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AZ ERDEI SZOLGALMAK MEGVÁLTÁSÁRÓL VAGY 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Nálunk a szolgalmak csak az úrbéri faizásra, az erdei legeltetésre, és 
az egykori jobbágyok makkoltatási jogára szorítkoznak, míg a Németország 
erdeinek egy részét pusztító alom- és lombgyűjtés szolgalma, valamint a 
marhaetetésre szolgáló lombfosztás, csupán névről ismertek.

Az 1853. november 2-i legfelsőbb pátens megjelenése óta ezeknek a 
szolgalmaknak a megváltását vagy szabályozását, ezt az erdőtulajdonosok 
számára életbevágóan fontos témát, a Magyar Erdészegylet valamennyi 
vándorgyűlésén tárgyalták. Az úrbéri faizási jog megváltásának vagy 
szabályozásának a módjáról nagyon érdekes és mélyreható előadások 
hangzottak el, amelyek gyakran hosszabb vitára adtak alkalmat.

Ezt a témát legalaposabban Balasitz erdőtanácsos fejtette ki az egylet 
1853. június 23-án Besztercebányán tartott közgyűlésén. Az úrbéri faizás 
területtel történő megváltásának legegyszerűbb és legcélszerűbb módját, 
megvalósításának gyakorlati menetét Greiner, Cobourg hercegi erdőtanácsos 
adta meg, az egylet 1856. július 15-én Késmárkon tartott közgyűlésén.

Ezután az egylet 1857-ben Ungváron és 1858-ban Sopronban tartott 
közgyűlésén még több erdészeti kiválóság is tartott előadást a megváltásnak 
már megfogant megvalósításáról. így ezt a témát egészében megoldottnak és 
kimerítettnek tekinthetnénk. Mivel az erről szóló előadások és viták az egylet 
folyóiratában ugyan megjelentek, de azok nem jutottak el mindazok kezébe, 
akiket az ügy igazán érdekelne, úgy vélem, nem lehet semmilyen kétséget 
hagyni egy ilyen fontos témában, fel kell mérni az úrbéri faizás területtel való 
megváltásának lényegét, mivel ez az általánosan elismert, legcélszerűbb 
mód. Itt ezt röviden közreadom.

Az úrbéri faizás szabályozása az évi fajuttatás rögzítésével, jóllehet a 
legtöbb esetben az erdőbirtokos kisebb áldozatával jár, a magánbirtokosnál 
csak legritkább esetben fog célszerűnek tűnni, annál az egyszerű oknál fogva, 
hogy egy másikkal való közös jogúsággal minden birtok csak félbirtok, és 
ami a fő dolog, a tulajdonos szabad rendelkezése ez által akadályozva lesz. 
Kérem, nézzenek ennek utána az Erdőbecslés című fejezet függelékében, 
amely az erdőérték-számítással foglalkozik.

Az úrbéres faizás területtel való megváltásának esetében a gyakorlati 
eljárás lényege a következő:

* Balasitz fent jelzett előadása a Mittheilungen des ungarischen Forstvereins I. füzetében 
jelent meg 1854-ben, Greineré pedig a Mittheilungen 1856. évi I. füzetében található.
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A hatóságok az uradalom közreműködésével meghatározzák egy ház 
törvényes gallyfajárandóságát, azaz, hogy azon a vidéken hány szekér 
szükséges főzéshez és fűtéshez. A legjobb az volt, ha mindez az uradalom és 
az ott élő jobbágyok közös megegyezésével történt. Ezután egy ilyen szekér 
gallyfa értékének a megállapítása következik. A vágásban visszamaradt 
ágakból és rőzséből keletkezett hulladék, a sűrűségben elszáradt, alászorult 
léces fák, tuskók, vagy kiszáradt, másra nem használható feküfa 
feldolgozásából álló fuvar értékét rendszerint azon a vidéken, vagy más, 
hasonló körülmények között lévő uradalmakban szokásos, vagy a szabad 
kereskedelemben forgalmazott hasonló fuvar ára alapján, vagy a községgel 
való megegyezés alapján határozzák meg. Egy ilyen szekér gallyfa 
pénzértékét megszorozva egy háznak járó fuvarok számával, adja egy ház 
gally fajárandóságának értékét. Ezt az összeget megszorozva a községben 
jobbágyok által lakott házak számával, és az így nyert eredményt elosztva a 
meglévő jobbágytelkek számával, megkapjuk az egy jobbágytelek után járó 
gallyfa értékét, amely annyi, mint 8 zsellérházé. A jobbágytelkek 
gallyfaértékéhez hozzáadva a zselléreknek járó értéket, együttesen adják az 
egész község gallyfajárandóságának az értékét.

Amennyiben a meghatározott összegből levonjuk az ellemszolgál- 
tatások értékét, az eredmény tisztán megadja, hogy a község részére mekkora 
erdőrészt kell elkülöníteni, melynek tartamos évi fahozadéka pénzben 
kifejezve éppen akkora értékű legyen. Ami az ellenszolgáltatásokat illeti, 
azok nagysága zsellérházanként fél bécsi öl fa kitermelési bére, és minden 
jobbágytelek után egy öl fa két mérföldre történő elszállítása jön számításba, 
ami az urbáriumból különben is ismert.

Az elkülönítendő erdörésznek a kiszámítása és meghatározása a 
megállapítandó fahozadék alapján - az erdésztechnikus feladata. Egy példán 
keresztül bemutatom, hogy ez milyen módon történik.

A falvaknak eddig megvolt a haszonbérleti joguk épületfára is. Az 
1836-os urbárium szerint azonban csak olyan helyeket illetett meg 
törvényesen, ahol az erdőségek olyan nagyok voltak, hogy az uradalom házi 
szükségletén felül idegeneknek is el tudtak adni. (Ez esetben is csak a 
lakóházak tetőszerkezetéhez és az istállókhoz szükséges épületfa járt és 
semmi más). E járandóság kiszámításához a kölcsönös kedvezménynek 
megfelelő - kulcs alkalmazható a legcélszerűbben. Ha ezeket a tetőket jól 
tartósítják, feltételezhető, hogy általában minden tetőszék, amelynek 
zsindely-, szalma-, vagy cserépborítása van, és némiképp tartósítják, 100 évig 
tart. Ezután újra kell építeni. Ha a fedést állandóan rendben tartják, akkor 
természetesen tovább tart, akár több száz évig is, mint ahogy sok öreg háznál 
látni lehet. Figyelembe kell venni azonban azt a lehetőséget, hogy egy ház az 
istállóval együtt le is éghet. Új tetőszék helyreállításához szükséges épületfa 
mennyisége 1 ölének az átadó erdőben számítva és 100 évvel elosztva adja az
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épületfa értékét egy évre és egy házra vonatkozóan. Ezek után már könnyű 
ezt az értéket egy jobbágytelekre vetíteni. íme erre egy példa:

Álljon egy falu 22 jobbágytelekből, 62 jobbágyok lakta házból és 18 
zsellérházból. Kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a fűtéshez és 
főzéshez minden jobbágyháznak évi 26 szekér gallyfa, fuvarjával 10 krajcár, 
a járandósága. Ezenfelül idáig a községnek épületfa haszonvétele is volt, ami 
a településen szokásos lakóház- és istállótetőszék-igénye, 12 pár szarufa, 24 
pár tetőléc és 8 erősebb épületfa- gerenda, párnafának és kötőfának való. Ez 
az épületfa- mennyiség 2,5 bécsi öl fát jelent, ára pedig az átadó erdőben 
átlag 2 forint 30 krajcár. Mekkora erdőterület lenne egyenértékű a falu 
jelenlegi haszonvételi jogával, amennyiben azt szakemberek kezelik, hogy 
onnan tartamosan évenként 58,5 bécsi öl hasábfát mint főhasználatot, és 
ennek két tizedét mellékhasználatként, mint áterdőlési és egyéb gallyfát 
lehessen kivenni 1100 négyszögöles holdra vonatkoztatva, és ez a 
mellékhasználati fa, amely ily módon holdanként 11,5 bécsi ölet tesz ki, a 
hasábfa egyharmad árában, tehát 50 krajcár ölenkénti értékkel számolva?

26 szekér gallyfa házanként, 62 jobbágytelkes ház után, ez 
évi 1612 szekér, 10 krajcárjával ......................................... 268 ft 40 kr
ehhez az épületfa 62 ház után, 2,5 bécsi öllel számolva 155 
ölet ad, a 155 öl 2 ft 20 krajcárjával összesen 387 ft 30 kr 
100 évre, ebből 1 évre ....................................................... 3 ft 52,5 kr
mivel ez a fának mostani értéke 22 jobbágytelekre 
vonatkozik, egy telekre 272 ft 32,5 kr osztva 22-vel = 12 ft 
23 kr esik
ehhez jön a 18 zsellér = 2 és 1/4 jobbágytelekkel

összesen:
27 ft 51 3/4 kr 

300 ft 24 1/4 kr

Az ellenszolgáltatások összege:
a 18 zsellér vágásbére egyenként fél öl, tehát 9 ölnél 30
krajcárával 4 ft 30 kr
a fuvardíj 22 ölért 2 ft 30 krajcárával 55 ft

összesen: 59 ft 30 kr
ezeket az ellenszolgáltatásokat levonva a fenti összegből az
egykori jobbágyok kártalanítása 240 ft 54 1/4 kr
egy hold hozadéka 58,5 öl hasábfa, értéke 2 ft 30
krajcárával 146 ft 15 kr
ehhez még 11,51 öl áterdőlési gally és rőzse 50 krajcárával 9 ft 35 kr

összesen: 155 ft 50 kr

Ezek alapján a községnek a fenti 240 ft 54 1/4 kr kártalanításért évenként a 
községi erdőből meg kell kapnia -  240 ft 54 1/4 kr osztva 155 ft 50 kr = 1,54
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hold, mely 80 éves vágásforduló mellett a nagysága 123,2 hold -  123,5 
holdat, ami jobbágytelkenként 5 holdat jelent.

A továbbiakban, ahol a jobbágytelkek nincsenek olyan kis részekre 
szétforgácsolódva, mint ahogy itt feltételeztük, és ahol az éghajlat kevésbé 
zord, és ezért nincs szükség oly nagy mennyiségre (ahogy itt, 26 szekérre) 
egy ház fűtésére és a főzésre, mint itt, a kártalanítás jelentősen kisebb, mint 5 
hold jobbágytelkenként, és ez egészen helyénvaló is.

Ami a már hasonló módon végrehajtott megváltásokat illeti, a Magyar 
Erdészegylet oly gyakran említett Közleményeiben (Mittheilungen), név 
szerint az 1859-es évfolyam I. és II. füzetében, Smetaczek egyesületi titkár, 
Rowland, Helm és több kitűnő erdész szakember által közreadott alábbi 
eseteket láthatjuk: szelíd éghajlat alatt és kevés erdő esetében, ahol az úrbéri 
faizást csak nagyon korlátozott mértékben lehetett gyakorolni, keményfából 
általában 1 és 3 hold között, kiterjedt erdőségekben, ahol az úrbéri faizás nem 
volt annyira megszorítva, ott 2-4 holdat, zordabb időjárás mellett 
fenyőerdőségekben, tehát puhafa esetében általában 4 és 6 holdat, kivételes 
esetben 6 és 8 holdat állapítottak meg és különítettek el, mint az időszerű 
haszonélvezettel egyenértékű erdőterületet. A mi komor Szepességünkben, 
magas Alpeseink lábainál, a már számtalan végrehajtott vagy folyamatban 
lévő hasonló megváltások között csak egyetlen eset ismert, éspedig 
Kislomnic községé, ahol a közbirtokosság és a község között barátságos 
megállapodás után 12 hold kártérítés került aláírásra. Itt azonban egészen 
különleges körülmények uralkodnak, aminek következtében ez a 12 hold 
több mint kedvezmény, mert mint kártalanítást is figyelembe vették, amely 
körülménynek még csak a nagyon vázlatos ismertetése is messzire nyúlna.

Egy körülmény felett azonban nem lehet némán átsiklani, éspedig 
azon oknál fogva, hogy a falvaknak átadott, közösségivé vált erdők ma csak a 
legritkább esetben alkalmasak tartamos erdőgazdálkodásra, mert csak ritka 
esetben lehetséges a falunak olyan erdőrészt átadni, melyben már most 
megvan a négy fő korcsoport, melyek a tartamos gazdálkodáshoz szükséges 
feltételek között szerepelnek. Ha nem akar az ember viszonylag sok vágható 
fát a falunak felajánlani, akkor nem marad más hátra, mint az első 
vágásfordulóban abból a korcsoportból, amelynek korosztályaiból a falunak 
szükséges fajárandóság hiányzik, valamiképpen rögzített, és meghatározott 
gallyfamennyiséget kisegítésképpen biztosítani lehet. Ez mindenesetre 
szükségmegoldás, és csak ideiglenes. Az átadandó erdőterület e célból 
történő megnagyobbítása viszont az erdőbirtokosnak végleges veszteséget 
jelentene, és a község sem lenne vele kisegítve. Ahol mindjárt az új 
erdőtörvény bevezetésétől kezdve szigorúan tartják magukat hozzá, ott azt 
tapasztaltam, több kedvező esetben, amelyekre befolyásom volt, hogy maguk 
a községek ebbe a megoldásba méltányosságból beleegyeztek.
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Az erdei legeltetés szolgalmát illetően, ahol eddig ex usu [szokásjog 
szerint] élt, nincs miről beszélni, mert a legmagasabb pátens nyomatékosan 
kimondja, hogy a községi legelő kijelölésével jobbágytelkenként 4-22 holdig, 
a birtok mindkét oldali legeltetésével, tehát a visszamaradt uradalmi 
erdőkben is, fel kell hagyni.

Nagyon ritkán, csupán néhány esetben látszik célszerűnek a faizási 
szolgalom oly módon való szabályozása, hogy az éves fajárandóságot 
rögzítjük. Természetesen ez csak abban az esetben ésszerű valamiképpen, ha 
a jelenlegi gally fajárandóság a jövőben is csak gallyfa marad, melynek 
mennyiségét a jövőre vonatkozóan pontosan meghatározzák. Mindenesetre 
javasolom, hogy ezt a mennyiséget semmiképpen ne szekérrakományban 
rögzítsék, hanem meghatározott ölmértékben vagy kötegben, melynek 
méretét pontosan meg kell jelölni. Ha nem így történik, és azt hisszük, hogy a 
szabályozás csupán a gallyfafuvarok számának a meghatározásával 
keresztülvihető, akkor véleményem szerint elkerülhetetlen lesz, hogy 
perpatvar perpatvart kövessen, és a szabályozás a célját így nem érte el. Maga 
az öl vagy köteg szerint meghatározott mennyiség is csak akkor lesz 
megfelelő, ha a szerződésben nemcsak a fafaj van pontosan kikötve, hanem a 
hely is, ahol ezt a fát be kell sarangolni. Az erdőbirtokos ezt pedig minden 
évben hitelesíti, rögzítik mind a besarangolás, mind az elszállítás időpontját, 
és annak betartását kellően ellenőrzik és szemmel tartják. Mindezt azonban 
az idők folyamán nehéz lesz megvalósítani.
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