 227,2 kát. hol
don 988 m3-t, kát. holdanként 4,35 m3-t, esetleges használatként még 
125 m3-t, összesen 1113 m3-t, a második „fordaszakra” 113, 85 kát. holdon 
324 m3-t, kát. holdanként 2,85 m3-t tervezett. AII. vágássorozat „ első forda
szak”-tea. 391,20 kát. holdon 1 162 m3-t, kát. holdankint 2,97 m3-t, esetleges 
használatra még 689 m3-t, összesen 1 851 m3-t, a „ második fordaszak”-ára
25,05 kát. holdon 75 m3-t, kát. holdankint 2,99 m3 előhasználatot tervezett.
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Táblázatosán: üzemtervi előírás

1886-1895 1896-1905
terület fatömeg terület fatömeg 

kát. hold m3 kát. hold m3
„A” üzem
osztály 
„B” üzem
osztály

„C” üzem
osztály

I. vágás- 
sorozat
II. vágás
sorozat

81,10

227.20

391.20

1 416 

1 113 

1 851

103,20

113,85

25,05

2 194 

324 

75

Összesen: 699,50 4 380 242,10 2 593

Az előhasználatok végrehajtása az üzemterv érvényességének első húsz
éve alatt az alábbiak szerint történt:

„A” üzemosztály B” üzemosztály
I. „fordaszak” I. vágássorozat II. vágássorozat

év terület fatömeg terület fatömeg terület fatömeg
kát. hold m kát. hold „3m kát. hold m

1886 13,80 345 16,50 93
1887 20,85 141 39,15 116
1888 26,90 176 35,35 360
1889 28,50 114 40,10 158
1890 20,98 167 100
1891 8,00 40 18,77 43 54,10 158
1892 35,70 925 15,60 30 39,30 122
1893 16,95 134 70,25 387
1894 47 62,45 567
1895 - - - - 20,00 695
Összesen 57,50 1 310 165,05 945 360,70 2 663
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„A” üzemosztály „B” üzemosztály
II. „fordaszak” I. vágássorozat II. vágássorozat

év terület fatömeg terület fatömeg terület fatömeg
kát. hold m3 kát. hold m3 kát. hold m3

1896 22,62 273 17,30 132
1897 22,47 183 21,65 178
1898 22,56 127 18,80 152 15,85 196
1899 22,83 161 23,56 212
1900 18,80 222 21,90 185 13,42 115
1901 12,70 112
1902 35,60 427
1903 23,95 282 11,38 110
1904
1905 47,55 660 28,44 133 - -

Összesen 192,43 2 053 168,30 1 386 40,65 421
1886-1905 249,93 3 563 333,35 2 331 401,35 3 084

Az előhasználatok üzemtervi tervszámait és tényszámait összehasonlítva 
az üzemterv húsz éves érvényességi ideje alatt:

Előírás Teljesítés
terület fatömeg terület fatömeg

kát. hold „3m kát. hold m
1886-1895 699,50 4 380 583,25 5 118
1896-1905 242,10 2 593 401,38 3 860
1886-1905 941,60 6 973 984,63 8 998

A város az üzemtervi előírást területileg 104,57 %-ra, fatömegileg 129,04 %- 
ra teljesítette. Az alacsony, kateszteri holdankint mindössze 7,41 m3-nek 
tervezett előhasználati fatömeg a végrehajtás során 9,14 m3-t ért el. Szerfaki- 
hozatal: 8 %.

Az előhasználatokat az üzemterv az 1925. évig feljegyezte. Ebbe a húsz 
éves időszakba esett az első világháború négy, és a szerb megszállás három 
éve, amik az előhasználati munkát hátrányosan érintették.
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„A” üzemosztály „B” üzemosztály
I. fordulószak I. vágássorozat II. vágássorozat 

év terület fatömeg terület fatömeg terület fatömeg
kát. hold m3 kát. hold m3 kát. hold m3

Az 1906-1925fordulószak alatt az előhasználatok alakulása:

1906 22,62 188 28
1907 18,26 172
1908 26,42 232 47,00 678
1909 22,83 226
1910 18,50 225
1911
1912 35,03 427
1913 20,50 305
1914 27,00 355
1915 - - - - - -

Összesén 191,16 2 130 47,00 678 28

II. fordulószak
1916
1917
1918 163,20 1 843
1919
1920
1921
1922 11,90 46 139,00 2 813
1923 53,00 150
1924 111,20 902 154,40 1 200
1925 82,35 394 98,30 758 - -

Összesen 368,65 3 185 391,70 4 771 53,00 178

Az üzemterv második húsz évében végzett előhasználatok:
1906-1925 között 1 051,51 kát. holdon 10 970 m3 faanyag kitermelése, ami 
kát. holdankint 10,43 m3-t jelentett, választéka tűzifa volt.

Az előhasználati területekkel kapcsolatosan meg volt állapítható, hogy 
„az utak hiánya miatt csak a városnak közel fekvő, könnyen megközelíthető 
területeken folytak az erdőápolások, áterdőlési munkálatok, minek követ
kezménye lett azután, hogy túlnyomóan sarjról való felújulás alakult ki.”67
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4.22.4 Erdőfelújítás

Az erdőfelújítást az üzemterv készítője a „Részletes felújítási terv” nyomtat
ványon erdőrészletenkint tervezte meg.

I. „fordaszak” Természetes Értés Pótlás
úton által ertendő terület

1886-1895 k a t a s z t e r i  h o 1 d
„A” üzemosztály 
„B” üzemosztály I. vágássorrend

II. vágássorrend

130,88
142,40
166,03

4.00
5.00 
3,30

6,10

16,70
Együtt: 439,31 12,30 22,80

„A” üzemosztály 
„B” üzemosztály

II. „fordaszak” 
1896-1905

I. vágássorrend
82,44

144,79
3,00

16,90 5,35
II. vágássorrend 147,80 12,60 9,75
Együtt: 375,03 32,70 15,10

1886-1905 fordulószak 
I. „fordaszak” 439,31 12,30 22,80
n. „fordaszak” 375,03 32,70 15,10
„C” üzemosztály 180,50 64,65 93,57
Összesen: 994,84 109,65 131,47

Az erdőfelújítás az évi leszámolás szerint: 
I. „fordaszak” 

1886-1895
„A” üzemosztály 140,40 58,15
,3 ” üzemosztály I. vágássorrend 73,21

II. vágássorrend 58,60 16,10
„C” üzemosztály 109,60 82,30 -

Együtt: 241,41 238,80 58,15
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„A” üzemosztály 
„B” üzemosztály

„C” üzemosztály

II. „fordaszak” 

1896-1905

I. vágássorrend
II. vágássorrend

Természetes
úton

60,44
57,60

145,30

Értés
által

23,26
69,50
37,00

133,80

Pótlás 
ertendő terület

26,69

Együtt: 263,34 263,56 26,69

1886-1905 fordulószak
I. „fordaszak”
II. „fordaszak”

241,41
263,34

238,80
263,56

58,15
26,69

Összesen: 504,75 502,36 84,84

1886-1905 erdőművelési terve: 
ténye:

944,84
504,75

109,65
502,36

131,47
81,84

-440,09 +392,71 -49,53

A természetes felújítást a tervben előírttal szemben 53,42 %-ra, a mester
séges felújítást ezzel szemben 458,15 %-ra, a pótlást is csak 62,25 %-ra 
teljesítette. Területileg mindössze 100 kát. holddal kevesebb erdősítés tör
tént. Meg kell azt is jegyezni, hogy a saijakkal történt felújítást természetes 
felújításnál tárgyalták.
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Az 1906-1925 fordulószak alatt az erdőfelújítások évenkénti adatai:
«A” üzemosztálv I. vágássorozat ..B” üzemosztálv II. vágássorozat

k a t a s z t e r i h o 1 d
ültetés vetés együtt ültetés vetés együtt ültetés vetés együtt

1906 1,00 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00
1907 1,60 13,00 14,60 16,20 31,60 47,80 30,00 26,25 56,25
1908 2,30 20,00 22,30 10,00 26,00 36,00 6,00 6,00
1909 11,00 11,00
1910 18,00 18,00
1911 13,00 13,00
1912 14,00 14,00 29,00 29,00
1913 18,30 18,30 -

1914 30,60 30,60 34,35 34,35
1915 9,00 9,00
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923 - . » _
1924 10,94 10,94 19,00 20,69 39,69 22,70 49,50 72,20
1925 65,22 67,70 132,92 57,80 103,75 161,55 32,12 127,10 159,22
Összesen 146,02 122,64 268.66 176.85 182.04 358.89 90.82 221.85 312.67



Az erdőfelújítási munkák a háborús évek és a szerb megszállás évei, 
majd az azokat követő két, súlyos gazdálkodási nehézségekkel és inflációval 
küzdő évben csaknem teljesen megszűntek, és csak a gazdasági élet rende
ződésével történt az erdősítések újraindítása, a lemaradások pótlása.

Az erdőfelújítás mellett meg kell emlékezni a Mecseken volt 390 kát. 
hold területű kopárság beerdősítéséröl. Ezt a munkát az erdőmester 
1874-bén 15 évre tervezte, évi 26 kát. hold beerdősítésével. A valóságban 
azonban átlagosan 19 kát. hold beerdősítését végezték.69 1886-tól a föld- 
mívelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszter az erdősítési jutalomra minden 
évben pályázatot hirdetett. A kopárerdősítéseknél legalább tíz kát. holdas 
terület sikeres beerdősítéséért „elismerő jutalmat” (400, 200, 100 aranykoro
na) hirdetett meg. Az első ilyen jutalom 1891-ben került kiosztásra. Pécs 
városi erdőhivatal ezt 1892-ben 19,8 kát. hold kopár terület sikeres beerdősí
tésével pályázta meg.70 A mecseki kopárok sikeres beerdősítése csak az 
1910-es években fejeződött be. (4. melléklet.)

4.23 A városi parkerdő kialakítása

Gróf Szapáry földművelésügyi és Wekerle pénzügyminiszterek által „a véd
erdőket megillető adókedvezmények megállapítása körül követendő eljárás 
tárgyában”, 1890-ben kiadott rendeletet Pécs sz. kir. város közigazgatási 
bizottságának erdészeti bizottsága tanulmányozva, előző, nemleges vélemé
nyét megváltoztatva, a 197/26442/1901. szám alatt megkereste a városi taná
csot, hogy „a város feletti, a Mecsek déli lejtőjén levő erdőterületek véder
dőként leendő kijelölése iránt intézkedjék.” A városi tanács ebben az ügyben 
1902. január 11-én értekezletet hívott össze. Ezen az értekezleten az erdé
szeti bizottság által kijelölt szűkebb körű bizottság azt javasolta, hogy „nem 
véderdőként, hanem a »C« üzemosztálytól kiszakítottan külön üzemosztály
ként szállaló kihasználással volna fenntartandó. Csizmadia Géza II. aljegyző, 
Oberhammer Antal gazdasági tanácsos, Muttnyánszky Béla bizottsági tag, 
Suha Rezső erdőmester.” Megállapították még, hogy „oly fákat kell telepíte
ni, melyek a szállaló üzemmódot elbírják, mert a fenyő erre nem alkalmas.”71 

A véderdővé történő kijelölést a Mecsek Egyesület is szorgalmazta, azért, 
hogy „a Mecsek természetes vízfogói biztosítsák a vadvizek lefolyásának 
megakadályozását, hogy ezek a városnak károkat ne okozzanak, a Tettye és 
egyéb források kellőkép tápláltassanak”, és kérte a „déli lejtő erdeinek véd
erdővé jelölését”. Ebből a célból 1904. augusztus 29-én közös helyszíni
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bejárást tartottak.72 Az ügyet a földművelésügyi miniszter 91133/IA-2/1905. 
számú rendelete zárta le. E szerint engedélyt adott, hogy „a »C« üzemosztály 
I tagját egészben, a III tag 36, 37, 40 osztagja részben, 41, 42, 43 és 44 szá
mú osztagait, cca 405 kát. hold, ezentúl parkerdőszerűen rendszertelen 
szállaló üzemben kezelhesse. A megmaradó 376,4 kát. holdat 40 éves fordu
lóval sarjerdő üzemben kell kezelni.”73 Az új üzemterv készítésére a városi 
tanács Tripammer Károly városi erdőmémököt bízta meg, amelyet úgy kel
lett elkészítenie, hogy „az a Pécsett 1907-ben megrendezendő kiállításon 
bemutatásra kerülhessen.”74

4.23.1 „ Pécs Szabad Királyi Város Közönsége Erdejének Üzemterve 
„D" üzemosztály. Parkerdő

Az 1905. augusztus 25-26-iki közgyűlés a 624/32462 szám alatt elhatározta, 
hogy a várost északról koronázó Mecsek-hegység déli lejtőjén fekvő erdő
részletet többé tarolni nem fogja, és - lemondva az ebből remélhető jövede
lemről - ezen erdőrészt parkszerűen kezelve, azt a közönség rendelkezésére 
bocsátja. A régi „C” üzemosztály (747,45 kát. hold) 30 éves vágásforduló
val, sarjerdő üzemben volt kezelve. Ezen erdőben két üzemosztály lett ala
kítva, éspedig a „C” üzemosztály 40 éves vágásfordulóval kezelendő, 381,39 
kát. hold területű sarjerdő, és a „D” üzemosztály, a parkerdő, 397,51 kát. 
hold területtel.

Az erdő fekvése az északi szélesség 46° 5' 9" és a keleti hosszúság 35° 51' 
36"-nél, magassági fekvése 200-500 m között.

Még a Parkerdőként történő kezelése előtt a katonai kincstárral kötött, a 
mecseki lőtérre vonatkozó régi szerződést 1903-ban a város vezetősége 
10 évre megújította, amely szerint „hetenkint egy napon céllövészetet tarthat
tak”. A katonaság által évi 320 koronáért bérelt Missinai lőtér a kopárterület 
egy részét képezte. Ennek helyébe 1912-ben a Patacsi katonai lőtér lépett. 
„A lőgyakorlatok alkalmával a jakabhegyi kilátótornyon és a körtvélyesi 
magaslaton piros zászlót tűztek ki.”75

„Éghajlata szelíd, mediterrán jellegű, a korai és a késői fagyok ritkák. Te
rülete földrajzilag 3 régióra oszlik: a Missina kúp köves sekély meszes talajú 
meredek déli lejtője, alatta a sekély lejtőjű plateau, alsó régiója a plateau 
alatti rész a szöllőkig.

Fatenyészete kocsánytalan tölgy, molyhos tölgy, a lejtő aljában feketefe
nyő, akác, szelíd gesztenye, szil ültetéssel.
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Eddigi gazdálkodási mód: régóta tarvágásos sarjerdő üzemmód, tuskó- és 
gyökérsarjakkal. A területen 1870-ig birkalegeltetés folyt, ami a terület egy 
részét, mintegy 390 holdat elkopárosított. Ennek beerdősítését 1874-től, 
majd később a kopárfásítási akció keretében hozták helyre.”70 A parkerdőben 
az üzemterv sem fohasználatokat, sem előhasználatokat nem tervezett. Terü
lete 4 tagból és 30 osztagból állt, összesen 397,51 kát. hold kiterjedéssel.

Ebből: erdősült terület 364,66 kát. hold 
nyiladék 2,35 kát. hold 
lőtér 16,20 kát. hold 
terméketlen terület 14,30 kát, hold 
Összesem________ 397,51 kát, hold volt,

A tenyésző fafajok az üzemterv részletes erdőleírása szerint: tölgy 75 %, 
feketefenyő 24,45 %, akác 0,5 %, erdeifenyő 0,05 %. Az üzemterv a tölgy 
faját nem tüntette ki, valójában kocsánytalan, molyhos és csertölgyek díszlet
tek a parkerdő területén, virágos kőris és ezüsthárs társaságában.

A parkerdő területi beosztása: tag Tettye”: 1-12 osztag, 116,88 kát. 
hold, ebből a tölgy által elfoglalt terület 58,96 kát. hold, a feketefenyő által 
46,42 kát. hold, terméketlen terület (kőbánya) 11,50 kát. hold volt.

, / /  tag Missina”: 13-16 osztag, 117,40 kát. hold. Ebből a tölgy által el
foglalt terület 90,83 kát. hold, a feketefenyő által 9,25 kát. hold, akác által 
1,12 kát. hold, a lőtér 16,20 kát. hold volt.

„III. tag Krumplivölgy”: 67,79 kát. hold területtel. Ebből a tölgy 35,21 
kát. holdat, a feketefenyő 30,28 kát. holdat, a terméketlen terület (kőbánya)
2,30 kát. holdat foglalt el.

JV  tag Franczia temető”: 95,46 kát. hold területből tölgy 89,74 kát. 
hold, feketefenyő 1,77 kát. hold, erdeifenyő 0,22 kát. hold, akác 0,88 kát. 
hold, terméketlen (kőbánya) 0,50 kát. hold, nyiladék 2,35 kát. hold volt.

Korosztályeloszlása: 1-20 21-40 41-60 év Összesen
k a t e s z t e r i  h o l d

182.90 141,36 40.40 ____ 164,66.

A parkerdőben mindössze a száraz és a kidőlt fák kitermelését végez
ték.77 Az erdő viszont sokat szenvedett a szerb megszállás alatt, amikor is kb. 
80 kát. holdas tarolást végeztek.78

Az üzemterv készítésekor (1906) az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület 
által ezen a területen már mintegy nyolc kilométer turistaút szolgált a kirán
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dulók részére. Ezek az 1892-ben épített, 1097 m hosszú Kardos Kálmán út, 
az 1894. évben épített és a Missinára vezető, 1395 m hosszú Bánfay Simon 
út, az 1899-ben épített Kiss József út (ennek felmérését Vidákovics József 
erdöőr három napszámossal végezte), az 1901-ben készített, 1436 m hosszú 
Balogh Károly út (ő a Mecsek Egyesületnek 1900-1905 közötti elnöke volt, 
kir. ítélőtáblái elnök), amely a Dömörkapuhoz vezetett, az 1904. évben épí
tett és Mécs Szaniszló főgimnáziumi tanárról (Kiss Józseffel együtt kezde
ményezték a Mecsek Egyesület megalakulását), a Mecsek leghívebb hirdető
jéről elnevezett, 1342 m hosszú Szaniszló út, és az 1905-ben épült, 1491 m 
hosszú Irma út. (Hammerli Gy. pécsi fényképész 1904-ben Pécsett elhunyt 
és vagyonát, 6000 koronát a Mecsek Egyesületre hagyta oly feltétellel, hogy 
a Tettye-Dömörkapu-i utat építve elhalt nejéről, Schellenberg Irmáról nevez
zék el.) A parkerdő gondozását a városi erdőhivatal két erdőőrével végezte.78

A parkerdő leválasztásával a városi erdő 1886. évi üzemtervének „C” 
üzemosztályára vonatkozó részét a földművelésügyi miniszter 57 091/1908 
sz. rendeletével „hatályon kívül” helyezte.

Az üzemterv „C” üzemosztályából a parkerdő leválasztása után az új „C” 
(sarjerdő) üzemosztály részére 381,39 kát. hold terület maradt.

4.24 Az üzemterv és a hozamszabályozás 
„C” üzemosztály

4.24.1 Tenyésztendő fanemek

„A jelenleginek részbeni fenntartása mellett a jövőben a tölgyre kell dol
gozni, hogy ez uralkodó fanemmé váljék”.

4.24.2 Erdősítési feladatok

„Az állabok felújítása a jövőben, mint eddig, legnagyobb részt természetes 
úton sarjasztatás útján fog történni. A tarolás után mutatkozó hézagok első 
sorban kocsánytalan tölggyel és molyhos tölggyel és csak másod sorban 
feketefenyővel és virágos kőris csemete ültetéssel pótlandók.”
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4.24.3 A terület gazdasági beosztása

„Ezen üzemosztály négy tagból és 23 osztagból áll, mely tagoknak elhatáro
lására a térnek hegy- és völgyalakulatai és meglevő útjai szolgáltak”.

Tag Osztagok A tag (dűlő) Területe (kataszteri hold)
száma____________ neve__________ erdő_____ terméketlen (kőbánya)

I 1 - 9 Kismélyvölgy 90,20
II 10-16 Sóshegy 97,45

III 17-20 Bálics 82,87
IV 21 -23 Tubes 108,52

Összesen:________________ 379,04__________ 2,35_________
Az üzemosztály összterülete: 381.39 kateszteri hold.

Az üzemterv részletes erdőleírása szerinti fafajmegoszlás: tölgy 87,8 %, 
bükk 1,9 %, gyertyán 6,4 %, virágos kőris 2,9 %, feketefenyő 1,0 %. A 
tölgyfajokat nem különböztette meg egymástól; a kocsánytalan tölgyet a 
molyhos tölgytől.

4.24.4 Hozamszabályozás

„40 éves vágásforduló miatt 40 egyenlő részre volna az erdőterület felosz
tandó. Évenkint kihasználandó terület 9,47 kát. hold, a szabályos forduló
szaki terület 94,76 kát. hold”.

4.24.5 Korfokozatok alakulása

31-40 
és több

21-30
é

11-20
v é s

1-10

Jelenleg van (1906) 122,15 256,89
10 év múlva 122,15 256,89
20 év múlva 27,39 256,89 94,76
30 év múlva 189,52 94,76 94,76
40 év múlva 94,76 94,76 94,76 94,76
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4.24.6 Általános üzemterv

A fahasználat tervezését az üzemterv félfordulószakonként és „oszta
gonként” végezte:
1906-1915 félfordulószaknál fakitermelést nem tervezett
1916-1925 félfordulószaknál már 94,76 kát. holdon tervezett fahasználatot. 
Ezen üzemterv - ugyanúgy, mint az 1886. évben készült üzemterv - „A” és 
„B” üzemosztályaira vonatkozó előírásai az 1926. évig voltak érvényben.79

4.25 Mellékhasználatok

Az erdőgazdálkodás jövedelmét a mellékhasználatokból származó bevételek 
is növelték. Idetartoztak az erdei legeltetés, a sertésmakkoltatás és a városi 
erdő területéhez tartozott kő-, homok- és agyagbányák bérbeadása. Külön 
bevételt jelentett a város részére a gesztenyés termésének évenkénti verseny- 
tárgyalással történő eladása.

A városi erdő területén 1915-ig, az erdőmester által évenkint megállapí
tott részleteiben, április elseje és október elseje között rendszeres legeltetés 
folyt. A legeltetési bér megállapítása vagy legeltetett jószágonként, vagy 
legeltetésre kiadott területenként történt. így egy tehén után 3 forintot, ill. 
6 koronát, egy üsző után 2 forintot, ill. 4 koronát, egy borjú után 1 forintot, 
ill. 2 koronát és 5 % „őrzési díjat” kellett évenként fizetni.80 1902-ben a 
városi tanács olyan rendeletet adott ki, hogy „a legelő jószágok darabszáma 
hétről hétre az erdőhivatalnak bejelentendő”, és a legeltetési díjon felül min
den tehén után három, üsző után kettő, borjú után egy „napszámot termé
szetben az erdőben” kellett teljesíteniük. „15 éven aluliak dolgozni nem 
jöhetnek.”81 Ez a rendelkezés csak egy évig maradt hatályban.

A területenként fizetendő legeltetési bért a legeltetésre átadott terület 
nagysága alapján állapították meg. így a Gilicze-hegy legeltetéséért évi
69 korona 20 fillért és 5 % „őrzési díjat”, a Letics-parragért évi 175 korona 
20 fillért és 5 % „őrzési díjat” kellett fizetniök. A legeltetésre engedélyezett 
területek határvonalait szalmakötegek kiakasztásával jelölték meg.82

A sertések erdei legeltetése, a makkoltatás csak 1911-ig biztosított a 
makktermő években az erdőhivatal részére rendszeres jövedelmet. A makkol- 
tatott terület nagysága 633 és 1047 kát. hold volt, amiért évente 70-80 forin
tot, illetve 180-190 korona makkoltatási bért fizettek. Az első makkoltatási
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szerződést a városi erdőhivatal 1881-ben kötötte „Kisrét, Hidegkút, Lámpás 
és Gyükés, Zsuppon parlag, Hármaskút, Melegmány, Nagymélyvölgy ahol 
vágás nincs, Gömbölű gödör, Darázskút, Farkas gödör területekre május 
végéig... Az ebek kolonccal ellátandók... Kanászok fegyvert nem viselhet
nek.” A makkoltatási bér 310 forint volt és 5 % „erdészeti járandóság”.83 
Az utolsó makkoltatási év az 1911-es volt. Az erdőmester a makkoltatást 
csak a felújításon kívüli területeken engedélyezte.

Nagyobb jelentőségű volt a 4,02 kát. holdas szelídgesztenyés termésének 
évenkint meghirdetett versenytárgyalássai történt értékesítése. Ezek feljegy
zése az üzemterv 21. számú, „Mellékhasználatok nyilvántartása” nevű 
nyomtatványnál volt található:

1886 évben 175,50 forint 1906 évben 180,10 korona
1887 175,50 " 1907 " 180,10
1888 175,50 1908 180,10
1889 93,00 1909 180,10
1890 15,00 1910 180,10
1891 185,00 1911 303,00
1892 100,00 1912 303,00
1893 100,00 1913 303,00
1894 100,00 1914 303,00
1895 100,00 1915 303,00
1896 60,00 1916 682,00
1897 60,00 1917 682,00
1898 60,00 1918 682,00
1899 60,00 1919 682,00
1900 120,00 korona 1920 682,00
1901 306,00 " 1921 2 140,00
1902 306,00 1922 100 600,00
1903 304,00 1923 1 560 000,00
1904 304,00 1924 16 300 000,00
1905 304,00 1925 9 200 000,00

1926 761,60 pengő.84

Külön bevételt jelentett még a homokbányák és kőbányák egy részének
bérbeadásából befolyt összeg. Ezért meg kell említeni az 1869. évi november 
8-iki városi tanácsülés jegyzőkönyvében foglaltakat, amely szerint: „Zsolnay 
Vilmos helybeli kereskedő és gyártulajdonos Sárkánykút felé vezető horgas 
dűlő úti partjában levő apró fehér homok bányájában homokot és kavicsot
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aknázhasson és pedig folyó 1869. év november 8-tól egész 1872. november 
7-ig szekerenkint 1 forintért.”85 1888-tól Sikorszky Tádé bérelte a Bajna 
voda nevű erdőrészben a 368 négyszögöl kiterjedésű fehéragyagbányát, évi
100 forintért. 1900-tól a város a bérösszeget évi 200 koronában állapította

86meg.

4.3 Emlékfák ültetése

Az 1896-os millenniumi év alkalmából országos mozgalom indult a millen
niumra emlékeztető fák ültetésére. A pécsi kerületi kir. erdőfelügyelő a 
földművelésügyi miniszter 19732/1893. számú „intézkedésére” utalva felhív
ta a várost, hogy a honfoglalás megünneplését kocsányos tölgy, kocsánytalan 
tölgy és hárs emlékfák és facsoportok ültetésével tegyék emlékezetessé. 
Az erdőhivatal a „Kozári gunyhó melletti tisztáson” 3 darab 22 éves hársfát 
egyenlő oldalú háromszög alakban, egymástól 20 m távolságra, közéjük 
pedig 3 darab 13 éves diófát ültetett. Az ültetésen „Sík Jenő vármegyei foer- 
dész, Hillebrandt Ferencz városi bizottsági tag, Tripammer Károly erdőhiva
tali segédtiszt és Suha Rezső erdőmester” vettek részt.87

Erzsébet királyné emlékére ugyancsak történtek emlékfaültetések, amely 
célra a városi csemetekertből adtak ki ültetési anyagokat. Az erdőfelügyelő 
az ültetések pontos helyeit bekérte.88
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