
6 ÖSSZEFOGLALÁS

Bár a Naszód-vidék sajátos, az ország többi részétől eltérő 
történelmi fejlődésen ment át, a XIX. század második felére az 
itteni erdőket a többi magyarországi erdőkhöz hasonló 
nehézségek jellemezték. Ezek: rendezetlen tulajdonviszonyok; 
a könnyen megközelíthető erdőrészek letárolása; kusza 
fakereskedelmi viszonyok; az erdőt (fákat, talajt) károsító 
legeltetések; erdőirtások és elmaradt felújítások; szakértő 
erőtisztek hiánya.

A felsorolt problémákat csak lassan, lépesről lépésre 
lehetett megoldani. A Naszód-vidéki birtokviszonyok 
rendezésére több megállapodás is született, de kisebb 
jelentőségű, az erdőgazdálkodást azonban érintő perek, 
elkülönítési eljárások még a XX. században is voltak.

A szűkebb értelemben vett erdészeti feladatok 
megoldásához az 1879. évi XXXI. te., az erdőtörvény adta a 
kiindulási alapot. A törvény szerint kiépülő állami 
erdőfelügyelőség tisztviselője, LAITNER Elek írta le erdészeti 
szempontból legelőször a Naszód-vidéki erdőket, s határozta 
meg a legsürgetőbb feladatokat. A megvalósításban a 
Beszterce-Naszód vármegyei közigazgatási bizottság -  a 
szintén az erdőtörvény alapján létrehozott -  erdészeti 
(al)bizottsága tette meg az első lépéseket. Hamar kiderült 
azonban, hogy a mintegy 300 ezer kh (kb. 173 ezer ha) 
Naszód-vidéki erdők helyzetének rendezésére a vármegyei 
közigazgatási szervezet elégtelen.

1885-ben erdészeti kormánybiztos, báró BÁNFFY Dezső 
vette kézbe a Naszód-vidéki erdők ügyét. A kormánybiztos 
szakmai eligazodását az erdőfelügyelőség, a végrehajtást pedig 
a vármegyei hatóságok segítették. Báró BÁNFFY Dezső 
működésének öt évét mégis úgy értékelhetjük, hogy a 
végrehajtáshoz kevés eszköz állt a rendelkezésére. Továbbra is 
hiányzott a hatékony erdészeti szervezet, továbbá a fennálló 
törvények a Naszód-vidéki községek pénzügyi gazdálkodásába, 
így az erdőkből várt, illetve befolyt jövedelem felhasználásába
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kevés beleszólási lehetőséget adtak. A kormánybiztos így csak 
valamit tilthatott vagy elrendelhetett, de nem gazdálkodhatott.

Az erdőkezelés gazdálkodási oldala 1890-ben értékelődött 
fel, amikor a volt határőrközségek -  állami kölcsön igénybe 
vételével -  újabb erdőterületekhez jutottak. A kölcsön 
visszafizetését aztán legjelentősebb vagyontárgyukból, az 
erdőkből remélhették. Az erdők hatékony kezelésére azonban 
csak megfelelő, gazdálkodó erdészeti szervezet volt képes. 
Ezért az 1890. évi XIX. törvénycikkel megalakították a 
besztercei erdőigazgatóságot, amely állami szervként 
gazdálkodott a Naszód-vidéki községek magánvagyonával. Az 
állam az erdőigazgatóságban látott lehetőséget a kölcsön 
visszafizetésére és az erdőtörvényben előírt, szakszerű 
erdőkezelés megvalósítására. A Naszód-vidéki községek pedig 
biztosítékokat kaptak mind a gazdálkodásba történő 
beleszólásra, mind az erdők jövedelméből való részesedésre.

A besztercei erdőigazgatóság valóban a legkorszerűbbnek 
mondható elvek alapján kezdte el kezelni a Naszód-vidéki 
erdőket, s ennek gazdasági eredményei hamar megmutatkoztak. 
Nemcsak az állami kölcsönt tudták néhány év alatt 
visszafizetni, hanem a volt határőrök kulturális alapjaira is 
komoly összegeket juttattak. Ugyanakkor a községek 
pénzgazdálkodása, sőt az egész vidék gazdasági viszonyainak 
kérdése jórészt az erdőigazgatóság eredményeitől függött. Az 
erdőigazgatóság által kezelt óriási vagyon nyújtott lehetőséget 
a vidék modernizálásában oly jelentős szerepet játszó 
vasúthálózat fejlesztésére is.

A fakészletek eladásából származó, s az erdőigazgatóság 
által központosított, majd a községek képviselőivel jóváhagyott 
módon felhasznált jövedelmek mellett a lakosság más úton is 
részesült az erdőkből. Megnyugtató módon sikerült ugyanis 
rendezni a községi, saját használatra szolgáló erdők helyzetét. 
Ez és az erdei legeltetés a falusi lakosságot a legközvetlenebbül 
érintette, tehát az itt hozott határozatok, igazságos megoldások 
az erdőigazgatóság tekintélyét növelték. A községi lakosok 
ugyanakkor munkát találtak az erdőművelésben, fakiterme
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lésben, fafeldolgozásban és a vasútépítéseken. A vidék 
általános viszonyainak javulása tehát közvetve is az erdőktől 
függött.

Az állami erdőkezelés és erdőgazdálkodás egyértelmű 
sikeressége mellett voltak természetesen olyan kérdések is, 
amelyekben az erdészeknek nem sikerült megfelelő megoldást 
találni, illetve az általuk képviselt álláspont nem találkozott a 
községek szándékaival. Itt két, tulajdonképpen kisebb 
jelentőségű ügyet, a havasgazdálkodás korszerűsítésére tett 
lépéseket és a vadászati jog bérbeadását említhetjük meg. 
Ugyanakkor századunk tízes éveiben egy másik, mind az 
erdészeknek, mind a községi képviselőknek sok gondot okozó 
probléma is jelentkezett. A korábban vízi 
szállítóberendezésekkel, majd vasutakkal feltárt erdőrészek 
kezdtek kimerülni, a nehezen megközelíthető erdők 
kitermelésére pedig nem akadt vállalkozó. Tehát dönteni 
kellett: további, akár hitelek útján megvalósítható 
vasútépítésekkel kell az erdőkből származó jövedelmet 
biztosítani, vagy belenyugodni a bevételek csökkenésébe, azaz 
várni az esetleg vasútépítést vállaló, így természetesen a fáért 
kevesebb pénzt adó kereskedők jelentkezésére. A döntés végül 
is az első lehetőség mellett született meg, de a megvalósításba 
már beleszólt a háború.

A hazai erdőgazdálkodás fejlődése szempontjából a 
Naszód-vidéki erdők legnagyobb jelentősége az, hogy először 
itt igazolódott: az állami erdőkezeléssel és -gazdálkodással145 
mind az erdők, mind az adott vidéki gazdasági viszonyait 
jelentősen lehet javítani.
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