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1 BEVEZETÉS

„Ad Orientem” -  Keletnek -  állt egykor a vasúti, a „Porta 
Orientalis” -  Kelet kapuja -, a Temes és a Mehádia 
vízválasztóján átvezető alagút bejárata fölött.1 A felirat arra 
utalt, hogy a Kelet itt, a Dunára lejtő hegyekben kezdődik. És 
ha az ember rátekintett a köves-sziklás hegyoldalakra, valóban 
a Földközi-tenger medencéjének jellemző tájai jutottak az 
eszébe. Azok a hegyek, amelyek között az emberi civilizáció 
bölcsője ringott, de aminek az árát éppen a hegyek növényzete, 
talajtakarója, egyszóval, maga a táj fizette meg. Kelet kapuja 
ugyanakkor a másik világból, a Keletről beözönlő, a Kárpát
medencét elárasztó besenyő, kun, török (és zsoldjukban álló) 
hadaknak is az átjáróját jelentette. (A Kazán-szorosban 
összeszűkülő Duna völgye ugyanis nem volt alkalmas 
közlekedésre, pláne meg hadmozdulatokra nem.)

Ezért a mai utas, aki ellátogat a Bánság hegyvidéki 
területeire, és mondjuk, a Csema vagy még inkább a Néra 
völgyében utazik végig, a kopasz hegyoldalakon kívül, itt-ott 
még lát védett, „befelé forduló” szállásokat és csutorás 
vízimalmokat is. A szállások egyértelműen a volt határőrvidéki 
múltat, a házközösségek, a szüntelen „harckészültség” korát 
viselik magukon, hiszen bármikor betörhettek a portyázó 
törökök. A több apró, a hegyekben eldugott malom is azt a kort 
idézi fel, amikor nem volt érdemes az életet jelentő 
gabonaneműt levinni a völgyekbe, az utak mellé, ahol esetleg 
nagyobb és hatékonyabb malmok is működhettek volna -  de 
sebezhetőbbek is.

A figyelmes utas a kopár hegyoldalakon helyenként 
fatuskókat, és a vágásokban akár bokrokat, akár fákat is 
megpillanthat. Hogyan, hát mégsem mindent pusztítottak el, 
legeltettek le az elmúlt századokban, hanem maradt még 
napjainkra is kivágandó erdő?

A kérdésre adandó válasz lesz ezen könyv tartalma.
Álljunk azonban még meg itt, a mai utas elé táruló 

látványnál. A hegyekben mindenhol kígyó(vipera-)veszélyre
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figyelmeztető táblákra bukkan, s már maga sem tudja, hogy hol 
keresse, hol kerülje el ezeket a hüllőket. Pláne szorongással 
közelít meg miden déli, napos hegyoldalt, ha korábban 
olvasott, hallott arról, hogy például a neves Új-Guinea-kutató, 
Biró Lajos is csaknem meghalt egy itteni kígyómarás 
következtében.2 Nos éppen a kopasz, az utóbbi évtizedekben 
leégetett hegyoldalak növelik a mai látogató esélyét, hogy nem 
jut Biró Lajos sorsára. A viperák ugyanis a kopár, köves
sziklás hegyoldalakat kevésbé kedvelik, mint az erdős, itt-ott 
tisztásokkal tarkítottakat. Ezért aztán a XX. század végén 
kiterjedt területeken tarolták le a lomb-, főleg pedig a 
fenyőfákat, hogy a kígyómarás áldozatainak a számát lehetőleg 
csökkentsék. Azok a bizonyos tuskók, bokrok a hegyolda
lakban tehát ezen erdőpusztítás következményei, nem a száz 
évvel korábbi legeltetéseké.

Mi azonban térjünk vissza a volt határőrök erdőinek 
történetéhez. Jelen tanulmányunkban ugyanis a volt 14. számú 
szerb-bánsági határőrezrednek az egykori Krassó-Szörény 
megyébe eső (ma Romániában lévő) erdeit és a volt 13. számú 
román-bánsági ezred erdőit vizsgáljuk meg. Ehhez azonban 
tudnunk kell, hogy 1918-ig közigazgatási szempontból a volt 
román-bánsági határőrezredet a Karánsebesi, a Teregovai, a 
Bozovicsi és az Orsovai járásokba, előbb Szörény, majd 
Krassó-Szörény megyébe osztották be (1873: XXVII. te. 3.§., 
illetve a megyeátalakulásról: 1880: LV. te.). A volt szerb
bánsági ezredből mind Szörény, mind Krassó, sőt Temes és 
Torontál megyékbe is jutott. A mi szempontunkból azonban 
csak a Krassó-Szörény megyei települések, amelyek részben az 
Orsovai, zömében pedig az Új moldovai járásban voltak, a 
lényegesek, mert a többi területet -  elsősorban a 
Fehértemplomi járást -  Trianonban Jugoszláviának ítélték.3

Az erdészeti adatokat nem mindig tudtuk úgy elkülöníteni, 
hogy a volt szerb-bánsági határőrközségeket illetően azok csak 
a mai Romániában találhatókra vonatkozzanak. Tehát a szerb
bánsági határőrvidékkel kapcsolatban időnként jelezzük, hogy 
az adatok mely községeket, járásokat érintik. Továbbá tudnunk 
kell még, hogy mind a két határőrezredből alakult vagyon-
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község, mind az egyes települések erdői az 1880-as évek elején 
végbement elkülönítés előtt kincstárinak számítottak, így némi 
betekintést nyerünk az itteni kincstári erdőgazdálkodásba is.

Az előbb felsorolt öt járás a megyének mintegy a felét 
(zömében Szörényi) teszi ki. Ebből kiindulva ismertetjük a 
megye általános erdészeti viszonyait is. A megyei északi 
részén egyébként a kincstári tulajdonú erdők voltak a jellemzők 
(a lugosi erdőigazgatóság irányítása alatt), míg a nyugati részek 
iparvállalatokhoz, részvénytársaságokhoz tartoztak. Ez 
utóbbiak bemutatása egy későbbi vizsgálódás tárgya lehet.

Végül itt, a bevezetőben kell utalnunk a térség magyar 
történelmi nevezetességeire. Egy felemelőre, az Al-Dunán 
megépült Széchenyi útra, és egy szomorúra, az orsovai 
Korona-kápolnára. Az előbbit a reformkor nagy tettének, a 
legnagyobb magyar gyakorlati sikerének tartjuk, míg az utóbbi 
az 1849-ben menekülő magyar kormány utolsó hazai 
cselekedetére utal. A Szent Koronát ugyanis nem akarták az 
emigrációba magukkal vinni, hanem itt, hazai földben ásták el. 
Onnan csak 1853-ban került elő, s később a helyet egy 
kápolnával jelölték meg.

A történelem azonban ennél sokkal tovább haladt. Mind az 
út, mind a kápolna a Vaskapui-vízierőmű „tengerébe” került, 
elsüllyedt4 -  s a régi Magyarország itteni, déli határát is hiába 
keressük már

(Lásd a 1-8. fényképeket.)
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2 TERMÉSZETI VISZONYOK

A megye északnyugati és nyugati része jobbára mezőgazdasági 
művelés alá vont síkság, amelynek vízfolyásai a Temes, a 
Pogányos, a Berzava, a Karas és a Néra. A többi részen erdőket 
találunk. Az erdők északon a Ruszka-havas hegycsoporton, 
keleten és délkeleten a Szörényi-havasokon, délen az Orsovai- 
hegységen, nyugaton pedig a Szörényi-érchegységen állnak.

Ezeket a hegységeket fontos vízfolyások választják el 
egymástól, amelyeknek a völgye a közlekedés szempontjából 
különösen jelentős. Délen a Duna a határ, míg a Ruszka- és a 
Szörényi-havasok (Godján-Szárkó-hegység) között a Bisztra- 
völgyet találjuk. A Bisztra a Temesbe folyik bele, amely a 
Szörényi-érchegység és a Szörényi-havasok között képez 
völgyet. A Néra a Szörényi-érchegység és az Orsovai-hegység 
között folyik. A folyó mentén található a termékeny Almás(- 
völgy), míg a Szörényi-havasokat és a Szörényi-érchegységet 
délről a Mehádia völgye választja el. A Temes és a Mehádia 
közötti hágó a „Porta Orientalis”, a Kelet kapuja. A Csema a 
Szörényi-havasokban ered, és a havasok déli-délnyugati 
előhegyeit Csema- és Mehádiai-(Damogled-)hegységre osztja. 
A Cserna, a Néra, a Temes és a Bisztra alkalmas volt a vízi 
szállításra történő berendezésre is, bár a vízjárásuk nagyon 
változó.
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3 ERDÉSZETI EMLÉKEK A HATÁRŐRVIDÉK 
POLGÁROSÍTÁSA ELŐTTI IDŐKBŐL

A vidék történetét alapvetően meghatározta, hogy a török 
kiűzése után a bécsi udvar a Marostól az Al-Dunáig terjedő 
területen semmilyen korábbi földesúri tulajdont nem ismert el, 
azt fegyverrel szerzett területnek tekintette. A létrehozott 
Temesi Bánság földterülete így kincstári tulajdonban, kincstári 
művelésben maradt. A Habsburg uralkodó volt a terület 
„univerzális földesura” 5 A meglévő, illetve megtelepülő 
lakosságot -  elsősorban a robotmunka felhasználásának -  nagy 
közmunkákra, vízlecsapolásokra, folyószabályozásokra, sőt 
erdőültetésekre kötelezték. „És miután -  írta PESTY Frigyes -  
a földmívelő soha sem volt biztos arról, hogy mikor hívják el őt 
több napi robotolásra az ő szántóföldjétől, e rendszer nagyon 
gyűlöletes lett, és nagy elégedetlenséget szült.”6

Mindezt látva a kincstár az 1750-es években az egész 
vidéket 29 uradalomra osztotta fel, amelyből csak tízet kívánt 
megtartani. Ezek lakossága elsősorban a bányák feltárásában, 
illetve a sószállításban dolgozott. A birtokok elidegenítését és 
betelepítését azonban befolyásolta a határőri intézmény 
létrehozása.7 A terület északi részéből Torontál, Temes és 
Krassó vármegyét, a déli-délkeleti részéből pedig a német-illír 
(majd német-bánsági és szerb-bánsági) és a román-illír (majd 
román-bánsági) katonai kerületeket, illetve ezredeket 
alakították ki. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 
után a határőri intézmény itt fennmaradt, de egyre nagyobb 
gondot okozott a határőröknek járó föld- és egyéb tulajdon 
rendezése. Ebben természetesen az erdők is nagy szerepet 
játszottak. Mielőtt azonban a határőrvidék polgárosításából 
fakadó problémákat megvizsgálnánk, tekintsük át a terület 
legkorábbi erdészeti emlékeit!

A Temes-vidék visszafoglalása után már 1718-ban 
intézkedtek a fa biztosításáról, így az erdők megóvásáról, 
amellyel a sószállításhoz szükséges hajók faanyagát kívánták 
előteremteni. A további erdészeti célkitűzések egy része 
szintén a bányászattal, illetve az azzal kapcsolatos szállítással
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függött össze. Itt nemcsak a bányaácsolatokhoz, lakó- és üzemi 
épületekhez szükséges faanyag biztosítása adott feladatot, 
hanem a faszenítés is.

A másik terület a fásítások kérdése volt. Az 1742-ben életre 
hívott temesi (katonai) bánsági erdőhivatal a tiszai 
átkelőhelyek befásítását szorgalmazta és (részben) végezte. A 
hadászati megfontolások ugyanis erdős, fával borított terepet 
kívánták meg, amit az esetleges török támadástól könnyebben 
meg lehetett védeni.

Mindez tehát erdészeti szervezet kiépítését is megkövetelte, 
ha ezt az erdészeti szervezetet egyelőre csak egyetlen 
erdőmester jelentette is. Ő igyekezett -  miként azt egy 1770- 
ben kelt jelentéséből tudjuk -  gondoskodni Temesvár faellátá
sáról is.

A legnagyobb gondot itt is, ahogyan a bányaerdők 
esetében, a szállítás megoldása, illetve megoldatlansága 
okozta.8

A benépesülő vidékre az erdőtelepítési, faültetési 
próbálkozások ellenére is tehát leginkább mégis az erdőirtások 
voltak a jellemzők. A „legtöbbet [ti. erdőt] emésztettek fel -  
írta SZENTKLÁRAY Jenő -  a német bevándorlók több százra 
menő új falvai, melyek építéséhez a kincstári erdők 
szolgáltatták az összes faanyagot. Temesvár, Lúgos, Versecz és 
Fehértemplom körül egész messzeterjedő vidékek fosztattak 
meg az által rengeteg erdőségeiktől.”9

A határőrvidéki erdőkben -  s a továbbiakban most már 
csak ezekkel foglalkozunk -  a lakosság gyarapodásával szintén 
nőtt az erdőhasználat, az erdők legeltetéssel, tűzi- és 
épületfaszedéssel, sőt bányászati célú fakitermeléssel 
összefüggő terhelése is. A későbbiek, így tárgyunk 
szempontjából lényeges, hogy már az 1787. évi határőrvidéki 
szabályzatban („Cantonsregulativ”) foglalkoztak az erdők és a 
legeltetés kérdésével. Abból kiindulva, hogy a határőrök a 
legelőhiány miatt az erdőkre vannak utalva, és mivel a vidéken 
sok erdő található, a legeltetésnek „erdei” korlátokat kell 
állítani. Az elöljárók számára elrendelték, hogy három-három 
falvanként annyi legeltethető erdőt jelöljenek ki, amennyit az
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elől elzárnak. (Figyelem! Már itt jelentkezik a „felezés”.) Az 
elzárt területeket 100 lépésenként felhányt határdombokkal kell 
megjelölni, s a tilalom alól csak akkor lehet felszabadítani, ha 
az újulat csúcsa „már a legmagasabb ökrök számára sem 
elérhető” 10

A katonai igazgatásba tehát beletartozott az erdészeti 
adminisztráció is, amelynek teendőit, így a határőrök 
erdőhasználattal összefüggő jogait 1839-ben 
erdőrendtartásban szabályozták." Ennek alapján -  a határőrök 
fahasználati jogát biztosítandó -  településenként ún. gratis- 
vágásokat tűztek ki. Az erdészeti közegek igyekeztek a 
lakosság fakitermelését ezen vágásokon belül tartani. Arra 
azonban nem tudták őket rászorítani, hogy a teljes fakészletet 
(előbb az épület-, majd a tűzifát) kihasználják, és így 
lehetővé tegyék az esetleges mesterséges felújítást illetve a 
természetes felújulást. A gratis-vágásokban jobbára csak 
szálalást végeztek. A javafát kihasználták, a többit bent 
hagyták.12

Mielőtt a további erdészeti kérdéseket tárgyalnánk, ismét 
hangsúlyoznunk kell, hogy a Bánság ezen részében az erdő 
elsősorban nem faanyagot, hanem a legeltetés mintegy 
kiszolgáló területét jelentette. A Bánság újratelepítése- 
újratelepülése, majd pedig a határőrség megszervezése ugyanis 
főleg a pásztorkodás, az állattenyésztés, mint gazdálkodási 
mód, érdekei alapján történt. Ebből következően a havasokban 
élő állatok felülről, míg a téli „legelőre” lehajtott nyájak 
alulról, a völgyek felől támadták az erdőket. S ez a két 
erdőpusztítási irány már a XIX. század elején összeért. így 
összefüggő erdőtakaró csak a magasabb, széles erdőövvel 
rendelkező hegyekben, hegycsoportokban maradt meg, továbbá 
a szurdokszerű, meredek, nehezen megközelíthető hegyolda
lakban, amiket viszont körbelegeltettek, -irtottak.

A Bánság erdeinek, faállományának ezen lepusztítottságát 
azonban nemcsak az erdők ilyen irányú visszaszorultsága, 
hanem még más, szintén a legeltetésből következő jegyek is 
mutatják. így a marhák szája alól kinőni képtelen cserjések. Az 
Almás-völgyben ezek főfafaja a tölgy, míg Mehádia környékén
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a bükk, köztük szúrós bokrokkal, galagonyával és szederrel. Ez 
a tájnak kimondottan mediterrán jelleget kölcsönzött -  
gondoljunk a macchiákra. Ami viszont jellegzetesen bánsági, 
az az oldalágak nélküli, csak a csúcsukban néhány ággal, kevés 
levéllel rendelkező fák, facsoportok, „erdők”. Ezek 
tanúskodtak a téli takarmányozásról; a levágott gallyak 
biztosították a juhok, kecskék kitelelését.

A XX. századra tehát jórészt átalakított, mesterségesen 
megváltoztatott növénytakaró (erdő) jellemezte a tájat. Ezt 
növelte még egy, a Bánságban utolsó, betelepítési hullám is. 
1820-30 között ugyanis cseh-német telepeseket költöztettek 
ide, akik a Szemenik-(Szörényi-)hegységre és az Almás
hegység Al-Dunára hajló részére kerültek. Számukra a falvak 
helyéül kimondottan bükkösöket jelöltek ki, ahol aztán 
kiterjedt erdőirtásokba kezdtek. Tehát az addig esetleg 
bontatlan vagy kevésbé megbontott erdőtakaró új gócpontokból 
kiindulva is pusztult. Igaz, a cseh-német telepesek elsősorban a 
földművelés érdekében irtották az erdőket, és az 
állattenyésztésük is kíméletesebb volt. Nevezetesen: 
szarvasmarhát tartottak, szemben a románság kis kérődzőkre 
(juh, kecske) alapított gazdálkodásával. Az mindenesetre 
érdekes volt, ahogyan 800-1000 m magasságban a bükkerdőket 
rendezett szántók (krumpliföldek) bontották meg, míg alattuk, 
a folyók mentén pedig elsősorban legeltetett, csak itt-ott feltört 
területek következtek. Az említett erdőpusztítások, -letárolások 
ellenére a Szörényi táj a maga 63% körüli erdősültségével 
mégis alapvetően erdősnek számított.13

Térjünk azonban vissza a minket közelebbről is érdeklő, a 
határőrvidéket érintő politikai események tárgyalására, azok 
erdészeti vonatkozásaira.

A határőrvidéki lakosok jogait és kötelességeit az uralkodó 
1850-ben alaptörvényben újra szabályozta. (Korábban az 1807. 
évi alaptörvény volt érvényben.)14

A határőrvidéki lakosság előző évi (a magyar 
szabadságharccal kapcsolatos) magatartását is figyelembe 
vevő, azokat mintegy megjutalmazandó rendelkezés az 
erdészet kérdéseit sem hagyta figyelmen kívül. A törvény
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ugyan leszögezte, hogy a határőrvidéki erdők állami vagyont 
képeznek (18.§ ), de határőröknek régi jogaiknál fogva” 
engedélyezték:

1. A tűzi- és épületfa házi szükségletre történő kitermelését;
2. Az erdei legeltetést és makkoltatást;
3. A hét három napján a feküfa kihordását;
4. Az erdei takarmánygyűjtést;
5. „Az erdőhatárokon kívül eső kiszögellések ingatlanok

ban szűkölködő házközségeknek szántók, kaszálók, 
gyümölcsös- kertek és szőlők czéljaira tulajdonul 
átengedhetők”(tehát a kiterjedt erdőirtást is lehetővé 
tették);

6. A magánerdők ültetését.15
A fenti hat lehetőség -  talán az utolsó kivételével, mert aligha 
hihető, hogy valaki kiterjedt erdőtelepítésbe kezdett volna az 
addig szántónak használt saját birtokán -  részletes 
szabályozását egy későbbi erdészeti rendelkezéstől várták. 
Ugyanakkor már az alaptörvény önmagában is tartalmazott 
további, még a fentiekben, illetve az 1839. évi 
erdőrendtartásban megfogalmazott kitételeket illető 
könnyítéseket. Az egyik: a bükköt a fakitermelési időn kívül 
(tehát a vegetációs időben) is lehetett -  az ezred 
elöljáróságának engedélyével -  vágni. A másik: az erdészeti 
hatóságok a határőrök esetleges jogosulatlan fahasználatának 
ügyében a határőrök lakóhelyén nem nyomozhatnak. Egyedül a 
tettenérés esetében járhatnak el azonnal, egyébként csak a 
katonai elöljáróság engedélyével.

Nagy erdei kártételre természetesen a fenti, hat jogosultság 
ismeretében nem lehetett számítani. Legfeljebb az fordulhatott 
elő, hogy a határőr a saját szükségletét meghaladó mennyiségű 
fát vágott. Azt azonban sehol nem határozták meg tételesen, 
hogy mennyi lehet a saját szükséglet, tehát annak áthágása is 
csak vélekedésen alapulhatott. A nem határőri kötelékbe 
tartozó személyek erdőhasználata természetesen más elbírálás 
alá esett. Azok után még az erdészek is nyomozhattak.

Az említett, alaptörvényben rögzített jogosultságokat ezért 
is szükséges volt részletesebben kifejtenünk, mert az elkövet
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kező évek, évtizedek ezen jogosultságok kiterjesztésének az 
igénye (a határőrök), illetve a visszaszorítása (az erdészeti 
hatóságok) jegyében teltek el. Az adott erdőhasználati 
lehetőség az erdészeti szempontokkal ugyanis jórészt 
ellenkezett.

Az erdészeti szempontokat az 1860. február 3-án kelt 
erdőtörvény igyekezett érvényesíteni. Ez a határőrvidékekre 
kiadott erdőtörvény lényegében az 1852. évi osztrák 
erdőtörvény rendelkezéseit tartalmazta. Tehát az erdőket csak 
engedéllyel lehetett az erdő művelési ágból kivonni, azokat a 
letermelés után öt éven belül fel kellett újítani, az erdőkre 
üzemterveket kellett készíteni, a véderdők kijelölendők stb. A 
törvény végrehajtásának érdekében ugyanebben az évben 
erdészeti szolgálati szabályzatot is kiadtak.16 Ebben határozták 
meg, hogy az egyes határőrvidéki egységekben mennyi és 
milyen képesítésű erdészt kell alkalmazni. A Temesvárott 
székelő erdőigazgatón kívül a román-bánsági ezredben (a 
Karánsebesen lévő erdőhivatal keretében) 23 erdészt, 54 
erdőőrt és 131 erdőszolgát, a szerb-bánságiban pedig (a 
fehértemplomi erdőhivatal szervezetében) 6 erdészt, 15 erdőőrt 
és 41 erdőszolgát kívántak alkalmazni. Arról azonban 
nincsenek adataink, hogy ezt a szervezetet vajon így ki tudták-e 
építeni.

Hogy a határőrök alaptörvényben biztosított jogai és az 
erdészeti rendszabályok egymással nehezen voltak 
összeegyeztethetők, arra már a következő, 1861-es évből van 
bizonyítékunk. A horvátországi országgyűlés (mivel a 
határőrvidéket ott is létrehozták) ugyanis kifogásolta, hogy a 
határőrvidéki erdőket „államosították”, és „számós erdészt 
tartanak, hogy a határőrnek a faizást megnehezítsék, a mellett a 
kivágott fákat újakkal ritkán pótolják [ti. az erdészek], úgy 
hogy több helyütt a tökéletes erdőirtás ösvényén állunk.” 
Ennek érdekében -  szólt a horvát országgyűlés törvény- 
javaslata -  az erdőkből kapjanak a községek „szükséges 
mennyiséget”, a többi pedig maradjon az államé.17

Feltételezhetjük, hogy a horvát országgyűlés kívánsága az 
általunk vizsgált területen is megfogalmazódott, hiszen a
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határőrök törekvése erre bizonyítékul fog szolgálni. 
Ugyanakkor a továbbiakban az uralkodó maga is igyekezett a 
határőrök alaptörvényben meghatározott hat jogosultságát 
bővíteni. így került sor 1868 februárjában a feküfa gyűjtésének 
a hét minden napjára történő kiterjesztésére, 1879-ben pedig az 
ún. neubergi rendelet kiadására. Ez utóbbi uralkodói rendelet 
az erdőben tett irtások tulajdonjogát is a volt határőröknek 
adta.18

A királyi beavatkozást valójában már egy másik folyamat 
váltotta ki. A határőrvidéki alaptörvényben biztosított jogokat, 
az erdőkben szerzett csaknem korlátlan használati illetőséget 
ugyanis a magyar törvényhozás megpróbálta lebontani, az 
ország egyéb vidékeihez hasonlóvá tenni. Ez nem volt 
egyszerű, hiszen a volt határőrök -  csakúgy, mint a volt 
jobbágyok -  az egykori erdőhasználatukért megváltást kértek. 
A megváltás mértéke és módja azután összetűzésekre, az 
ellentétes érdekek ütközésére adott alkalmat. A határőrvidék 
polgárosítását előbb, 1871-ben, uralkodói leirat, majd 1873-ban
-  az alkotmányos berendezkedésnek megfelelő -  több 
törvénycikk alapján végezték el.19 Tárgyunk szempontjából 
fontos az 1873. évi XXX. te., amely „a határőrvidéki lakosokat 
az ottani államerdőségekben illető erdei szolgalmak 
megváltásáról” intézkedett.

A törvény alapján a határőrvidéki lakosok -  mint 
ezredközség -  a korábban 6 pontban tárgyalt erdőhasználati 
jogosultságuk fejében az erdők felét kapták meg, míg a kincstár 
birtokában a másik fele maradt. A természetbeni elkülönítéssel 
központi bizottságot („Central-Comission fúr Ablösung dér 
Forstservituten im ungarischen Grenzlande”) bíztak meg, 
amely bizottság működését uralkodói, illetve miniszterelnöki 
rendelet szabályozta (1871. jún. 8., ill. 1873. jan. 28.).20 Bár a 
bizottság munkájával kapcsolatban képviselőházi interpelláció 
is elhangzott,21 a törvény ilyen irányú végrehajtása a 
kedvezőtlen hírek ellenére is jól haladt. A törvény alapján 
igyekeztek a községeknek a közelebbi, a jobban hozzáférhető 
erdőket kijelölni. Gond csupán a korábbi erdőirtások 
tulajdonjoga körül volt, amiket az uralkodó a már említett
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neubergi rendeletével a volt határőröknek adott, s az elkülönítő 
bizottságot utasította, hogy ennek megfelelően járjanak el.22 
Ferenc József ezen beavatkozása a volt határőrvidéki lakosok 
pillanatnyi kívánságát kielégítette, de hosszabb távon -  miként 
majd látni fogjuk -  ez (is) természeti katasztrófákhoz vezetett. 
Az elkülönítések idején sor került egy másik uralkodói 
beavatkozásra is, amely a havasi legelőket érintette. Ferenc 
József 1878. február 2-án úgy rendelkezett (ez volt az ún. bécsi 
rendelete), hogy a volt román-bánsági határőrvidéken a havasi 
legelők megosztásától tekintsenek el, és azok „a román-bánsági 
ezredközségek birtokába véglegesen átadassanak.”23 Itt tehát az 
uralkodó kegye lehetővé tette, hogy a volt határőrök akár a 
községektől távolabb fekvő, nehezebben megközelíthető 
helyen is birtokot szerezhessenek.

A birtokelkülönítő bizottságban az erdészeket GELINEK 
Tivadar erdőrendező képviselte. A munkák tulajdonképpen 
1872-ben elkezdődtek, és úgy számolták, hogy 1879 végére be 
is fejeződnek. Az előbb említett uralkodói rendeletek azonban 
menet közben is sok módosításra adtak okot. (Például Bánya 
községnek -  külön, a felsőbb szintig eljutó kérvényére -  
[erdőjkivágásokat és erdőrészeket menet közben, részben már 
az elkülönítések lezárása után, adományoztak.24) Ezeken kívül 
egyszerűen fizikailag sem győzték a munkát. Ahol ugyanis a 
kincstári erdők és a vagyonközösségi, illetve községi erdők 
közötti határvonalat nem hegygerinc vagy vízfolyás, esetleg 
más természetes vonal képezte, ott határnyiladékok kivágására 
került sor. A vagyonközösség ezt 4 öl (7,6 m) szélességűre 
kérte, de később megegyeztek az 5 méterben. Fel kellett állítani 
ugyanakkor 2025 határdombot is, ami szintén jelentős munkát 
adott.

Mindezek ellenére 1880. január 28-án az erdőket a román
bánsági vagyonközösségnek átadták, de az utómunkálatok (az 
említett nyiladékkivágások egy része, térképrajzolások stb.) 
még 1880 végéig elhúzódtak. A kincstár ezt részben 
GELINEKkel, részben fiatal, napibéres erdészjelöltekkel 
végeztette. Ez utóbbit azzal is indokolták, hogy „a kincstár 
érdekében is fekszik, hogy az ilyféle határkitűzési és
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megjelölési munkáknál fiatal erők és oly közegei működjenek 
közre, kik ezen foglalkozásukra évek hosszú sora után is 
megemlékezve, később netán a határvonalakra vonatkozólag 
felmerülő kételyeknél és vitás kérdéseknél szükséges 
felvi lágosítást megadhatják.”25

Viták később valóban merültek fel, de nem a kincstár és a 
vagyonközösség között, hanem a vagyonközösség és községei, 
továbbá az irtással, legeltetéssel egykori erdőterületeket 
elfoglaló magánosok között. Például 1890-ben, amikor a 
községek vagy magánosok által elfoglalt, tulajdonképpen 
kincstári tulajdonú földek felülvizsgálatát végezték (ez volt az 
ún. „dominális földek usurpátiójának revíziója”), számos, 
általunk most vizsgált község is terítékre került. Itt főleg az 
Újmoldovai járásba tartozó, tehát a volt szerb-bánsági 
vagyonközösség falvai szerepeltek. A revízióra egyébként azért 
került sor, mert az osztrák polgári törvénykönyv 1472.§-a 
szerint az állami javakat 40 évi háborítatlan birtoklás után a 
birtoklók megszerezhetik.26 Az 1850. évi határőrvidéki 
alaptörvénytől pedig ekkor járt le a 40 év. Tehát ha a magyar 
állam a kincstárt illető földeket a jogtalanul birtoklóktól meg 
akarta szerezni, akkor arra ez volt az utolsó alkalom.

Tárgyunk, a későbbiek szempontjából csak egy dolgot kell 
kiemelni. A községekkel (magánosokkal) szemben megindí
tandó perek kapcsán úgy látták, hogy a kincstár csak a 
mezőgazdaságilag értékesebb földekért harcoljon. Míg ott, ahol 
„az illető usurpátiók a telekkönyvi feljegyzéseknek 
megfelelően csakugyan hasznavehetetlen és értéktelen 
sziklákból és kopár területekből állanak, a további eljárás, mint 
érdemtelen és a költségekkel arányban nem álló, egyszerűen 
beszüntetendő lenne.”27

Ebből kiindulva a lakosok méltán vonták le azt a 
következtetést, hogy akár a kincstári földeket is lehet 
tönkresilányítani, a végtelenségig legeltetni, hiszen az 
értéktelen földekért még az állam sem harcol. A szemlélet ilyen 
irányú befolyásolása mellett aztán az erdészek hadakozhattak 
akár a tiltott legeltetések ellen, akár a kopárfásítások 
végrehajtása érdekében; a volt határőrök továbbra is szinte
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következmények nélkül űzhették a természet pusztítását, a 
javak kiélését, tönkretételét -  miként azt a korábbi időszakban 
is tették.
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4 AZ ELSŐ ERDÉSZETI SZEMPONTÚ 
ERDŐLEÍRÁSOK

A határőrvidéki erdők első erdészeti szempontú, részletes 
leírását 1871-ben DIVALD Adolf végezte el.28 Rámutatott, 
hogy a hegyvidéki erdők feltárását segítik a hegységeket 
behálózó folyók, ugyanakkor a még rendezetlen jogi viszonyok 
mindenféle erdészeti célú beruházást, így a 
szállítóberendezések építését is hátráltatják. Ebből a kiindulási 
pontból aztán értékelte mind a faállomány-viszonyokat, mind a 
gazdaság továbbfejlesztésének lehetőségeit.

DIVALD a hegységi erdők területét 480 547 kát. holdra 
(276 555 ha) tette, amelynek legfontosabb fafajait részletesen 
felsorolta. Tölgyet az ohabai [biszterei] és az orsovai 
kerületben látott. A növekedésével nem volt elégedett, amelyet 
részben a rossz minőségi fajokkal (magyar tölgy is fordult itt 
elő), részben pedig a sekély termőrétegű, köves, sziklás talajjal 
magyarázott.

A bükk, a jegenye- és a lucfenyő növekedését, erdeinek 
állapotát megfelelőnek tartotta, egyben rámutatott, hogy a 
bükkösök visszaszorítása évtizedek óta folyik. A jegenyefenyő
-  írta -  előfordul „4110 holdnyi téren a bonyaszkai és 
bosoviczi részekben, hol az úgy keletkezett, hogy 1820-1850- 
ig az ottani bikkerdőben fenyőmagot vetettek el s azután az 
összes bikkeket körülgyűrüzték, hogy elszáradván és ledőlvén 
az új fenyveseknek helyet csináljanak.”

Feketefenyőt csak a Cserna feletti sziklacsoportokon látott, 
míg török mogyorót elsősorban a szerb-bánsági határőrök 
területén, a Duna felé hajló lejtőkön. Itt egyes fák a 6 öl (11,4 
m) magasságot és a 30 hüvelyk (79 cm) átmérőt is elérték, 
amelyekért tövön 2,45 frt/köbláb (77,5 frt/m3) összeget is 
megadtak.

A volt határőrök szolgalmi jogával kapcsolatban leírta, 
hogy azok faizási jogosultságukat csaknem kizárólag 
bükkfából elégítették ki. Ez nem károsította lényegesen a 
települések közelében fekvő erdőket sem, mert a szükséglet a 
fatermést nem haladta meg. Sokkal nagyobb gondot okozott a
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határőrök korlátlan legeltetési joga. A legeltetés ugyanis télen 
is általános volt. „Miután pedig e hegységi erdők téli időben 
többnyire magas hóval borítottak, a legelő gyakorolhatása 
végett évenként 100 meg 100 holdra terjedő erdők vágattak le, 
hogy a fák gyönge és rügyteli rőzséjén ketskék és birkák 
táplálkozhassanak”

DIVALD kifogásolta, hogy a temesvári katonai 
parancsnokságon -  ellentétben a zágrábival -  erdőigazgató 
nincsen. Csak egy előadó foglalkozik (a pénzügyi osztályhoz 
beosztva) az erdők kérdésével, akit ugyan erdőigazgatónak 
neveznek, de az említett szervezeti felépítésben önálló 
hatáskörrel nem rendelkezik. „Ez nemcsak az ügymenet 
annyira kívánatos gyorsaságát akadályozza -  vélekedett 
DIVALD -, hanem az erdőügyekre nézve oly közegek 
befolyását is lehetővé teszi, melyek szakismeretekkel ép[p]en 
nem bírnak s így inkább csak melléktekintetekből ellenezvén 
az erdőigazgató javaslatait, a hadparancsnok ítéletét csak 
megzavarni alkalmasak; mi a jelenleg szereplőket tekintve, 
fokozott mértékben áll.”

Az erdészeti szervezet munkáját az is nehezítette, hogy 
éppen ekkor az állami tisztviselők létszámát csaknem felére 
apasztották. Hírlett ugyanis, hogy az államnak csak az erdők 
fele marad, a többit a volt határőrök kapják. Pedig -  írta 
DIVALD -  az erdészeti feladatok majd éppen most nőnek meg. 
A volt határőrök és a kincstár közötti erdőelkülönítés 
érdekében ugyanis ki kell alakítani, meg kell határozni az 
erdők térbeli rendjét. Ehhez azonban eddig sem általános, sem 
erdészeti célú térképek nem készültek. Az erdők térbeli 
beosztása -  a korábbi erdészeti rendeletek ellenére sem -  
ugyanis nem történt meg. A szolgálmányosok ott vágták a fát, 
ahol akarták. Ugyanez vonatkozott a legeltetésre és az esetleg 
jelentkező hamuzsírfőzőkre is. Igaz viszont, hogy a különböző 
használat alá vont, illetve nem vont erdőket legalább nevükben 
megkülönböztették egymástól.

Az „iparerdőket” képezték azok a jobbára tölgy- és fenyő 
állományok, amelyekre itt-ott akadt vevő. A favásárlók 
természetesen csak az őket érdeklő, lehetőleg könnyen

20



elszállítható fafajokkal foglalkoztak, a többi a vágásterületen 
maradt. Ezért váltak az „iparerdők” idővel bükkösökké, mert a 
fenyő-, illetve tölgyelegyes bükkösökben a bennmaradó 
bükkfák értelemszerűen a bükk felújulását biztosították.

Az „üzleti erdők” névvel a szolgálmányosok által 
megbontott állományokat illették. „Bányaerdők” nevet azok a 
területek kapták, ahol a ruszkabányai vasmű számára vágtak 
fát, míg a többi rész a „tartalékerdőt” képezte. DIVALD 
megjegyezte még, hogy helyenként ugyan adtak el fákat 
törzsenkénti árveréssel is, de összességében a fakereskedelem 
az egész hegyvidéken fejletlen.

A fakereskedelem fejlesztése érdekében -  Liptó és 
Máramaros megyei példák alapján -  azt javasolta, hogy a 
kincstár végezzen beruházási számításokat. Tervezzen 
szállítóberendezéseket, amelyek nélkül ugyanis a fát egyáltalán 
nem tudja eladni. A szállítási költségeket aztán hárítsa át a 
fakereskedőkre. Akár úgy, hogy a tövön eladott fa érdekében a 
vevővel a berendezéseket megépítteti. Akár pedig úgy, hogy az 
erdőből kiszállított, időjárásbiztos út mellett áruba bocsátott fa 
árába a kincstár az építés költségeit is beleszámítja.

A tervezett beruházásoknak, a fakereskedelem fejlesz
tésének azonban óriási akadályát jelentették a még rendezetlen 
tulajdonviszonyok. így csak ott lehetett a tervezési munkákat 
elkezdeni, ahol biztos, hogy az illető erdőkerület a kincstár 
birtokában fog maradni. DIVALD ilyen helyeknek a Cserna és 
a Néra völgyét jelölte. A továbbiakban pedig a helyi fapiacok 
esetleges bővítését (Temesvár, Karánsebes, Orsóvá mellett 
például Hátszeg és Báziás bekapcsolását), illetve a kincstár 
egyéb favásárlóival való tárgyalások lehetőségeit elemezgette. 
Ez azonban már elvezet jelenlegi témánktól.

DIVALD leírásának lényeges elemét képezte még az, 
amelyben felhívta a figyelmet: a birtokelkülönítések során az 
alakítandó bizottságban legyenek ott az erdészek is. Ők 
egyúttal leírják az illető erdőrészek -  egyelőre csak vázlatos -  
termőhelyi- és faállomány-viszonyait, amely mind a kincstár, 
mind a volt határőrök birtokán az erdészeti üzemtervezés alapja 
lenne. Tudjuk, hogy a továbbiakban az elkülönítési bizottság
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munkájában valóban részt vett egy erdész. Ő azonban a bejárt 
erdőket nem győzte volna leírni. Nem rendeltek ugyanis mellé
-  miként korábban DIVALD javaslatában állt -  „akadémiát 
végzett fiatalembereket”

DIVALD útmutatásai alapján aztán a volt román-bánsági 
határőrvidéki erdők kezelésére Karánsebesen kincstári 
erdőhivatalt állítottak fel. (Korábban, még a katonai igazgatás 
idején, előbb 24, majd 12 pagonygondnokság működött.) A 
karánsebesi erdőhivatalhoz 1877-ben a következő 7 
erdőgondnokság tartozott:29

ogradenai(asszonyréti)
mehádiai
dolsoveci és bozovicsi
temesszlatinai
karánsebesi
möruli (almafai)
ohaba-bisztrai (biszterei)
összesen

67 638 kh (38 926 ha)
85 836 kh (49 399 ha)

119 608 kh (68 834 ha)
73 375 kh (42 227 ha)
28 936 kh (16 653 ha)
63 374 kh (36 472 ha)
45 024 kh (25 911 ha)

483 791 kh (278 422 ha).

Az említett területen 
431 953 kh (248 589 ha) 

35 405 kh (20 376 ha) 
9 255 kh (5 326 ha) 
7 178 kh (4 131 ha)

volt a tulajdonképpeni erdő; 
havasi legelő; 
rét, legelő és kert; 
a terméketlen talaj.

A fafajokat illetően pedig úgy számoltak, hogy 
a bükk 80%-ot,

a j egenye- és lucfenyő 12%-ot, 
a tölgyfélék pedig 8%-ot foglalnak el.
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A karánsebesi kincstári erdőhivatal területét és 
tevékenységét 1877-ben PULVERMACHER Gusztáv 
erdőrendező mutatta be az Erdészeti Lapok hasábjain. Az ő 
leírása tehát még az állami és a volt határőrvidéki községek 
közötti osztozkodás előtt készült, de már DIVALD után. 
PULVERMACHER erdőrendezőként sokkal árnyaltabban 
tudta feltárni és leírni az itteni viszonyokat, mint DIVALD tette 
azt egyetlen utazása alkalmával. Ez az összefoglalás 
ugyanakkor alkalmas arra is, hogy a később vagyonközösségi 
tulajdonba kerülő erdőségekről fogalmat alkothassunk. 
(Megjegyezzük még, hogy a volt szerb-bánsági határőrvidéki 
erdőkről ilyen leírással nem rendelkezünk. Azt csak az 1879. 
erdőtörvény nyomán felállított temesvári erdőfelügyelőség 
munkatársai járták be és írták le az 1880-as évek elején.)

PULVERMACHER legelőször is tudósított róla, hogy a 
korábbról örökölt, vázlatos üzemterv szerint minden 
erdőrészben 100 éves vágásfordulóval számoltak. A 
vágássorozatokat az egyszerű térszakozás szabályai szerint 
kellett volna kijelölni, de erre sem mód, sem szükség nem volt. 
A mintegy 430 ezer kh (kb. 247 ezer ha) terület alapján az 
egész erdőhivatalban 4320 kh (2486 ha) lett volna az évi 
vágásterület. Ezt azonban sem a szolgálmányosok, sem az 
esetleges favásárlók nem használták ki, így tényleg nem volt 
értelme a vágássorozatokat meghatározni.

PULVERMACHER az új üzemtervezés során -  amelynek 
természetesen gátat szabtak a még rendezetlen tulajdon- 
viszonyok -  igyekezett minden fafaj esetén az őserdők 
gyorsított kitermelését lehetővé tenni. Ettől remélte ugyanis, 
hogy a létrehozandó, belterjesen kezelt állományok a 
termőhelynek megfelelő, az eddigieknél nagyobb 
átlagnövedékkel, 80-100 év múlva megfelelő fatérfogatot, így 
elfogadható jövedelmet biztosítanak.

Lássuk ezek után, hogy az egyes fafajokról miként 
vélekedett!

PULVERMACHER a bükkösök esetében úgy találta, hogy 
azok 30-35%-ában történt valamilyen fahasználat, a többi 
őserdő jellegű. Ez utóbbiak átlagos életkora 150-220 év, de
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mivel sokáig árnyékban tengődtek, a fák a magas kor dacára 
sem mondhatók túlélteknek. Mivel azonban az idős törzsek 
száma csekély, a kát. holdankénti fatérfogat 250-315 m3 (434- 
547 m3/ha). Ebből következően az átlagnövedék is alacsony, 
1,3-2,2 m3/kh (2,3-3,8 m3/ha).

PULVERMACHER Gusztáv még egy érdekes, az őserdő 
jellegéből fakadó jelenségre is felhívta a figyelmet. A csaknem 
elegyetlen bükk őserdőkben óriási fenyő- és 
tölgymatuzsálemeket is látott. Ebből arra következtetett, hogy 
korábban az említett két fafaj itt nagyobb számban fordult elő. 
Visszaszorulásukat azzal magyarázta, hogy a hosszú, gyakran 
50-100 éves árnyékolást csak a bükkfa bírja el. így az az 
őserdőkben fokozatosan tért nyer. A fenyők és a tölgyek 
megmaradását csak mesterséges beavatkozással, illetve 
természeti katasztrófával (tűzeset stb.) lehet elősegíteni. Ez a 
megfigyelése számos, az őserdők fejlődését még ma is csak 
részben ismerő vizsgálódáshoz szolgáltatott értékes adalékot.

Az erdőrendezés során arra kell törekedni -  vélte 
PULVERMACHER -, hogy a bükkösök gazdasági erdőkké 
alakuljanak. Ennek érdekében az őserdőket fokozatosan ki kell 
termelni, a helyettük keletkező bükkösök pedig legfeljebb 80- 
100 éves vágásfordulóban kezelendők. Akkor remélhető 
ugyanis, hogy az átlagnövedék akár a 2,5-3,1 m3/kh (4,3-5,4 
m3/ha) értéket is eléri.

Az említett bükkösök felújítását egyszerű tarvágással is 
biztosítottnak látta, mivel az őserdők alsó koronaszintjében 
éppen elég csemete, sőt léces nagyságú fa volt található. A 
bükkösök állományátalakítása -  amely a bükk eladhatatlan 
volta miatt gazdálkodási célként jelentkezett -  viszont gondos 
vágásvezetést (a meglévő fenyő-, netalán tölgyfoltokra 
figyelemmel), sőt mesterséges csemeteültetést is megkövetelt. 
Végezetül ismét kiemeljük, hogy az itteni, a Déli-Kárpátok 
ezen vonulatára jellemző óriási kiteijedésű bükkösök megfelelő 
hasznosítása a következő évtizedekben is komoly erdészeti, sőt 
közgazdasági problémát jelentett.

A luc- és jegenyefenyvesek egy része szintén őserdő jellegű 
volt, ahol 180-250 éves átlagkorral számoltak. Ilyen helyeken
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néhol előfordult a 320-450 m3/kh (556-782 m3/ha) fatérfogat is, 
de általános volt a 180-280 m3/kh (313-486 m3/ha).

PULVERMACHER gazdálkodási célként a fenyvesek 
szaporítását jelölte meg, amelynek érdekében akár a 
mesterséges magvetést (esetleg a csemeteültetést) is 
elképzelhetőnek tartotta. A meglévő fenyőújulatok körül pedig 
a bükkfát -  általában körülgyűrűzéssel -  kiszárítandónak vélte. 
„S ámbár ezen felújítási mód -  írta -  első pillanatra 
észellenesnek és pazarlásnak tűnik fel, a mennyiben a bükkfa 
veszendőbe megyen s kipusztítása még nevezetes költségekbe 
is belekerül -  még is alkalmatosnak látszik olyan helyen, hol a 
fenyőt előreláthatólag haszonnal fogjuk értékesíteni, míg a 
bükkfának egyáltalán kelendősége nincsen.”

A feketefenyővel kapcsolatban arról írt, hogy ezek az erdők 
csekély kiterjedésűek, főleg a Csema-völgyben, Herkulesfurdő 
felett fordulnak elő. Mivel rossz záródásúak és általában köves, 
sziklás talajon állnak, csak szálalásra alkalmasak, s a jövő 
erdőgazdálkodásban is csak így kezelhetők. Herkulesfurdő 
környékén a feketefenyő-tuskókból kemencékben (fa)kátrányt 
főztek. Az ottani erdőgondnok véleménye szerint az erdőkből 
nyerhető bevételt esetleg ezen mellékhasználat kiterjedtebb 
űzésével is lehetne növelni. (A kátrányt marhakenőcsként, a 
kolumbácsi légy csípése ellen használták.)30

PULVERMACHER a tölgyesek esetében arra mutatott rá, 
hogy azok elsősorban a déli, Dunára hajló lejtőkön találhatók. 
A sekély talaj és a rendszeres legeltetés miatt azonban ezek az 
állományok nem mutatnak jó növekedést. A hegységek 
belsejében, pédául Karánsebes táján viszont a kitermelt 
tölgyesek mind makkról, mind sarjról felújulnak. A sarjeredetű 
tölgyfákat is 100 éves vágásfordulóban tartotta kezelendőnek, 
mivel „növésök csak későbben kezd hanyatlani és csúcsaszály 
és egyéb betegségek is csak későbben szoktak beállani”

A tölgyfára megfelelő kereslet volt (például a vasútépítés 
során), így a tölgyesek kitermelése, netalán -  jó 
vágásvezetéssel -  makkról történő felújítása is, biztosítva volt. 
Itt az erdőrendezőnek a legeltetés visszaszorítása okozott 
gondot. Ezt viszont csak a tulajdonviszonyok rendezésével
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lehetett megoldani. S itt újra visszajutottunk az erdők mielőbb 
szükségessé váló elkülönítésének problémájához.

26



5. TULAJDONVISZONYOK, ERDŐSTATISZTIKA

A korábban említett erdőelkülönítési eljárás során a volt szerb
bánsági határőrök vagyonközösségének (amelyhez 56 község 
tartozott) mintegy 38 ezer kh (kb. 22 ezer ha) erdőterület 
jutott.31 Ez az erdő 25 község határában, többnyire a Dunára 
hajló hegyoldalakon állt. Az erdőt a közösség szolgalom- és 
részben tehermentesen kapta meg, amelynek az ügyeit egy 
választott vagyonkezelő szervezet intézte. Az erdőtől távolabb 
fekvő községek többször felvetették, hogy az őket illető 
tulajdonjogukat eladják, de erre -  ismereteink szerint -  nem 
került sor. Az erdőbirtok kezelésével kapcsolatban azonban sok 
probléma és kifogás merült fel, ami már az erdőtörvény 
meghozatala utáni időkben állami beavatkozást tett 
szükségessé. Ezt még részletesebben kifejtjük, de már itt 
jelezzük, hogy ez a vagyonközösség nem nagyon tudott az 
erdejével mit kezdeni.

Szintén a későbbiek miatt érdemes még tudni a 
következőket. A határőrvidéki erdei szolgalmak megváltásáról 
szóló törvény a „faizási, legeltetési, makkoltatási és a katonai 
határőrvidéken fekvő államerdőkben eddig gyakorlatban volt 
bármi néven nevezendő egyéb haszonélvezeti jogok” 
tisztázásáról intézkedett (l.§). Következésképpen a legelőkre 
vonatkozó megváltás több község határában az erdőket is 
érintette. Tehát megtörtént, hogy községi erdők is szerepeltek 
az erdők törzskönyvében. így a falvaknak saját, a 
vagyonközségtő! különálló erdejük is volt. Szintén a „községi 
erdők” kategóriájába kerültek a kopárfásítások is. A 
továbbiakban előforduló, nem a vagyonközösséget, hanem az 
egyes községeket érintő problémák tehát tulajdonjogilag innen 
eredeztethetők.

Az 1873:XXX. te. a volt határőröknek juttatott erdők 
kezelését csak általánosságban szabályozta. Csak azt követelte 
meg, hogy azokat „az erdőgazdasági és rendőrségi szabályok 
határai között” kell kezelni (3. §). Ugyanakkor azt, hogy a volt 
határőrközségek községenként vagy közösen kívánják-e a 
nekik juttatott erdőkben a gazdálkodást folytatni, a volt
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határőrök szabad elhatározására bízta (4. §). Kiemelte viszont, 
hogy az erdőként juttatott területek továbbra is erdő művelési 
ágban tartandók (7. §). Itt a vitára csak a már említett 
„kiszögellések” művelési ága adott okot. A fenn nem tartott -  
ti. az állam részére -  kincstári „kiszögellések” ugyanis lehettek 
akár erdők, akár irtások, illetve legeltetett, elkopárosodott 
területek is, míg a fenntartott kincstári „kivágások” általában 
irtások voltak. Ez utóbbiakat aztán az állam igyekezett (peres 
vagy egyéb úton) a foglalóktól -  akik legtöbbször maguk az 
irtok voltak -  visszaszerezni.

Az 1874-ben elkezdődő birtokelkülönítési munkálatok 
(ahol a volt határőröket 4 küldött képviselte) 1880-ban értek 
véget, ahol a volt román-bánsági határőrök összesen 216 068 
kh (124 347 ha) erdőt, 4873 kh (2804 ha) legelőt, 29 453 kh 
(16 950 ha) havasi (legelőt) területet, továbbá 1525 kh (878 ha) 
terméketlen területet (ez összesen 251 919 kh-t -  144 979 ha -  
tesz ki) kaptak, községenként a következő megoszlásban:32

Község neve Erdő összes terület
Román magyar kh □öl ha kh □öl ha
1. Armeni? Örményes 1137 27 654,3 2080 418 1197,1
2. Bánia Bánya 812 1560 467,9 886 746 510,2

3. Bárza
Börzény
(Bersing) 1484 369 854,2 1541 976 887,2

4. Bogoltin Bogoltény 5544 59 3190,6 6493 1113 3737,1
5. Borlova Borló 6256 363 3600,4 6569 545 3780,1
6. Borloveni 

noui §i vechi
0 -  és Ujbor- 
lovény 3256 138 1873,9 3442 1252 1981.3

7. Bozovici
Bozovics
(Bosowitsch) 6483 1568 3731,5 6734 1039 3875,8

8. Buchin Bökény 94 577 54,3 94 1138 54,5
9. Buco§ni{a Bokos 172 1492 99,5 187 691 107,9

10.Caranscbe§
Karánsebes
(Karansebesch) 273 817 157,4 292 40 168,0

ll.Cicleni Csiklény 44 408 25,4 44 998 25,7
12.Cire§a Bisztracseres 2451 945 1410,9 2505 185 1441,7
13.Ciuta Csuta 530 875 305,4 538 1478 310,1
14.Coramnic Koromnok 88 251 50,7 88 251 50,7
15.Comereva Somosréve 5315 1080 3059,2 10037 554 5776,5
ló.Crájma Korcsona 15 298 8,7 15 298 8,7
17.Dalbo§et Dalbosfalva 3840 1198 2210,3 3865 104 2224,3
18.Dalci Dálcs 293 818 168,9 299 1345 172,5
19.Dubova Dunatölgyes 2253 317 1296,7 2458 848 1414,9
20.Eibenthal Tiszafa 1317 1565 758,5 1330 827 765,7
21.E§eInita Dunaorbágy 2167 1232 1247,6 2213 1394 1274,1
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Község neve Erdő Összes terület
román magyar kh □öl ha kh □öl ha
22.Fene§ Fényes

(Fönich)
3386 147 1948,7 4099 1049 2359,3

23.Gárána
Szörényordas
(Wolfsberg) 236 406 135,9 237 389 136,5

24.Gárbovát Gerbóc 1722 977 991,4 1770 30 1018,6
25.Glimboca Novákfalva 3903 950 2246,5 3929 446 2261,3
26.Golef Galacs 5064 1321 2914,8 5132 465 2953,6
27.Ilova Illópatak 2425 986 1395,9 2488 689 1432,1
28.1ablamta Bélajablánc 7211 1570 4150,5 7341 1362 4225,3
29.Lápu§nic Nagylaposnok 3394 371 1953,4 3425 29 1971,1
30.L3pu§nicel Kislaposnok 431 551 248,2 435 400 250,5
31.Lindenfeld Karánberek 1852 446 1065,9 1880 566 1082,1
32.Mal Mái 580 425 333,9 592 544 340,9
33.Marga Márga 4564 287 2626,6 4994 1379 2874,5
34.Márul Almafa 7612 678 4380,9 20314 1485 11691,2
3S.Mehadia Mehádia 5338 1069 3072,4 5379 1063 3096,0
36.Mehadica Kismiháld 12099 1020 6963,3 12385 1321 7127,9
37.Moceri§ Mocsáros 7957 47 4579,2 8127 523 4677,2
38.0breja Bisztranyíres 6196 923 3566,1 6233 966 3587,4
39.0gradena 
nouá§i veche

Ó- és Lljasz- 
szonyrét 5209 1526 2998,4 5273 184 3034,7

40.0haba-
bistra Bisztere 2921 639 1681,3 2965 316 1706,5
41.Párvova Porhó 4152 937 2389,8 4206 359 2420,7
42.Páta§ Nérapatas 1691 585 973,4 1902 1464 1095,1
43.Peceni§ca Csernabesenyö 2257 915 1299,2 2360 323 1358,3
44.Petnic Petnek 854 817 491,8 861 1443 496,0
45.Pctro§nita Petresfalva 2119 985 1219,8 2154 802 1239,9
46.Plavi§evifa Naszádos 2826 444 1626,5 2939 139 1691,4
47.Poiana Sebesmező 2420 179 1393,1 2523 120 1452,0
48.Prigor Nérahalmos 8391 751 4829,3 8662 298 4985,0
49.Prilipef Perebő 2061 423 1186,3 2148 1451 1236,7
50.Prisian Perestyén 291 293 167,6 295 197 169,8
51.Putna Putna 2553 1069 1469,7 2622 635 1509,1
52.Ravensca Almásróna 2594 1025 1493,2 2601 1117 1497,2
53.Rudária Ógerlistye 7979 196 4591,9 8846 1468 5091,4
54.Rusca Ruszka 3679 1196 2117,7 10454 1204 6016,7
55.Sadova

nouá Újszagyva 1350 952 777,3 1719 1292 989,7
56.Slatina Temesszlatina 7838 1594 4511,3 8095 691 4660,6
57.$opotul

nou Újsopot 7772 264 4472,8 7961 1503 4582,1
58.$opotul

vechi Ósopot 2266 136 1304,1 2299 1209 1323,5
59.§umiía Cseherdős 105 782 60,7 105 782 60,7
60.Teregova Teregova 5815 1329 3347,0 6115 533 3519,4
ól.Tisovita Tiszóca 2170 885 1249,1 2295 1445 1321,3
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Község neve Erdő Összes terület
román magyar kh □öl ha kh □öl ha
62.Topleti Csernahévíz 4518 628 2600,3 4636 1511 2668,6
63.Tuföri TufTás

(Töplitz)
176 850 101,6 220 51 126,6

64.Tumu Sebestorony 4109 840 2365,0 4136 21, 2380,3
65.Valea

Bolva§ni{a Bolvásvölgy 2840 157$ ' 1635,0- ,2856x 747'. 1643,9
66.Valea maré Bisztranagy-

völgy 134 1309 77,6 191' 882 110,2
67. Var Vár(War) 2802 1233 1613,0 2815 346 1620,1
68.Várciorova Varcsaró 2631 67 1514,1 5335 1420 3070,8
69.Voislova Szörény-

balázsd 759 824 437,1 793 598 456,7
70.Závoi Závoly 958 401 551,5 1033 915 594,8
összesen 216068 379 251919 12 144979,4

124347,2

Erdővel nem rendelkező 
vagyonközösség tagjai:

községek, ame

l.Bolva§ni{a Bolvás
2.Brebul-nou Temesfő
3.Cánicea Szörénykanizsa
4.Caransebe§ul-nou Újkaránsebes
5.Cárpa Korpa
6.Cornea Somfa
7.Cru$ovát Körtvélypatak
8.Cuptoare Kuptorja
9.Doma§nea Domásnya
lO.Globucraiova Kiskirálymező
ll.Globuráu Golbor
12.1az Jász
13Jupalnic Nagyzsupány
14.Luncavita Nagylankás
15.0r§ova Orsóvá
ló.Plugova Ekés
17.Rueni Sebesrom
18.Sadova-Veche Ószagyva
19.Váli§oara Temesvölgye
20.Verendin Verend
21.Zerve§ti Szervesd
22.Zlagna Szalakna.
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A megegyezés részét képezték természetesen nemcsak a 
területi megosztások, hanem olyan kérdések, mint a szállítási 
útvonalak biztosítása, vagy a megfelelő határjelek és -dombok 
elkészítése is. Külön megállapodásban kötötték ki például azt, 
hogy az erdők- közötti közlekedés, továbbá az állatok fel- és 
lehajtása érdekében 50 méter széles utakat vágnak ki. Aztán 
hogy egyik erdőtulajdonos nem akadályozza a másik szállítási 
és egyéb erdei munkáit (ezt az időközben megszülető, életbe 
lépő erdőtörvény is előírta), továbbá a belzetek (enklávék) 
tulajdonosainak -  a „kivágások” irtásföldjeit kell ez alatt 
értenünk -  kerítés- és határbiztosítási kötelezettséget is 
előírtak. Összességében azonban -  miként arra az 1873. évi 
XXX.tc. 5.§-a utalt -  igyekeztek a magánosok „kivágásait” az 
állami erdőterületekről kiváltani, azokat kiküszöbölni. Ez 
azonban hosszú folyamat volt, mert időközben -  ahogyan arra 
még vissza fogunk térni -  a lakosok a közös (sőt az állami) 
területekből újabb foglalásokat tettek.

Végül szükségesnek tartjuk a Krassó-Szörény megyei 
adatokat is ide felsorakoztatni. Először az 1882. évi, a 
kataszteri nyilvántartásban szereplő, a temesvári erdőfelügyelő 
által készített kimutatást33, majd az 1885-re pontosítottat, amit 
BEDŐ Albert az ekkor elkészült erdőtörzskönyvet tett közzé34, 
végül pedig az 1910. évi erdőstatisztikai adatokat35 közöljük.

1882 1885 1910
kh (ha) kh (ha) kh (ha)

véderdő 22 777 13 108 45 144 25 980 47 326,47 27 236,38
feltétlen
erdőtalajon álló 
erdő

847 163 487 542 847 441 487 702 763 997,51 439 680,56

nem feltétlen 
erdőtalajon álló 
erdő 113 493 65 315 109 855 63 222 88 941,50 51 185,83
összesen 983 433 565 965 1 002 440 576 904 900 265,48 518 102,77
Fafajok szerint
tölgy 257 304 148 078 274 849 158 176 208 827,69 120 180,33
bükk és más 
lombfa

699 172 402 373 705 980 405 784 668 341,73 384 630,66

fenyő 26 957 15 514 22 493 12 944 23 096,06 13 291,78
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Tulajdonjog szerint
állami 373 416 214 901 360 599 207 524 335 558,04 193 113,65
törvényhatósági 
és községi 290 569 167 222 319442 183 839 256 177,82 147 430,33
egyházi testüle
tek és személyek 206 119 227 131 119,00 68,49
közalapítványi 4 875 2 806 4 934 2 840 5 668,05 3 261,96
hitbizományi 2 1
részvénytársulati 190 496 109 630 193 167 111 167 180 352,36 103 792,78
magánerdő 123 869 71 286 124 071 71 403 120 830,54 69 537,98

Az erdőterület csökkenése ebben a megyében, ahol az erdők az 
összes földterületnek a felét borították, egyértelmű. Ebben a 
fogyásban valamennyi tulajdonosi kategória érintett, mi 
azonban most a községi erdők térvesztését emeljük ki, amely 
csökkenés okát a későbbiekben igyekszünk megvilágítani.
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6 ERDŐKEZELÉS, SZOLGÁLATI VISZONYOK

A határőrvidék polgárosítása után a temesvári 
hadparancsnokságon 1872-ben megszűnt az erdészeti osztály, 
helyette a temesvár-karánsebesi jószágigazgatóság kebelén 
belül működött egy erdészeti szervezet. Az említett 
jószágigazgatóság aligazgatójának nevezett SCHNORFE1L 
Antal erdőigazgató aztán az erdőterületeket 1873-ban önálló 
erdészeti kezelésbe, a fehértemplomi és a karánsebesi

36erdőhivatal kerületeként vette át. Ezek már nem a 
hadügyminisztériumhoz (hiszen a határőrvidéket feloszlatták), 
nem is a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztériumhoz (ahová a jószágigazgatóságok tartoztak), 
hanem a pénzügyminisztériumhoz kerültek -  miként a kincstári 
erdők mindegyike.

Az erdőtörvény után kiépülő erdészeti adminisztráció 
részben a korábbi szervezetet fejlesztette tovább, részben pedig 
új, a volt határőrök birtokelkülönítése utáni helyzetet tükrözte.

A volt szerb-bánsági határőrök az erdészeti feladatokat 
jórészt még a katonai időszakból megmaradt szervezetükkel 
igyekeztek megoldani. A közös erdők feletti felügyeletet pedig 
egy képviselő-testület gyakorolta. A birtokosság gazdálkodása 
azonban -  miként az a területileg illetékes temesvári 
erdőfelügyelő jelentéseiből kitűnik -  nem felelt meg az 
erdőtörvény előírásainak. Az erdőfelügyelő 1882-ben a 
birtokosság gazdálkodását „tarthatatlannak” nevezte, amelyet -  
kissé körülményesen -  a következőkkel indokolt: „a hol a 
gazdaság mozgató lelke, az intéző közeg mint szakember 
rendelkezései felett oly csekély ismeretekkel bíró s az 
erdőgazdaság alapfogalmát sem ismerő választmány elbírálva 
intézkedik; hol a kezelő tiszti személyzet nem áll 
szakférfiakból, ott oly állapot áll be, mint a milyet az 
erdőtörvény életbe lépte óta kizárólag ezen volt szerb-bánáti 
határőrezred vagyonközösségénél elég szomorúan 
tapasztalhatni; hol egy, az erdők kezelését még a gyakorlatból 
sem ismerő választmány önérdekből saját, egyoldalú, félszeg 
felfogása szakavatatlanságával a szakember rendelkezéseit
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felülbírálja, ott az erdő ápolása, felújítása, egyszóval rendezett 
állapot nem létesülhet, s a régi volt katonai rendszer alatt 
derűre borúra tarolt, az állabokba léket ütött kiszálalásával, a 
silány, értéktelen hárs, szil és ily harmadrangú törzsek 
visszahagyásával a vágásterek a legszomorúbb és legriasztóbb 
képet tüntetik fel, tanulságául annak, hogy miként lehet 
ésszerűtlen, visszás gazdálkodás mellett jobb állabokat tönkre 
silányítani.”

Ebben a helyzetben az erdőfelügyelő legelső teendőnek a 
„szakértő közeg” alkalmazását tartotta, akit viszont megfelelő 
rendelkezési joggal kellett volna felruházni. Miután erre nem 
látott esélyt, két évvel később, 1884-ben már továbblépett. 
Abból kiindulva, hogy a kiírt, szakvizsgázott erdészi 
(tulajdonképpen erdőgondnoki) állásra senki sem pályázott, 
célszerűnek látta az államerdészeti kezelés megvalósítását.38

A bajokat tetézte, hogy a vagyonközösség az erdeit alig 
vette át, azonnal hozzálátott annak értékesítéséhez. „De ezen 
törekvésében -  írták később -  oly kevés körültekintéssel s oly 
kevés üzleti számítással járt el, hogy rövid idő alatt nem csak 
az erdőtörvénnyel jött összeütközésbe, de vagyonilag is a 
legszomorúbb helyzetbe jutott. A könnyebben megközelíthető, 
értékes erdőket gyorsan kihasználta, vagy átszálalta s mind a 
mellett újabb terhes szerződéseket kötött, melyeket már csak 
azért sem volt képes betartani, mert azon erdőrészekben, 
melyekből az eladást tervezte, a szükséges készletek már nem 
is állottak rendelkezésre.”39

Az említett „terhes” szerződéseket részleteikben nem 
ismerjük. Csak egy-két adatunk van arra, hogy a 
vagyonközösség vezetősége hol a szerződésbén lekötött 
talpfamennyiséget, hol tűzifát nem tudott sem mennyiségben, 
sem határidőre leszállítani. Ez utóbbi esetben ráadásul 
Felsőlupkó határában 7 km-es erdei görgőpályát is építtetett 
(talán megfogadta DIVALD korábbi tanácsát?), de így sem 
volt képes 30 ezer m3 tűzifát a vevőnek határidőre átadni -  
holott a szállítópálya „méregdrága” volt.40

A szerb-bánsági vagyonközösség erdeinek romlása végül 
arra indította a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi
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minisztert, hogy az ottani erdőket 1886-ban állami kezelésbe 
vegye41 Ehhez a belügyminiszter -  mint vagyonfelügyeleti 
hatóság -  is hozzájárult. „Meggyőződést szereztem arról -  írta 
a belügyminiszter a társminiszternek hogy a vagyon község 
viszonyai a képviselő testület helytelen kezelése következtében 
oly zilált állapotba jutottak, hogy az ingatlan értéknek a 
végpusztulástól és ezzel karöltve a vagyon községnek az 
anyagi tönkrejutástól való megmentése kivételes és radicalis 
intézkedéseket igényelnek, annál inkább is, mert az ezred 
vagyonközségi ügyek kezelésére fennálló szabályrendeletek a 
létező bajok orvoslására kellő támpontot nem nyújtanak.” 
Ennek alapján csak azt kérte, hogy a vagyon működtetéséből 
befolyó pénzt hagyják meg -  a törvény adta keretek között -  a 
vagyonközösség képviselő-testületének.

Meg kell emlékeznünk a vagyonközösségi önkormányzat 
működéséről. A volt határőrvidéki községek összességét a 
vagyonközösség közgyűlése igazgatta, azaz ez a fórum volt az 
önkormányzat legfőbb szerve. Tagjait a lakosok a községi 
elöljárók választási rendjének megfelelően választották meg. A 
közgyűlés a tagok közül szavazta meg a birtokközösség elnökét 
és négytagú választmányát. Ez a 4+1 tagú választmány vitte a 
birtokosság ügyeit, képviselte az egész vagyonközösséget. Az 
állam nevében a megyei főispán -  mint kormánybiztos -  
gyakorolta a felügyeleti és ellenőrzési jogot, ami a közösség 
ügymenetének és pénzkezelésének figyelemmel kísérésére is 
kiterjedhetett. (A közösség szervezete egyébként a 
későbbiekben az 1886: XXII. tc.-kel, a községekről intézkedő 
törvénnyel összhangban történt.)42

Amikor a vagyonközösség csődbe jutott, a belügyminiszter 
kénytelen volt az önkormányzati jogokat felfüggeszteni úgy, 
hogy a választmány a továbbiakban csak az államerdészeti 
költségvetések és számadások megvizsgálását ellenőrizhette, 
maga nem gazdálkodhatott43 Az erdőből származó jövedelem 
hovafordításáról addig, amíg az állam által adott kölcsönt nem 
fizették vissza, nem dönthetett. Később, ahogyan nőtt az 
erdőből származó vagyon, természetesen nőttek az 
önkormányzat lehetőségei is. Tudnunk kell, hogy az 1892-ben,
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az erdélyi románok nevében az uralkodónak beadott, később 
nevezetessé váló, „Memorandumában a vagyonközösség fölé 
rendelt kormánybiztost (ezt a tisztet Ormos Zsigmond, Temes 
vármegye főispánja látta el) és az erdők állami kezelését 
kifogásolták. Sőt a „Memorandum” írói feltételezése szerint a 
cél az, hogy a vagyont „elvegyék eredeti tulajdonosaiktól és 
magyarosítási célokra használják.”44 Ez az állítás vagy a tények 
nem ismeretéből, vagy tudatos politikai félremagyarázásból 
fakadhatott.

Térjünk azonban vissza az állami erdőkezelés bevezetésére!
A miniszter a lugosi kincstári erdőigazgatót, SCHNEIT 

Adolfot bízta meg az állami kezelés gyakorlati 
megvalósításával, akinek a további a címe: „a volt szerb 
bán. [sági] 14. sz. végezred vagyonközség erdeinek kezelésével 
megbízott m. kir. erdőtanácsos”. SCHNEIT munkálkodása 
nyomán a vagyonközösség pénzügyei hamar rendbe jöttek, így 
1890-ben a vagyon már tehermentes volt. (A miniszter ennek 
ellenére megtagadta az erdőtanácsos jutalomban való 
részesítését. Az erdőigazgató -  vélte -  a többletfeladattal is 
csak a munkáját végezte, amit egy állami alkalmazottól 
mindenkor el lehet várni. Az más kérdés, hogy a 
vagyonközösség aztán mégis jutalmat utalt ki az erdőigaz
gatónak. 45)

1886 júliusában, az átvételkor 7,90 frt [!] volt a 
vagyonközség pénztárában, amihez 11838,36 frt anyagérték és 
3361,93 frt hátralékos követelés jött még, de a község tartozása 
49822,28 frt-ra rúgott. így az üzem folytatásához a magyar 
kormány rögtön 33000 frt-nyi előleget volt kénytelen adni, 
amit aztán a közösség 1890 végéig fizetett vissza.46 A kezelő 
erdészek 1896-ban az önkormányzat rendelkezésére már 60 
ezer forintot tudtak bocsátani, aminek a felhasználásáról az 
önkormányzat szabadon dönthetett47

Maga az állami erdőkezelés ebben az esetben azt jelentette, 
hogy a fehértemplomi m. kir. erdőgondnok mind az erdészeti 
munkák szakmai irányítását, mind a tényleges gazdálkodást 
végezte. Az „erdőgondnokság -  szól az egyik jelentés -  a 
lugosi m. kir. erdő igazgatóság főnökének vezetése és
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ellenőrzése alatt ugyanazon teendőket végzi, mint a kincstári 
erdőgondnokságok, feladatára és hatáskörére nézve tehát 
ugyanazok a szabályok érvényesek, melyek a kincstári 
erdőgondnokságokra nézve fennállanak s maga a lugosi 
erdőigazgató is ugyanazon hatáskörrel jár el ezen gondnokság 
vezetésénél, mint a lugosi kincstári erdők igazgatásánál.”48

A vagyonközösség kiadásait azonban nem elsősorban a 
kezelési költségek, hanem az itt is érvénybe lépő adók 
terhelték.

A határőrök polgárosításából, majd pedig az erdők és 
havasok elkülönítéséből következett, hogy ezen vagyontárgyak 
után is adót kellett fizetni. Ez a máshol már természetes 
állampolgári kötelezettség a határőrvidéken csak 1878-ban vált 
törvénnyé. (Előtte, 1875-ben a horvát-szlavónországi volt 
határőrvidékre is külön hoztak törvényt az erdők adójáról.) Az 
1878: X. te. számunkra azért fontos, mert a két, általunk most 
vizsgált volt határőrezred területén lévő erdők minőségére is 
utal.

A törvény az itt előforduló erdőket (és havasokat) négy 
(adó)osztályba sorolta:

1. tiszta tölgyerdők, amelyek holdankénti becsértéke 
200 frt-ot meghaladja

40 krajcár adó;
2. tiszta és kevert tölgy-, bükk- és fenyőerdők, 

amelyek becsértéke 100-200 frt közötti, továbbá a 
havasi legelők

12 krajcár adó;
3. bükk- és fenyőerdők, amely becsértéke 50-100 frt 

közötti
6 krajcár adó;

4. „azon jelenleg még nem értékesíthető bükkerdők, 
melyeknek az erdőosztás alkalmával megállapított 
holdankénti becsértéke ötven forinton alul áll”

1 krajcár adó.
Igaz, ez az adómegállapítás csak ideiglenes volt, de 

mutatja, hogy az erdők feltártsága, továbbá a fafajok nagyon 
lényeges szerepet játszottak az adó megállapításában -  miként
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az értékesítés alkalmával is. Megjegyezzük még, hogy a volt 
végvidék adózási eljárását és mértékét csak 1883-ban hozták 
összhangba az ország többi területével (XLVI. te. 10. §). 
Ugyanakkor pedig az adózási kötelezettség az erdőértékesítés 
kifejlődését is segített. Az adózás alá vont vagyontárgyból 
ugyanis a birtokosok jövedelmet, legalább akkorát, mint annak 
adója, szerettek volna látni.

A szerb-bánsági erdők állami kezelésbe vételekor néhány 
fakitermelési szerződés még érvényben volt, amelyeket 
természetesen nem lehetett megváltoztatni. Ugyanakkor az 
erdőkben szembetűnő volt a korábbi, rendszertelen kitermelés, 
így az államerdészet -  kihasználva a kedvező értékesítési 
viszonyokat -  a házilagos fakitermelést kezdte el. Ezzel 
sikerült a már átszálalt, kiválogatott állományokat is 
kitermelni. A lakosságnak csak a hulladékfa szedését engedték 
meg, míg minden további fát vagy az említett szerződések 
útján, vagy a miniszter által jóváhagyott árszabályzat szerint 
értékesítették.49

Itt mutatkozott meg az erdők elkülönítése, a határőrvidéki 
lakosok erdei szolgalmának a megváltása. Hiszen most már 
sehol, sem az állami, sem a vagyonközösségi erdőkben nem 
lehetett fát szabadon kivágni.

A sikeres állami erdőkezelés, -gazdálkodás mögött 
nemcsak szakmai munka, hanem komoly kereskedelmi 
tevékenység is volt. Az első jelentősebb szerződést a Baiersdorf 
és Biach céggel kötötték. Az 1887/88-1889/91. évi kitermelésű 
faanyagot a Duna-partra szállítva adták el. A tűzifasarangokat 
„20 méter hosszú és 220 cm magas rakatokban” minden év 
június elsejétől augusztus végéig adták át a cégnek, s az a 
következő év április végéig volt köteles a fát elszállítani. A 
szerződésben külön kikötötték, hogy „a fa lehetőségig olyan 
rakpartokon hozatik készletbe, a melyekről a berakásolás a 
hajókba legkönnyebben eszközölhető.” 0

A pozsezsenai és lyuborosdiai rakodókra szállított 
fakészleteket az 1890/91-1893/94. évi kitermelésekre is a 
Baiersdorf és Biach cég vette meg. A tűzifát három osztályban 
számolták el: bükk hasábfa; tölgy hasábfa; vegyes dorongfa. A
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felsorolás az értéksorrendet is jelenti. A fa ára köbméterenként 
1,86 frt-tól 1,28 frt-ig terjedt, amely értékek az árverés során 
alakultak ki. A vagyonközség erdeit kezelő kincstár a 
lyuborosdiai részen a szállítás megoldására görgőpályát épített, 
amely idegen, nem vagyonközségi területeken is átvezetett.51

A házi kezelés mellett történtek tövön való faeladások is. 
Például a „B” üzemosztályok Duna felé hajló erdőségeit az 
1890-es évek elején -  kihasználva a tűzifa iránti kereslet 
növekedését -  tövön adták el. Igaz, 1895-96-ban a kereslet 
csökkent, de az érvényes szerződések szerint a vállalkozók a 
megvett vágások után -  a fel nem dolgozott fa térfogatának 
megbecsülése alapján -  ekkor is fizettek.

A fakereskedelmet illető árakról 1895-ból áll 
rendelkezésünkre újabb adat. E szerint a tűzifát termelő 
vállalkozók az erdőkben a vegyes (kemény) tűzifáért 76 krajcár 
tőárat fizettek. Általában azonban a fehértemplomi 
vagyonközség erdeiben csak 53 krajcárt adtak a tűzifáért, a 
tölgy épületfáért 3,50 frt-ot, míg egyéb épületfáért 1,49 frt-ot.32

A házilagos fakitermelés egyébként számtalan nehézséggel 
küzdött. Elég itt csak a fehértemplomi erdőgondnok 1894. évi 
tevékenységi jelentését idézni, amely szerint „a fatermelők és 
fuvarosok tömeges része -  kivált magasabb kereseti bérek 
miatt -  részint magánvállalkozókhoz, részint pedig a határos 
Szerbiába szerződtek [így!], minek folytán az előirányzott volt 
mennyiség tűzifa, valamint a vágásokban levő készletek 
kiszállítása elérhető, illetve értékesíthető nem voltak.”53 A házi 
kezelésnek tehát itt is jelentkeztek azok az akadályai, amelyek 
az ország más részein is megvoltak.

Ezek után vissza kell térnünk az állami erdőkezelés 
visszhangjára, az eredmények kortársak általi megítélésére.

A fehértemplomi erdőgondnok többször hangsúlyozta, 
hogy „a vagyonközség a kincstári kezeléssel teljesen meg van 
elégedve és -  kivéve egyes személyes indulatból kifolyó, de 
máskülönben egész ártatlan kifogásokat -  iránta legnagyobb 
bizalommal viseltetik.”54 Igaz, nem áll rendelkezésünkre a 
vagyonközösség véleménye, de elfogadhatjuk: a szakszerűség
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és a jövedelmezőség igényeinek az állami erdőkezelés ezen a 
területen is kezdettől fogva megfelelt.

A kötelező állami erdőkezelés bevezetésekor, 1898-ban 
Temesvárott létesítettek állami erdőhivatalt, amely alá a 
fehértemplomi, az újmoldovai és a verseci járási 
erdőgondnokságok tartoztak, s valamennyi kezelte az általunk 
most vizsgált területeket is. Később a verseci 
erdőgondnokságot kétfelé osztották, így létesült a karánsebesi. 
Megjegyezzük még, hogy az új moldovai erdőgondnokság 
székhelye Fehértemplomon volt, ahol a volt szerb-bánsági 
vagyonközösség pénztárát is tartották. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy a vagyonközség pénztára, erdőkezelése a 
fehértemplomi m. kir. (kincstári) erdőgondnoksághoz (ill. 
hivatalhoz), míg a községi tulajdonban lévő erdők, kopárok 
kezelése meg a fehértemplomi m. kir. (állami) járási 
erdőgondnoksághoz tartozott. Ennek volt „mellérendelt” társa, 
csak a székhelyét Fehértemplomon tartó újmoldovai járási 
erdőgondnokság.55 A tevékenységükről pedig tudnunk kell, 
hogy az újmoldovai szinte kizárólag, míg a karánsebesi járási 
erdőgondnokság jórészt a kopárfásításokkal foglalkozott.

A volt román-bánsági határőrök közös erdőinek kezelését
-  miként már korábban utaltunk rá -  az elkülönítés előtt a 
kincstár végezte. Az 1880-ban végbement elkülönítés után a 
kincstári erdőhivatal Orsovára költözött, míg Karánsebes 
megmaradt a vagyonközösségi erdők irányítási központjának. 
Az erdőtörvénynek megfelelő, szakszerű kezelés ellen az 
elkülönítés előtt természetesen kifogás nem merült fel. A 
temesvári erdőfelügyelő csak azt jegyezte meg: „Hogy a 
román-bánáti vagyon község erdőségednek] kezelése az 
elkülönítés előtti időkben a m. kir. kincstárnál alkalmazott, de a 
hazai nyelvet nem értő, részben államvizsgázott közegek által 
láttatik el, nagyrészt megnyugvással szolgálhat.”56

A vagyonközség az elkülönítés után is megmaradt a 
hivatalos érintkezésekben a német nyelvnél, és végig kitartott 
az önálló kezelés mellett. A központi erdőhivatal Karánsebesen 
volt, amelynek a következő erdőgondnokságokat rendelték alá: 
karánsebesi, teregovai, bozovicsi, orsovai, biszterei.
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Az 1898. évi törvény után kiépülő kötelező állami 
erdőkezelés kapcsán újra felmerült, hogy a volt román-bánsági 
határőrvidéki erdőket állami kezelésbe kellene vonni (amit 
egyébként a temesvári erdőfelügyelő, DÖMÖTÖR Tihamér, 
„fölötte kívánatosának tartott).57 A „m. kir. állami 
erdőhivatal”-okat alapító miniszteri rendeletben (690/1899. 
FM.) eredetileg szerepelt a 44., a Lúgoson felállítandó 
erdőhivatal is, de 1899-ben a vagyonközség az állami 
kezelésről nem nyilatkozott, aztán pedig elutasította, 
megmaradt a saját szervezet mellett.58

A vagyonközösség önállóságát, alapszabályát először 1879- 
ben fogalmazták meg, amely lényegében a horvát-szlavón 
határőrvidéki vagyonkezeléssel egyezett meg. Az új, a magyar 
törvényeknek megfelelő szervezeti és működési szabályzat 
1894-ben készült el. Ehhez 1917-ben csatolták a tisztviselők és 
alkalmazottak -  szintén a magyar törvényeknek megfelelő -  
betegbiztosítási- és nyugdíjszabályzatát. A vagyonközösség 
autonómiája így teljes volt, s megfelelt az 1898-ban életbe lépő 
erdőtörvény második címében foglalt, „a közbirtokosságok és a 
volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt 
erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének 
szabályozásáról” szóló előírásoknak is. (Újabb, már Trianon 
után elfogadott alapszabály pedig 1925-ben készült.)59

A községi és más, az 1879. évi törvény 17.§-a alá tartozó 
birtokos tulajdonában lévő erdők kezelése itt is, mint 
mindenhol az országban, a birtokosoknak egyre nagyobb 
gondot okozott. A szakszerű irányítás érdekében 1896 
novemberétől Krassó-Szörény vármegye erdőinek egy része is 
állami kezelésbe került.60 Egyelőre a Versecen székelő állami 
erdőgondnokság látta el a feladatokat, majd pedig az 1898. évi 
törvény alapján kiépülő szervezet. Ennek Krassó-Szörény 
megyében is dolgozó erdőgondnokságait előbb, a volt szerb
bánsági erdőknél ismertettük.

Az erdészek szolgálati viszonyainak taglalásakor 
mindenekelőtt a nyelvkérdésre, nyelvismeretre kell kitérnünk.

Az állami és a vagyonközségi erdők elkülönítésekor a 
vezető erdészeket általában az állam vette át, míg a két új
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erdőbirtokos hirdetések és egyéb módon próbált meg 
szakembereket toborozni. Megjegyezzük még, hogy a kincstár 
kevésbé volt ráutalva a korábbi katonai parancsnokság 
erdészeire, így köztük válogathatott is. Például két erdőtisztre 
kimondta: mivel „a hivatalos magyar nyelvről fogalmunk sem 
lévén, azoktól, mihelyt az új hivatali szervezés életbe léptetése 
után kizárólag már csak magyarul kellene hivataloskodni, 
azok[tól] sikeres szolgálat nem várható.” így őket rendelkezési 
állományba helyezték, illetve a vagyonközségeknek ajánlották 
fel. 61

Érdekességként jegyezzük meg, hogy a román-bánsági 
vagyonközség erdőelkülönítésében buzgólkodó GELINEK 
Tivadar sem tudott magyarul. Ezért az irodai munkák jelentős 
részét már nem ő, hanem az új, a fiatal, a magyarul tudó 
kollégák végezték. Ráadásul 1880 után eredeti helyére, a 
temesvári erdőrendezőséghez sem tudott visszamenni, mivel az 
erdőtörvény életbe lépte után az adminisztráció nyelve ott is 
magyar lett. így rendelkezési állományba, majd (feltehetően) 
nyugdíjba került.62

Számunkra, az utókor számára, érdekes annak a kérdésnek 
a felvetése is, hogy vajon ilyen körülmények között, az 
egzisztenciális létükben veszélyeztetett tisztviselők mindig a 
magyar állam javára dolgoztak-e. Mivel soha semmilyen 
nyoma nincsen annak, hogy akár az erdészeti, akár az 
elkülönítések királyi biztosa hivatalából ebben a tekintetben 
panasz érkezett volna, el kell fogadnunk, hogy igen. Ezekben a 
tisztviselőkben nagyobb volt a fegyelem, a becsületesség, a 
felelősségérzés, mint a „szűkkeblű” magyar állam elleni -  
óhatatlanul kialakuló -  keserűség.

Érdemes arra is rámutatnunk, hogy az állam talán pazarlóan 
bánt ezekkel az emberekkel, a szaktudásukkal, amikor az 
erdőtörvény után kiépülő erdészeti igazgatásban már nem 
számított rájuk. Éppen akkor nem, amikor a szakemberekben, 
főleg az üzemterveket összeállító és a szakszerű erdőkezelést 
ellátni képes szakemberekben óriási hiány mutatkozott. Igaz, a 
különböző vagyonközösségek, városok, magánuradalmak 
továbbra is alkalmazhatták őket (bár a hivatalos iratok

42



elkészítésében ott is segítségre szorultak), a kincstári erdészet, 
erdőigazgatás számára elvesztek. Az államnak példát kellett 
mutatnia abban, hogy az 1867. évi kiegyezést követően a 
közigazgatás nyelve a magyar lett. S ebben talán azt hozhatjuk 
fel a magyar állam mentségére, hogy a XX. században a 
különböző nyelvrendeleteket sokkal türelmetlenebbül, sokkal 
gyorsabban és az emberi erőforrásokat sokkal pazarlóbban 
elkótyavetyélve hajtották végre.

Ezt a nyelvkérdést még egészítsük ki a következőkkel is. 
Mindkét vagyonközség az alakulásakor természetesnek vette, 
hogy az erdészek németül intézik a hivatalos ügyeket. Ezért a 
fehértemplomi erdőhivatal már említett, 1884. évi 
álláshirdetésében mind ezt, mind a magyarnyelvismeretet 
megkövetelték, és a szerbül és a románul tudókat előnyben 
részesítették.63 Feltehető, hogy ilyen széles körű nyelvtudással 
nemhogy az új, de a régi erdészeti tisztviselők sem 
rendelkeztek. Pedig a továbbiakban is a nyelvismeret volt a 
pályázatok egyik legfőbb követelménye. A román-bánsági 
ezrednél, ahol pedig az ügyeket maguk vitték, ott is mind a 
német, mind a román, mind pedig a magyar nyelv (előbb csak 
előnyként, majd kötelezőként) ismerete minden pályázatban 
szerepelt.64 Nem is lehetett másképpen, mivel akár a 
hatóságokkal, akár az erdőfelügyeleti szervekkel az ország 
hivatalos nyelvén, magyarul kellett érintkezni. Ugyancsak 
követelmény volt a magyar nyelvű szervezeti és működési 
szabályzat is, abba viszont az állam nem szólt bele, hogy a 
vagyonközség a belső ügyeit milyen nyelven vitte. (Bár a 
közgyűlési jegyzőkönyvek vezetését szintén megkövetelték -  
az esetleges ellenőrzés miatt -  magyar nyelven is.)

A magyar nyelv vezető szerepének az érvényesülésére 
érdemes még visszautalnunk a Naszód-vidéki, szintén román 
határőrök erdészeti szervezetére. Ott az erdők állami kezelésbe 
vétele előtt szintén kormánybiztos működött a vagyonközség 
irányító testülete mellett. S az általa kiadott pályázati fel-hí- 
vásokban az erdőőröktől megkövetelték az erdőőri szakvizsga 
letételét, a magyar-(továbbá német- vagy román-)nyelvtudást, 
végül pedig a 24-45 év közötti életkort. Az erdőszolgáknak
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kiírt pályázatban az említett korhatár szintén követelmény volt, 
de ott -  a fizikai erőnléten kívül -  a feltételek enyhébbek 
voltak. Ráadásul „hasonló képességek mellett előnnyel bírnak a 
kiszolgált és véglegesen elbocsátott katonák, úgy azok, a kik 
azt is kimutatják, hogy a megyében dívó nyelveken kívül a 
magyar nyelvet is bírják, és a kik írni és olvasni is tudnak.”65 
Tehát a lakossággal közvetlenül érintkező erdőszolgáktól csak 
fokozatosan követelték meg a magyarul tudást.

Végül térjünk még ki ennek a problémának az „utóéletére” 
Napjainkban is jelennek meg olyan írások, ráadásul nem is 
Romániában, hanem például Ausztriában, amelyekben ezt a 
„magyarosítást” eltúlozzák. Abból indulnak ki, hogy a 
magyarok azért asszimiláltak, mert relatív kisebbségben voltak, 
tehát szükségük volt a magyarosításra. Ellentétben a 
románokkal, akik Trianon után nem románosítottak, mert egy 
3/4-es többségben lévő népnek erre nincsen szüksége66 Az 
állítás általános cáfolatával bizonyára nem ezen dolgozat 
keretein belül kell foglalkoznunk. Itt csak elégedjünk meg 
azzal, hogy először és utoljára a (Maros-)Magyar Autonóm 
Tartomány fennállása idején követelték meg az ott szolgáló 
erdőmérnököktől és erdészektől a magyar nyelv -  legalább 
szóban való -  ismeretét. Azelőtt és azután a teljesen magyar 
nyelvű falvakban is lehetett, lehet erdész valaki úgy is, hogy a 
többségben lévő lakosok nyelvét nem tudja.

Térjünk azonban vissza a századforduló eseményeire!
A mindennapi szolgálati viszonyokról tudjuk, hogy a volt 

szerb-bánsági vagyonközösségnél állami alkalmazottként (akik 
fokozatosan megszerezték a szakképzettséget) általában 1 
főerdész, 1 erdész és 1 erdészjelölt (később 2 erdészjelölt, de 
erdész nélkül), továbbá számtiszt és pénztáros dolgozott. A 
vagyonközség -  még az állami erdőkezelés előtti időkből 
megmaradt -  4 fővadászt, 20 erdőőrt és melléjük rendelt 20 
napibéres erdőőrt alkalmazott. Az esetenként szükséges 
tűzőröket is ő fizette. Az erdőőrök védkerülete általában 1870 
kh-at (1075 ha) tett ki, akiknek hatékony segítséget nyújtottak 
az említett napibéres erdőőrök. (Az erdőőrök szolgálati 
szabályzatát -  ami némi betekintést jelent az ott folyó
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gazdálkodásba is -  lásd a 2. mellékletben.) Rajtuk kívül még 
faraktárőröket -  szintén szabályzattal ellátva -  is alkalmaztak.

A fővadászok -  akiknek a szakképzettségére egyébként 
pontos adatunk nincsen -  számára kiadott szolgálati utasítás 
szerint ők mind az erdőművelési, mind az erdőhasználati 
munkákat felügyelték, továbbá az erdőőröket irányították. Első 
pillantásra tehát az erdőgondnokok feladatát látták volna el, de 
mégsem úgy állt a dolog, hiszen az államerdészeti kezelés 
megvalósításakor az erdőgondnokokat föléjük rendelték. így 
mintegy középfokú termelésirányítóknak számítottak, de 
ismételten hangsúlyozzuk, hogy a szakképzettségünkről 
nincsenek megbízható adataink. Csak azt tudjuk, hogy az 
erdőőri szakvizsgát letették, így az erdőőrökkel azonos szakmai 
ismeretekkel rendelkezhetnek. Talán a szolgálati idejük, illetve 
egyéb, méltánylandó szempontok alapján emelték őket ki, 
rendelték az erdőőrök fölé. Az államerdészeti kezelés mindezt 
meghagyta, nem bolygatta. Csak a szakirányítást és a 
pénzgazdálkodást vette ki a fővadászok kezéből, s őket mint 
„külső erdészi teendők végzésével” megbízott szakközegeket 
emlegette.67

Az igen nehéz, veszélyes szolgálati viszonyokra álljon itt 
egy 1888. évi jelentés.6 „Orza Salamon románpozsezsai 
erdőőr a legeltetési áthágások megakadályozása végett 
kerületébe kiküldetvén, onnét vissza nem tért, hanem hosszas 
keresés után, nyolczad napra feloszlásnak indult állapotban /.../ 
az Ó-Moldovai határban meggyilkolva feltaláltatott. A 
megindított vizsgálatból kiderült, hogy az illetőt nem rablási 
szándékból, mert ruházata, vadász fegyvere, sőt 60 kr.fajcár] 
készpénze is a helyszínén fel lett találva, hanem valószínűbb 
[kihágási ügy miatt]: mert szolgálati könyve, melyben napi 
foglalatosságait és a felfedezett kihágásokról szóló jegyzeteit 
bevezette, hiányzott.” Az erdőgondnokság ezért kérte, hogy az 
erdőőröket lássák el golyós szolgálati fegyverrel, amellyel az 
esetleges támadások ellen hatékonyabban védekezhetnek. (Itt 
megjegyezzük, hogy az ország más részén is gondot okozott a 
sörétes fegyver szolgálati célú használata -  de egészen más 
okból. Az ungvári főerdőhivatalból 1894-ben kérték a sörétes
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fegyverek WerndI- vagy Kropatschek-rendszerű golyósra 
történő lecserélését. így látták ugyanis, hogy a sörétes 
fegyverrel az erdőőrök „akaratlanul is, szenvedélytől vezetve, 
könnyen orvvadászati kihágásba esnek.”69 Később aztán 
általánossá vált az erdőőrök Werndl-rendszerű golyós 
fegyverrel való felszerelése.)
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7 ERDŐRENDEZÉS

Az erdőrendezési feladatok megoldását az említett 
birtokrendezések, -elkülönítések sokáig hátráltatták. Ugyan
akkor viszont a fakitemelési, erdőértékesítési igények 
megkövetelték az üzemtervek minél előbbi összeállítását. Az 
erdőtörvény után ugyanis csak olyan erdőrészlet kitermelését 
engedélyezték, amelyre érvényes ideiglenes használati terv 
vagy rendszeres üzemterv volt. Az értékesítést viszont nagyon 
fontos, a vagyonközösségek fennmaradását befolyásoló 
szempontok is sürgették. Erre a temesvári erdőfelügyelő 1883- 
ban kelt sorai így hívták fel a figyelmet: „Ha /.../ ezen erdők -  
írta -  szabályszerű évi hozama elárusíthatóvá nem lesz, úgy 
egész szervezése ezen vagyon község[ek]nek magától 
összeesik, és végeladásra kell hogy jussanak ezen 
erdőségek.”70 Tehát törekedni kell az éves fahozam 
értékesítésére, mert ellenkező esetben a vagyonközösségek a 
hiányzó bevételüket nem tudják másból pótolni, csak az 
erdőterületek eladásából. Ha pedig eladják a legfontosabb 
vagyontárgyukat, az erdőket, akkor önmagukat számolják fel.

Az értékesítési lehetőségeket azonban nagyban befolyásolta 
az erdők fafajösszetétele. Újra utalnunk kell rá, hogy különösen 
a bükkösök értékesítése nagy akadályokba ütközött. Ezért az 
erdőrendezők fontos feladatát képezte a megfelelő fafajpolitika 
kidolgozása, amihez egy elméleti tanácskozás is 
hozzásegíthette volna őket.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1880-ban Mehádián 
tartotta közgyűlését, amely alkalommal megtárgyalta a Szörény 
megyei bükkösök értékesítésének, illetve fenyő- és 
tölgyerdőkké történő átalakításának lehetőségeit. Az országos 
eljárásokon, országosan ismert nehézségeken kívül 
tulajdonképpen újabb szempontok alig merültek fel. Mégis ki 
kell emelnünk BALÁS Pál előadását, aki az iparvállalatok 
megtelepítésének elősegítése mellett érvelt, és MU1CS 
Istvánét, aki viszont a faszenítés lehetőségeit részletezte.71

BALÁS iparvállalatok itteni létrehozását csak jelentős 
kedvezmények mellett látta megvalósíthatónak. Ennek
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érdekében -  vélte -  a „fogyasztandó fa árával le kell menni 
egészen azon minimumig”, mely „nem lenne más, mint a 
kezelési költségek részlete és a felújítási költségek, a legkisebb 
összegre reducálva.” Ugyancsak ő javasolta, hogy az 
erdőszolgák kapjanak ősszel és tavasszal „útravalóul” 
fenyőmagot vagy tölgymakkot. Az erdőt járva aztán a 
tisztásokon azt szórják el, gereblyézzék be, s ezzel is segítsék a 
bükkösök átalakítását. Ebben a munkában aztán az erdőőrt az 
esetleg felfogadott segédei is segíthetnék. Végül a jól sikerült 
felújítások után akár pénzjutalmat is kaphatna.

MUICS István az iparvállalatok létesítését és a házi faipar 
meghonosítását nem látta kivezető útnak: „Gyárak és 
iparvállalatok megtelepítését -  a nagy beruházások miatt -  
veszélyesnek; műszerfák készítését és a háziipar fejlesztését 
ott, ahol 500.000 hold bükkerdőről van szó, az arra 
szükséglendő bükkfamennyiségnek elenyésző csekélysége 
miatt, czélhoz vezetőnek nem tartom.” Helyette a szenítés 
költségeit és a szállítási tételeket mutatta be. A végén 
megállapította, hogy az égetett szén szállítására vasúti 
díjkedvezményt kellene adni. Igen ám -  jegezte meg - , de a 
vasút nem fog önmaga ellen dolgozni. Hiszen a Romániába 
kivitt kőszén jó üzlet, tehát nem fog olyan árura kedvezményt 
adni, ami esetleg a kőszénnek vetélytársa lehet.72

így a mehádiai közgyűlés sem talált megfelelő megoldást 
sem a Szörény megyei, sem az ország egyéb részein lévő 
bükkösök megfelelő értékesítésére. Maradt az ország más 
vidékein is jellemző fafajpolitikai cél: a bükkösöket 
lucfenyvesekké vagy -  a mélyebben fekvő részeken -  
tölgyesekké kell fokozatosan átalakítani. Ennek révén -  
vélekedett a már többször idézett temesvári erdőfelügyelő, 
DÖMÖTÖR Tihamér -  1 kh bükkös erdő jövedelmét 10-20 kh- 
nyira lehet növelni, azaz a fafaj csere pénzben kifejezett értéke 
így szemléltethető.73

A volt szerb-bánsági erdők üzemtervezését 1888-ban 
kezdték el, amikor hét üzemosztályt alakítottak.74 A kezelés 
elveit ekkor ugyan még csak jegyzőkönyvben rögzítették, de 
1892-ben az üzemterv is elkészült. Az összességében 70%-ban
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a bükk- és 30%-ban tölgyerdők üzemosztályai a következő 
területeket foglalták magukba:

A üo. 9960 kh (5732 ha)

B üo. 8197 kh (4717 ha)

C üo. 97 kh (56 ha)

D üo. 12407 kh (7140 ha)

E üo. 1306 kh (752 ha)

F üo. 5008 kh (2882 ha)

G üo. 1007 kh (580 ha)

összesen 37 982 kh (21 859 ha).

A „C”, „E”, „G” üzemosztályok véderdők voltak, míg a 
„D” üzemosztályból 2680 kh-t (1542 ha) legelőerdőként 
kezeltek. Minden üzemosztályban szálerdő üzemmódot és 80 
éves vágásfordulót írtak elő.

A szerb-bánsági erdők „A” üzemosztályában 1884-ben 
létesítettek 0,25 kh-on (0,14 ha) csemetekertet. Az itt nevelt 
fekete-, luc- és vörösfenyő-csemetékkel részben kopárfásítási, 
részben pedig az említett állományátalakítási feladatokat 
kívánták megoldani.

A román-bánsági vagyonközösség 216 068 kh-nyi (124 347 
ha) erdőkerületére az ideiglenes üzemtervet 1882-ben hagyták 
jóvá, amely a feladatokat 5 évre határozta meg.75 E szerint a 
pagonyokban a következő területeken lehetett fakitermelést 
végezni:
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Összerdőterület vágástér 

kh (ha) kh (ha)

Karánsebes

Teregova

Bozovics

26 139(15 043) 66 (38) 

52 705 (30 332) 253 (146)

67 619(38 915) 327(188)

Ohaba(-Bisztra)(Bisztere) 34 203 (19 684) 83 (48)

Ezt a kitermelést azonban -  elsősorban értékesítési 
nehézségek miatt -  nem tudták teljesíteni, a fahasználat a 
lehetségesnek csak mintegy 60%-át érte el.

Az erdők felújítása érdekében az erdőtörvényt követő 
években több helyen is csemetekertet létesítettek, amelyek 
összterülete 4,88 kh (2,81 ha) volt. (Az erdőtörvény előtt nem 
voltak csemetekertek.) Ezekben a kertekben erdei-, fekete-, 
luc-, jegenye- és vörösfenyő-csemetéket neveltek. 1881-től 
1884-ig, tehát négy év alatt 217,58 kh (125,22 ha) területen 
végeztek mesterséges felújítást, részben az említett 
fenyőcsemetékkel, részben pedig makkvetéssel.

A későbbi üzemtervezésekkel kapcsolatban kiemeljük, 
hogy a karánsebesi vagyonközség erdőinek jelentős részét 
századunk első éveiben legelőerdő üzemmé alakították át. Csak 
az 1907. évi erdőtörzskönyvi bejegyzések szerint a karánsebesi 
és a teregovai erdőgondnokságokban 5 helyen, összesen 
1835,67 kh (1056,43 ha) területre készítettek legelőerdő 
üzemet biztosító üzemtervet.76

Orsóvá 41 798(24 055) 429(247).
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Az 1907. évi üzemtervezések a volt román-bánsági határőrök 
erdeiben

1. Karánsebesi 
erdőgondnokság

Erdő Egyéb Terméketlen Összesen

kh (ha) kh (ha) kh (ha) kh (ha)
„A” ü.o. (I.-VII. 
vá-gássorozat)

3306,39 1902,83 81,88 47,12 26,72 15,38 3414,99 1965,33

„A” ü.o. (VIII. vá
gássorozat)

8258,19 4752,59 99,08 57,02 60,50 34,82 8417,77 4844,43

2.Legelőerdőüzem 
(I-V. tag)
teregovai
erdőgondnokság
(I.)

207,81 119,59 4,28 2,46 212,09 122,06

teregovai
erdőgondnokság
ói.)

321,59 185,08 321,59 185,08

teregovai
erdőgondnokság
(III.)

521,61 300,19 0,61 0,35 2,58 1,48 524,80 302,02

teregovai és ka
ránsebesi erdő
gondnokság (IV.) 633,68 364,68 2,11 1,22 635,79 365,90
karánsebesi erdő
gondnokság (V.) 133,83 77,02 7,57 4,36 141,40 81,38
3.Védendő üzem
osztály
orsovai erdőgond
nokság

1194,11 687,21 - 356,79 205,33 1550,90 892,54

4.Karánsebesi
erdőgondnokság
„B” ü.o.(I.-VI. 
vágás-sorozat 4509,92 2595,46 29,84 17,17 25,94 14,93 4565,70 2627,56
„B” ü.o.(Vn. 
vágás-sorozat 8120,08 4673,11 165,35 95,16 69,21 39,83 8354,64 4808,10
1906-ban jóváha- 
gyottak

1591,78 916,07 3,66 2,11 6,73 3,87 1602,17 922,05
58,54 33,69 - - 2,00 1,15 60,54 34,84
39,23 22,58

0,33 0,19
39,56 22,77

172,18 99,09 - - 3,33 1,92 175,51 101,01

Később, az 1912. évi vármegyei beszámolóban olvashatjuk: „A 
karánsebesi vagyonközségnek is foganatban van egy igen szép 
erdőterületnek erdei legelőterületté való átalakítása, mely több 
község legeltetési szükségletének kielégítésére lesz kiválóan 
alkalmas.” 7 Hogy összesen mennyi erdőben alakítottak ki 
legelőerdő üzemet, azt nem tudjuk. Mindenesetre ez az
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átalakítás óriási üzemtervezési feladatokat jelentett, miközben 
a még át nem alakított részeken csak ideiglenes tervek alapján 
folyt a fakitermelés. Például az orsovai erdőgondnokság 
29550,97 kh-nyi (17006,58 ha) erdőkerületére -  
földművelésügyi miniszteri engedély alapján -  1913-ban is 
csak ideiglenes üzemterv volt érvényben.78

A biszterei erdőgondnokság „A” és „B” üzemosztályának 
üzemtervi átalakítása a legelőerdő üzemmegvalósítása 
érdekében79

1912
előtt

Erdő Egyéb Terméketlen összesen

kh (ha) kh (ha) kh (ha) kh (ha)
„A”ü.o. 17274,2 9941,3 351,5 202,3 162,4 93,5 17788,1 10237,1
„B”ü.o. 5425,8 3122,6 18,8 10,8 33,5 19,3 5478,1 3152,7
1912 
után az 
új
- 13440,94 7735,26 174,72 100,55 98,94 56,94 13714,60 7892,75
- 4636,67 2668,40 6,89 3,97 26,71 15,37 4670,27 2687,74
- 572,34 329,38 23,82 13,71 0,41 0,24 596,57 343,33
- 4221,39 2429,41 26,73 15,83 36,68 21,11 4284,80 2465,90

Megjegyzés: ez utóbbihoz (IV vagy „D” üzemosztályhoz?) még 468,80 kh (269,79 ha) 
véderdő is járult, így az összterület 4753,6 kh-t (2735,69 ha) tett ki.

A községi erdők ideiglenes üzemtervekkel történő ellátása 
az elkülönítés után azonnal elkezdődött. Itt részben az 
erdőfelügyelőség, részben pedig a kincstári erdészek munkája 
volt a meghatározó. Különösen azok a községek igyekeztek 
minél előbb üzemtervet készíttetni, akik valamilyen 
fahasználatot, netalán erdőirtást terveztek. Lássunk erre egy 
példát!

Az 1881-től érvényes ideiglenes üzemtervtől eltérő 
használatra, elsősorban irtás céljából kértek engedélyt 
Jeselnica (Dunaorbágy) és Újsopot községek. A nagyobb 
erdőterületen végzendő irtást mind az erdőfelügyelő, mind a 
megyei illetékes bizottság megengedhetőnek tartotta.80

Jeselnica 233,9 kh (134,6 ha) erdőt kívánt kitermelni, 
amelynek talaja „középmélyrétegű/.../, 5%-nyi lejtésű, 
gyertyán, cser, tölgy fával benőtt, 35 éves,jó zárlatú” erdő volt.
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Újsopot pedig mintegy 511 kh (kb. 290 ha) területen akart 
erdőt irtani. Itt „mély és televényes homokos agyag talajon 
elterülő, 10-20° hajlású, bükk és más alárendelt fanemekkel 
benőtt, 25-45 éves, meglehetős zárlatú erdőrésznek kiirtását” 
tervezték.

Az első község kérvényével kapcsolatban az erdőfelügyelő 
azt írta, hogy az irtást ugyan támogatja, de a területet 
(összefüggésben az erdőtörvény rendelkezéseivel) 6 év múlva 
fel kell újítani, azaz oda a fatenyészetet vissza kell vinni. A 
minisztérium ebből azt a következtetést vonta le, hogy az erdő 
talaja feltétlen erdőtalajnak minősül, mert ott tartamoson más 
művelési ágat nem lehet meghonosítani. Ebből következett, 
hogy a kérvényt a minisztérium elutasította. Jeselnica két évvel 
később ugyan még próbálkozott -  ezúttal mezőgazdasági 
közteshasználatra kért engedélyt de a minisztériumban 
egyértelműen leszögezték: engedélyt csak a rendszeres 
üzemterv elkészítése, annak jóváhagyása és az abban rögzített 
feltételek mellett adhatnak.

Újsopot kérvényét azzal utasították el, hogy az erdő 
művelési ágának a megváltoztatását -  az erdőtörvény alapján -  
négy feltételhez kötik. A kérvényezőnek és az 
erdőfelügyelőségnek, megyei bizottságnak olyan levelet kell 
megfogalmaznia, amelyben

„1. kimutatják, hogy az irtandó terület talaja mezőgaz
dasági mívelésre állandóan alkalmas;

2. ha beigazolják, hogy az erdőállomány apasztása a vidék 
közgazdasági viszonyaira nézve érezhető hátrányokkal 
nem jár;

3. ha kimutatják azt is, hogy az irtás a visszamaradó 
erdőtest okszerű kezelését nem nehezíti meg és végül

4. ha kérelmező erdőbirtokos egyidejűleg kötelezi magát, 
hogy a kiirtandó erdőrész helyett a tulajdonában lévő 
más mívelési ághoz tartozó terméketlenebb vagy 
esetleg egészen kopár területekből a kiirtandó erdő 
értékének megfelelő nagyságú részt meghatározott idő 
alatt és terv szerint beerdősít.”
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A kérvényben ugyan többé-kevésbé utaltak arra, hogy az 
első három feltétel teljesül, de a negyedikről a minisztérium 
külön levelet, külön nyilatkozatot kért. A község azonban nem 
adott, nem tudott ilyen nyilatkozatot kiadni, így két év múlva is 
csak a korábbi kérvényét ismételte meg. Akkor pedig újra 
elutasították.

Amikor a temesvári erdőfelügyelő évi jelentésében 
ismertette Újsopot szándékát, hogy esetleg 500 kh-nyi (kb. 285 
ha) kopárt erdősít be, mert az irtásra mindenképpen szüksége 
van, az erdőfelügyelő talán még elhitte, hogy egy bánsági 
község ilyenre képes. A minisztérium valamelyik tisztviselője 
azonban a jelentés margójára megjegyezte: „naiv”81 Igen, 
országosan is jelentős lett volna egy akkora kopárerdősítés, 
aminek a költségei nem egy községét, hanem még a 
minisztériumi büdzsét is megterhelték volna. Tehát a szándék 
és az azt pártoló erdőfelügyelői jelentés tényleg naiv volt. 
Hogy a későbbiekben mégis értek el a kopárfásításban 
eredményeket, azt külön fejezetben mutatjuk be.
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8 FAKERESKEDELEM, SZÁLLÍTÁS

Miként már hivatkoztunk rá, a határőröknek nem volt joguk a 
fával kereskedni. így a fával való üzletelésről csak a 
polgárosítás utáni időkben beszélhetünk. Ennek kezdeteire 
PULVERMACHER Gusztáv tanulmányában82 csak annyiban 
utal, hogy a bükkfának némi piacot jelent Tumu Severin és 
Ada-Kaleh (szigeten lévő) „törökvár”. Ezek is beérik azonban 
néhány ezer köbméter fával, így a bükkfának -  még a tűzifának 
sem -  gyakorlatilag nincsen piaca. A fenyők értékesítését 
leginkább azok nehezen megközelíthető volta akadályozta, s az 
árát ez a legjelentősebben befolyásolta. Nevezetesen: a fenyőfa 
ugyanannyiért kelt el -  ha egyáltalán kaptak rá vevőt mint a 
tölgy; 3,20-3,80 frt-ért, illetve nagyobb tételben: 1,90-2,50 
frt/m3 Ugyanakkor a kocsánytalan tölgynek hiába volt 
megfelelő piaca (az Almás-völgy bognáraitól kezdve a 
vasútépítőkig mindenki kereste), az itteni tölgyeseket alig 
lehetett piacra vinni. A korábbi időszakban ugyanis a határőrök 
is ezt keresték épületfának, mezőgazdasági szerfának stb., 
aminek következtében ekkorra már csak gyenge, sarjaztatott 
állományok maradtak. A 26-31 cm-es, k. holdanként 150-190 
m3-es (260-330 m3 ha) tölgyesek nem képeztek igazi értéket. 
PULVERMACHER összehasonlításul közölte, hogy a 
berszászkai (szerb-bánsági) pagony török mogyoróiért olykor 
63 frt/m3-es árat is kapnak, amely fafajt a Damogled- 
(Mehádiai-)hegységben szintén fel kellene karolni. Az itt-ott 
előforduló, szintén nagyon értékes fát szolgáltató közönséges 
diót a határőrök, a tölgyhöz hasonlóan, tönkresilányították. 
Ugyanakkor Herkulesfürdőn mind a feketefenyő (különböző 
építészeti berendezésekhez), mind a sajmeggy (szivarka- 
szipkának) jól eladható. Szintén piaca van még a déli 
hegyoldalak jellemző cserjéjének, a cserszömörcének is. A 
vidéken tenyésztett szarvasmarhák bőre ugyanis előbb-utóbb 
„cserbe jut”, így a tímáripar a cserszömörcét megvásárolja. 
Mindezek azonban jelentéktelen, helyi tételek azokhoz az
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óriási értékekhez képest, amik a bükkösökben, jórészt 
kihasználatlanul, megvannak, értékesítésre várnak.

A volt határőrvidéki és állami erdők elkülönítési utáni 
helyzetről a szerb-bánsági ezred területét illetően már szóltunk. 
Annyit azért még érdemes hozzátenni, hogy a Baiersdorf és 
Biach cég a vásárolt fát nem helyben dolgozta fel (a közelben 
egyébként Bálincon és Nagytoplecen volt fűrészüzeme), 
hanem exportálta.

A román-bánsági ezredet illetően még 1890-ben is azt 
írták, hogy a közösség vezetőiben semmi ipari és kereskedelmi 
szellem nincs, így „ezen óriási vagyon, mely hivatva volna az 
ottani szegény sorsú nép jólétét s a kereskedelem fejlődését 
előmozdítani, majdnem parlagon hever.”83 A Temesvári 
Kereskedelmi és Iparkamara a viszonyok javulását egy faipari 
iskola Karánsebesen történő létesítésétől várta.84 Később ez 
meg is valósult, ráadásul a vagyonközösség „házi 
iskolájaként” 85 A továbbiakban aztán a kamara arra utalhatott, 
hogy a „délvidék erdőségeinek egy számottevő részét 
magáénak valló karánsebesi vagyonközség dicséretes 
buzgalommal igyekszik az óriási faállomány czélszerű és 
fokozatos kihasználását biztosítani.”86 Törekvésüket segítette 
az Eisler Testvérek ószagyvai és temesszlatinai fűrészüzeme, 
ahol elsősorban hajlítottbútor-alapanyagot gyártottak a 
budapesti Thonet cég számára. Fényesen Toldi Mária 1873 óta 
tartott fenn fűrészüzemet, ahol szintén elsősorban keményfát 
dolgoztak fel. A megye legnagyobb ilyen jellegű gyárai a Bibéi 
János-féle bozovicsi és almafatelepi fűrészek voltak 87

A kisebb nyersanyagot igénylő, tulajdonképpen 
faragottfagyáraknak számító üzemek közül a karánsebesi 
faszeggyárat (Perlfaster és Schmidt) az ózsupaneki 
hordócsapgyárat (Barth Miksa) és a galacsi (Golec) 
„faneműipartelep”-et említhetjük meg.88 Ez utóbbi cég 
(tulajdonosaik Rosenthal és Párvy) szintén keményfát, főleg 
bükköt dolgozott fel fa(cipő)sarkak, -talpak, hajlított bútorok 
számára, illetve fapapucsokat készített. Kiemeljük, hogy a 
gyárat eleinte vízi erővel működtették, sőt az alapanyagot is 
úsztatással szállították volna, de mind ez utóbbiról, mind a gyár
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gépeinek vízi hajtásáról le kellett mondaniuk. Helyettük 
iparvasutat létesítettek, illetve modem gőzfűrésszel dolgoz
tak.89

Itt jegyezzük meg, hogy a volt határőrvidéken a faanyag 
vízi szállítása nem vált általánossá. A folyók vízjárása ugyanis 
meglehetősen kiszámíthatatlan volt, ráadásul általában csekély 
vízhozammal jellemezhetők. (Egyedüli kivételnek a Bisztra 
tekinthető.) Mindehhez hozzá kell még tennünk a bükkfa 
tulajdonságát is. Tudniillik, hogy nehéz, így legfeljebb 2-3 m- 
es rönkökben úsztatható. Ezen viszonyok közepette a 
fakitermelő, fafeldolgozó cégeknek eleve a vasútépítés 
költségeivel is számolniuk kellett. Példaként említhetjük meg, 
hogy a karánsebesi vagyonközségnél 1903-ban bükkerdőt 
vásárló valamennyi cég erdei vasutat épített. A már említett 
Eisler Testvérek cég Temesszlatina környékén 16 km, Arzola 
János és Társa a Bisztra-völgyi Glimbokán (Novákfalván) 7 
km, a Rosenthal és Párvy cég ugyanott 8 km hosszú erdei 
vasutat épített, illetve tervezett építeni a XX. század első 
éveiben. Mindezekhez azonban kiszolgáló (közelítő) fuvarerőre 
is szükség volt, ami sokszor nem állt rendelkezésükre.

Helyenként és időnként a szállítási útvonalak kijelölése is 
gondot okozott. Az említett Eisler Testvérek cég a megvásárolt 
1122,34 kh (645,91 ha) területen 214 253 űrm tűzifát és 
110 010 m3 rönköt kívánt kitermelni. A Temesszlatináig való 
leszállításra, ottani feldolgozásra iparvasutat akart építeni, 
aminek nyomvonalát több birtokos földjén, sőt a község egyik 
utcáján jelölték ki. A vármegyei közigazgatási bizottság 
erdészeti albizottsága ehhez hozzá is járult, mondván, az 
erdőtörvény 178.§-a lehetővé teszi a mások földjén történő 
átszállítást. A község képviselő-testülete és a nyomvonalban 
érintett birtokosok azonban a határozat ellen a közigazgatási 
bírósághoz fordultak. És nekik lett igazuk. A bíróság 
rámutatott, hogy az erdőtörvény idézett rendelete nem a 
nagyobb haszon érdekében, hanem csak akkor engedi meg a 
mások földjén való szállítást, ha az más úton egyáltalán nem 
lehetséges, illetve csak tetemes veszteséggel. Itt pedig erről szó 
sincs. A cég a nyereségét akarja növelni, ami ugyan nem tilos,
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de a mások érdeke, birtokának háborítatlansága -  mind az 
ország alkotmányából, mind az erdőtörvényből kifolyólag [lásd 
annak l.§-át: „mások jogainak épen tartása mellett”] -  ennél 
fontosabb. Tessék más megoldást keresni, tessék csak addig 
építeni a vasutat, amíg az a községi magánterületeket nem 
érinti. Azután pedig ott vannak a községi és vármegyei 
közutak, azokon kell a szállítást -  még akár a költségek 
növekedése mellett is -  lebonyolítani.90 Az eset máig ható 
tanulsága az lehet, hogy a korabeli jogrendtől idegen volt a 
nagy pénzű, nagy hatalmú fakereskedő cég magatartása. A 
közigazgatási bíróság megakadályozta, hogy a 
„bennszülöttekkel”, azok vagyontárgyaival azt tegye, amit a 
profit érdeke, a fakereskedelemben fekvő nagy lehetőségek 
minél olcsóbb kiaknázása megkívánt volna.

A fakereskedő cégek és a helyi lakosság kapcsolatát 
illetően meg kell említenünk, az erdei munkások kérdését. A 
volt határőrvidéki lakosok nem kimondottan erdei, fakitermelő 
munkára termett emberek voltak. Ezért a cégek ide is a horvát- 
szlavónországi Krajnából hoztak erdőmunkásokat.91 A 
fafeldolgozásra viszont már jobban kaptak helyi munkaerőt. 
Különösen azután, miután Karánsebesen megkezdte 
működését a már említett faipari iskola.

A fakereskedelem szempontjából fontos tudni, hogy az 
1858-ban Báziásig kiépülő vasút a fehértemplomi 
vagyonközösségi erdők fájának piacra jutását segítette. (Lásd a 
9. fényképet.) A temesvár-orsovai vasút 1876-ban ért el 
Karánsebesig, két év múlva pedig a Duna-partra,92 amivel 
lehetővé tette a karánsebesi vagyonközösség erdei termékeinek 
szállítását. Nem szabad azonban elfeledkeznünk á Duna által 
nyújtott szállítási lehetőségekről sem. Ezt elsősorban az 
exportáló Baiersdorf és Biach cég vette igénybe.

A román-bánsági határőrvidéki erdők kitermelése 
szempontjából rendkívül fontos volt az 1908-ban 
(tulajdonképpen 1910-ben) megnyíló karánsebes-hátszegi 
vasút. Ezzel a Bisztra-völgy erdei is eladhatóvá váltak. Ott 
Almafatelepen mind a kincstári, mind a vagyonközösségi
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erdők feldolgozására fűrészüzemek létesültek. Ráadásul a 
telepről kimondottan fenyőerdőket lehetett elérni, hasznosítani.

Az erdei vasúti viszonyokra pedig érdemes két, az 1905. 
évben működő pályát ideírni. A Galacon dolgozó, ekkor a 
Tichel und Söhne csehországi cég tulajdonában lévő két 
fűrészkerethez (ahol bükkből hajlítottbútor-félkésztermékeket 
állítottak elő) 11 km-es vasút vezetett. A pálya esése 20-70%o 
(!), ahol az üres kocsikat lóval vontatták fel a vágásterülethez, 
míg lefelé csak fékezték. Egy kocsira 7 űrm tűzifát vagy 2,5- 
3,5 m3 rönköt rakhattak, és a napi teljesítmény 45-70 űrm tűzi-, 
vagy 30-40 m3 rönkfa volt. (A tűzifát szenítették.)

A másik példának a Riu-Alb-völgyi iparvasút szolgál, 
amely a fényesi fűrésztelephez szállította az alapanyagot. A 
Milosevic Dusán fakereskedő telepén működő két (vízi erővel 
hajtott) fürészkereten gőzölt bükkdeszkát (-pallót) állítottak 
elő, továbbá nagy szénítőtelepet is működtettek. Az iparvasút 
hossza 16,7 km, a legnagyobb esése pedig 36 %o-os volt. A 
pályán közlekedő két gőzmozdony legnagyobb menetsebes
ségét 15 km/h-ban határozták meg. Ezek mozgatták a 30 
vagont, amelyekre egyenként 15 űrm tűzifát vagy 5 m3 rönköt 
lehetett felterhelni. (A napi teljesítményt nem adták meg.)93

A fafeldolgozó üzemek, gyárak kapcsán említjük meg a 
tűzeseteket. A temesszlatinai fűrészgyár 1901-ben leégett,94 
ami egyáltalán nem volt különös esemény sem Krassó- 
Szörényben, sem az országban. A fűrésztelepek ilyen 
pusztulása mögött olykor-olykor biztosítási csalást is 
gyaníthattak, de azt is tudomásul kell venni, hogy ezek az 
üzemek nagyon tűzveszélyesek voltak. S akkor még nem is 
szóltunk a „gonosz kezek” által okozott tűzesetekről, amik 
szintén gyakoriak voltak. Mindenesetre a tüzek után jöttek az 
1910. és 1912. évi árvízkatasztrófák, amelyek szintén 
károsították a faipari üzemeket is 95

Az árverési eredményekre, illetve magára a faértékesítésre 
célszerű egy példát idézni 96

A román-bánsági vagyonközösség 1913. augusztus 13-ára, 
Karánsebesre hirdetett meg nyilvános árverést. Ekkor a 
Bisztra-völgyi erdőgondnokság Márga község határában lévő
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„C” gazdasági osztály I. vágássorozat, I. tagjának 13-15. és 17- 
24. számú, 532,03 kh-os (306,18 ha) erdeje és a II. tag 34-35. 
és 37-38. számú, 685,54 kh-as (394,53 ha) erdeje került 
eladásra. Az elsőként említett terület a karánsebes-hátszegi 
vasút Bancár állomástól, illetve a márgai megállóhelytől 11,5 
km-re, kiépíthető, mintegy 8 km-es iparvasúttal megközelíthető 
helyen volt található. Az előzetes becslés alapján az erdőben 
12 838 m3 fenyő haszonfát és 53 167 m3 fenyő és bükk tűzifát 
találtak.

A másik erdő szintén az említett vasút közelében, de csak 6 
km iparvasút építése mellett volt elérhető, azaz az elsőnél 
közelebb feküdt. Itt 22 477 m3 bükk haszonfát és 127 376 m3 
tűzifát mutattak ki. Az összes, az említett két erdőben lévő 
faanyagért 321 540 koronát kívántak kapni. A vajdahunyadi 
kincstári vasgyár végül 400 000 K-ért vette meg.97

A fafajok felhasználása, így kelendőségi viszonyainak 
javulása szempontjából újra foglalkoznunk kell a bükkfával. 
Látjuk, a gyári bútorgyártás némileg megszüntette azt a 
kényszert, ami alapján a btikköt csak tűzifaként lehetett 
értékesíteni. A tűzifa egyébként csak a szomszédos, a bánsági 
ipartelepekig, legfeljebb Vajdahunyadig bírta a vasúti szállítás 
díjtételeit. így a bükkerdők eladása, kihasználása csak az ottani 
felvevő piacra alapozódhatott, annak függvényében fejlődhetett
-  illetve jobbára stagnált. A bükkfa más, szintén ipari célú 
hasznosításában a bükkparketta, különösen pedig a bükktalpfa 
számított egyre jelentősebb tételnek. Igaz, a bükk a tölggyel 
egyik területen sem vehette fel a versenyt, ezért olcsóbb volt. 
Mégis olyan felhasználási lehetőséget biztosított a bánsági 
erdők bükkfája számára is, ami keresletnövekedéssel járt. A 
Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara ezért is sürgette -  
szintén a távoli szállítás díjtételeire hivatkozva - , hogy a MÁV 
helyben, Krassó-Szörényben létesítsen bükk vasútitalpfa-telítő

98üzemet.
Mind a fakereskedelem fejlődése, mind a szállítási 

útvonalak kiépítése Krassó-Szörény általunk most vizsgált 
vidékén is elvezetett az általános magyarországi, illetve erdélyi 
állapotokhoz. Ez pedig azt jelentette, hogy a szállítópályákkal
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még gazdaságosan elérhető területekről a vágható erdők 
elfogytak, miközben az elzárt vidékek fakészletét továbbra sem 
lehetett eladni." Tehát a fakereskedelem újabb, akár országos 
nagyberuházásokra (például vasútépítésekre) várt, illetve arra, 
hogy a faanyag ára annyira emelkedjék, aminek alapján ezeket 
az erdőket is gazdaságosan lehet majd kitermelni.
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9 ERDŐMŰVELÉS

A mai fogalmaink szerinti erdőművelésről az általunk most 
vizsgált bánsági részeken tulajdonképpen csak a polgárosítás 
után beszélhetünk. Igaz, a katonai erdészeti szervezetek is 
igyekeztek némi befolyást gyakorolni a határőrök (korlátlan) 
használatában lévő erdők felújítására, de ezek eredményeiről, 
illetve eredménytelenségéről már szóltunk. így DIVALD 
Adolf-i és PULVERMACHER Gusztáv-i leírások is igen-igen 
gyér erdőművelésről tudósítanak. Ez utóbbiból kiemelhetjük 
azt, hogy az itt kevés helyen előforduló kocsánytalan 
tölgyeseket mindenhol sarjaztatták. A termőhelyi viszonyok 
(déli kitettség), de még inkább a szakértelem hiánya, és 
legfőképpen pedig az állandó legeltetés nem tette lehetővé a 
szálerdők kialakulását, fenntartását. Ugyancsak erről az 
elhanyagolt erdőfelújításról tanúskodik a Herkulesfurdő körüli 
feketefenyvesek állapota, amelyeket PULVERMACHER 0,2- 
es (!) zárlatúaknak talált. Pedig itt -  miként írta -  a fenyő 
„önvetülés útján” keletkezett, és fenn is tudná tartani magát. 
Ehhez azonban megfelelő gondozás, azaz tudományosan 
megalapozott erdőművelési eljárás, na és természetesen a 
legelő állatok kitiltása kellene.

Ha továbbra is PULVERMACHER megfigyelését, első 
leírását követjük és eltekintünk a korábban már idézett, az 
állományok átalakítására vonatkozó elgondolásaitól, a 
különböző fafajok felújításáról még a következőket tudhatjuk 
meg.

Mivel a bükkösök általában őserdők voltak, így ott -  a 
hiányos zárlat következtében -  a fiatal fácskák már 
megjelentek. Következésképpen célszerűnek látta a tarvágást, a 
magfák nélküli letermelést. A luc-, különösen pedig a 
jegenyefenyő esetében viszont mindenképpen a fokozatos 
felújító vágást (lehetőleg egyszeri bontó- és vetővágással) 
javasolta. E mellett nem elsősorban ökológiai megfontolásokat, 
hanem kimondottan pénzügyi indokokat sorolt fel. Hiszen -  
miként írta -  a bükkösök fenyvesekké való átalakítása amúgy
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is költséges, tehát egyebütt kell takarékoskodni; a felújulást az 
„önvetényülésre”, a természetre kell bízni.100

Az erdőműveléssel kapcsolatban említjük meg, hogy itt, a 
karánsebesi erdőhivatal kerületében készült az első őserdőkkel 
kapcsolatos dolgozat. A DIVALD Gyula által 1876-ben 
összeállított diplomaterv részletesen kitért a bükk őserdők 
állomány szerkezeti viszonyaira, így azok felúj ulásának 
menetére is.101

A mesterséges erdősítéseket maga a kincstár addig, amíg a 
volt határőrök és az állam közötti osztozkodás nem történt 
meg, nem siettette. Például az 1879. évi, erdőműveléssel 
foglalkozó beszámolóban is arról olvashatunk, hogy egyedül 
„Herkulesfurdő területén eszközöltettek kisebb mérvű 
ültetések”, továbbá az ottani két „vetőkertet” vetették be 
(feltehetően fenyőmaggal).102 Ez a „takarékon” történő 
erdősítés aztán a fakitermelés növekedésével természetesen 
mind a kincstár, mind a vagyonközösségek esetében nagyobb 
lendületet vett.

A tényleges erdőművelési feladatokra érdemes áttekinteni 
egy erdősítési idényt, mondjuk, az 1891-92. évit. A román
bánsági volt határőrök ilyen irányú tevékenységéről részleteket 
nem tudunk. Csak annyit, hogy 1891-ben nem volt 
erdőfelújítási mulasztásunk.103 Annál bővebb adatsor áll 
rendelkezésünkre a fehértemplomi vagyonközösséget illetően, 
mivel az állami kezelés adatsorait általában közzétették.

1891-ben a kijelölt 397 kh-nyi (228 ha) vágásterületből 
ténylegesen kihasználtak 234 kh-t (135 ha). A kitermelt 
faanyag 38 422 m3 volt, és ezzel 91 273,02 frt árbevételt értek 
el. Az ekkor kihasznált, továbbá a korábbról maradt felújítandó 
vágásterületek 492 kh-t (283 ha) tettek ki, amiből 434 kh-t (250 
ha) ténylegesen fel is újítottak, a következőképpen:

-  természetes úton 330 kh-t (190 ha)
-  ültetéssel 49 kh-t ( 28 ha)
-  vetéssel 55 kh-t ( 32 ha).
A felújítási hátralék 58 kh-t (33 ha) mutatott, de látható, 

hogy az állami erdőkezelés biztosította az ütemes, a 
fakitermelésekkel lépést tartó erdősítést.
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Ezt a célt szolgálta a vagyonközség területén létesített 5 
csemetekert is, amelyek összterülete 5,44 kh-ra (3,13 ha) 
rúgott. Az 1892-es évben 76 ezer csemetét adtak ki elültetésre, 
míg a készletükben 550 ezer darab maradt.
A kiadott csemeték fafajok szerinti megoszlása:

-  tűlevelű 6 000 db
-  tölgy 27 000 db
-  akác 21 000 db
-  egyéb lombfa 22 000 db.104
A felújítás (és kopárfásítás) legnagyobb akadálya az erdei 

tűz volt. 1894-ben a „B” üzemosztályban 120 kh (69 ha), a 
„D”-ben 80 kh (46 ha) erdő, illetve felújítás perzselődött fel -  
szándékos gyújtogatásból eredő tűztől. Ennek 
megakadályozására tűzőrök alkalmazásáról döntöttek, illetve 
az oláhpozsezsenai (alsópozsgási) tarvágást kerítéssel 
kívánták körülvenni. Ennek ellenére ezen a részen ismét 
tűzesetek, szándékos gyújtogatások voltak, úgyhogy a 
vármegye közigazgatási bizottsága 1897-ben a község egész 
határában megtiltotta a legeltetést. A vármegyei elöljáróságot 
erre a példátlan lépésre a többször felgyújtott, mintegy 120 kh- 
os (69 ha) terület felúj íthatatlansága kényszerítette.10

Itt, az erdőművelésnél jegyezzük meg, hogy mindkét 
vagyonközség adott el szaporítóanyagot, nevezetesen makkot 
is. Fehértemplom tölgymakkot, Karánsebes pedig bükköt. Ez 
utóbbi helyen azonban a vevőnek azt az állomány alól fel 
kellett szednie. (Ez utóbbi ára 1901-ben 3,28 K/hl, míg a 
tölgymakkot 8 K/hl-ért adták, de azt már felszedve.)106
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10 ERDŐVÉDELEM

Az erdővédelem szempontjából a legelső és legfontosabb 
kérdésként az erdei tűzesetek merülnek fel. A jobbára száraz 
hegyoldalak, kopárok, sőt maguk az erdők is szinte kínálták 
magukat a „szertekóborló” pásztoroknak, falusi lakosoknak. 
Különösen sok tűzeset fordult elő -  összefüggésben az 
időjárással is -  az 1903. évben. Ekkor nemcsak a Lúgost övező 
kincstári erdőkben, hanem a román-bánságiakban is jelentős 
tűzesetek, gyújtogatások fordultak elő. A korkáni fennsíkon 
250 kh (144 ha), a Jaselnica-völgyben pedig közel ezer hold 
(kb. 575 hektár) erdő hamvadt el.'

Országos figyelmet is kapott az 1905-ben Herkulesfurdő 
környékén dühöngő nagy tűz, amit részben az ott dolgozó erdei 
munkások (bottermelő csapat) okoztak, részben pedig az 
Romániából csapott át. A tűz a nyári szárazságban gyorsan 
terjedt, és ezt segítette a sziklarepedések, -völgyek alomrétege, 
illetve maguk a fenyvesek is. A kirendelt honvédség sem tudta 
eloltani (pedig a sziklákon végzett munka katona áldozatot is 
követelt), az majd csak az őszi esőzések következtében 
hamvadt el.108

A biotikus károsítok közül meg kell említenünk a szintén 
Herkulesfürdő környékén fellépő, a jegenyefenyvesekben 
károsító sordómolyokat (Grapholitha proximana és 
Steganoptycha abiegana). A hernyók ellen a természet maga 
védekezett; a Botrytis bassiana nevű penészgomba a bábokat 
tönkretette. Tehát az őserdő jellegű állományokban itt is 
érvényesült a természet önszabályozó-képessége. 109

A klasszikus erdővédelem fogalomkörébe beletartozott az 
ember által okozott károk vizsgálata is.110 Az erdei kihágások 
kopárfásításokkal, legeltetésekkel kapcsolatos kérdéseire már 
utaltunk, de érdemes néhány, a most vizsgált vidékre jellemző 
dolgot megemlíteni.

Az erdei kihágások megtorlásával kapcsolatban az 
erdőhatóságok gyakran panaszkodtak arra, hogy a károkozók 
fizetésképtelenségüket hamis szegénységi bizonyítvánnyal
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igazolják. Sőt a megyében többször előfordult, hogy az 
elkobzott fát ugyanazok vásárolták vissza -  potom áron - , 
akiktől azt lefoglalták. Erre aztán a földművelésügyi miniszter 
elrendelte, hogy az erdészek is licitáljanak (feltehetően bizalmi 
emberük révén) legalább addig, amíg a faanyag becsült árának 
megfelelő összeget el nem érik. Hogy ez mennyiben vált be, 
arról nincsen adatunk.

A most idézett, 1891. évben országosan a legtöbb büntetési 
pénzt, 4964 frt-ot, Krassó-Szörényben hajtották be, míg a 
minden évben szintén óriási erdei kártételétől nevezetes 
Máramarosban csak 3015 frt-ot.111 Szintén ezzel függ össze a 
földművelésügyi miniszter következő, 1892. évi panasza, 
amely szerint „több ízben is a belügyminiszter úrhoz kellett 
fordulnom azon bajok orvoslása végett, melyek a kihágási 
esetek lassú és felületes letárgyalásából s főleg a meghozott 
ítéletek késedelmes és nem eléggé szigorú végrehajtásából 
származnak.”112

Az erdei kihágások megbüntetésének ezen nehézsége 
természetesen nem egyedül Krassó-Szörény megyei gond volt. 
Ennek ellenére a megyei közigazgatásra bízott adminisztráció
itt is működött. S a kortársak szerint éppen ezen működő

1 1 ^
adminisztráció emelte ki Magyarországot a Balkánból.
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11 AZ ÁRVÍZKATASZTRÓFÁK HATÁSA; 
VÉDERDŐ-KIJELÖLÉSEK, 

KOPÁRFÁSÍTÁSOK

A Krassó-Szörény megyei erdőkre, illetve letarolt 
hegyoldalakra az ország figyelmét az 1910. és 1912. évi 
árvízkatasztrófák irányították rá.

1910. június 13-án, majd pedig szeptember 1-2-án a 
Berzava, a Néra, a Béla-Réka és a Temes folyók felső 
vízgyűjtőjében néhány óra alatt 100-185 mm csapadék hullott, 
amit ősszel újabb, napi 210-220 mm-es csapadék követett. Ez 
utóbbi főleg a Béla-Réka és Cserna folyókat érintette. (Lásd a 
vízrajzi térképet: 3. melléklet.) A két árvíz 188 ember életét 
követelte, továbbá 512 lakóházat, 900 gazdasági épületet 
(június), majd 676 lakóházat és 584 gazdasági épületet rongált 
meg. Vasúti vonalakat, utakat és egyéb műtárgyakat sodort el, 
továbbá 3564 kát. hold (2051 ha) mezőgazdasági területet 
részben örökre, részben hosszú időre annyira tönkretett -  
elsősorban a kaviccsal való elbontásával hogy ott fel kellett 
hagyni nemcsak a földműveléssel, hanem a legeltetéssel is.

A mintegy 13 millió koronában megállapított kár114 területi 
megoszlását vizsgálva a következő, az ország közvéleményét 
bizony meglepő adatokra jutottak. A kár a fátlan, illetve az 
összterületnek legfeljebb csak 30%-ában erdővel borított 
részeken km2-enként akár 62-szer, de legalább 5-ször nagyobb, 
mint ott, ahol az erdővel való borítottság eléri a 60%-ot. Itt 
természetesen figyelembe kell venni, hogy az erdőgazdálkodás 
egy külterjes gazdálkodási forma, ahol a műtárgyak és egyéb 
berendezések ritkák. Ennek ellenére egyértelművé vált, hogy 
„amely völgyekben a legtöbb kopár terület volt, ott a 
mezőgazdaságilag művelt földekben okozott kár is a 
legnagyobb arányokban jelentkezett.”" 5

Mindezt megerősítette a két évvel későbbi, az 1912. május 
25-26-ai árvíz. (Lásd a 10-12. fényképeket.) Ekkor ugyanis a 
természeti katasztrófa súlypontja a Porta Orientalistól északra 
volt (tehát a volt határőrvidéki területeken jórészt kívül), és
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hiába esett például Ferencfalván vagy Nadrágon 200 mm-en 
felüli eső (plusz a mintegy 40 cm-es hóréteg olvadása), a 
pusztítás kisebb volt. Ennek egyedüli oka az említett terület (a 
Bisztra, Berzava, Karas, Pogányos és Béga vízkömyéke) 
jórészt erdővel való borítottsága. A további, részletes 
vizsgálatok (amelyekre mi is kitérünk) mindezt cáfolhatatlanul 
bizonyították. Előbb azonban magával az árvíz jelenségével, 
annak bánsági jellegzetességével ismerkedjünk meg.

Amint látható, a terület árvizei a tavaszi és az őszi 
időszakban, a mediterrán jellegű vidékek évi csapadék
maximumának idején következtek be. A vízfolyások felső 
vízgyűjtőjének meredek hegyoldalai általában kemény, 
vízátnemeresztő kőzetből (csillámpala) épülnek fel, ahonnan az 
erdőket kivágták. így onnan a csapadék nagy tömegben, 
felgyorsulva rohan le. Ez éri el a homokos agyaggal jellemzett 
övét, ahol aztán óriási mennyiségű hordalékot sodor magával. 
Pa. időszakos vízfolyások, a torrensek torkaiból lezúduló 
törmelék aztán a „szelíd” (vagy annak ismert) patakok medrét 
eltömíti, mire a víz szabadon, szétterülve folyik a völgy 
fenekén. Ebből következik, hogy a károk zömét az 
iszapelborítás okozza, míg kisebb részét azok a közvetlenül víz 
által történt kimosások, amelyek akár olyan helyen is 
megjelenhetnek, ahol korábban vízfolyásnak nyoma sem volt. 
Mindkét típusú károk nagyságát fokozza még egy jellegzetes, a 
Bánság betelepüléséből következő körülmény. Az itteni 
települések általában nem a folyók, patakok mentén, hanem 
feljebb, az említett homokos agyag felső határán, illetve annak 
korábban lerakott törmelékkúpjain vannak. Tehát éppen ott, 
ahol a lerohanó víz a „legjobban dolgozik” Ebből következett 
aztán, hogy például a Temes mellett közvetlenül fekvő 
Ószagyva vagy Bökény sokkal kisebb károkat szenvedett, 
mint a Temes medrétől feljebb lévő falvak.116

Most térjünk vissza az okok erdészeti szempontú 
vizsgálatára.

Már az 1910. évi Krassó-Szörény megyei árvíz kapcsán 
BUND Károly rámutatott, hogy kevés szó esik a bajok egyik 
eredendő okáról: a múltban folyó és a jelenleg is mindennapos
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erdőpusztításokról. A Karánsebestől délre elterülő völgyekből 
feltáruló képpel kapcsolatban írta: „Az egykori erdőtenyészet 
maradványaként legfeljebb nyomorult bokros cihereseket 
találunk, de ezeket is járják a kecskék, a bokrok lombját rágva. 
Közbe-közbe az oláh paraszt majdnem falmeredekségű 
helyeken kapálja, lazítja a sekély talajt, hogy valamelyes silány 
termést csikarjon ki belőle. Az erdők a völgyek felső végeire 
vonultak, de ott sem fedi a talajt a szivacskén működő erdei 
lombalom, mert az erdők korlátlan legeltetés következtében a 
talajuk keményre van tiporva. De van ennek a vidéknek még 
egy különlegessége, amely csak a gazdaságilag legelmaradot
tabb vidékeket jellemzi, a fáknak felnyesése lombtakarmány 
nyerése czéljából. Az orsovai vasútvonal mentén is láthatók ily 
száradófélben levő, oszlopalakú lombozattal bíró 
erdőfoszlányok, amelyek önkéntelenül is a temető fej fáira 
emlékeztetnek.”117

Mintha semmi sem történt volna az erdőtörvény óta!
Ugyanezen alkalommal fejtegették az Erdészeti Lapok 

hasábjain, hogy az erdőpusztítás megakadályozását nemcsak a 
törvényben előírt módon, hanem megfelelő ismeretterjesztéssel 
is elő kellene segíteni. A nagy árvíz után tehát jó lenne, ha 
„mindenütt, de különösen a krassó-szörény megyei összes 
népiskolákban már a gyerekek vérébe oltanék be az erdő iránti 
szeretet érzése; a felnőtteknek pedig vasárnapokon az 
iskolákban a tanulók és lelkészek tartanának népies 
előadásokat az erdők hasznáról általában és a hegyek 
befásításának hasznot hajtó módjairól és ezeknek üdvös 
voltáról.”118

„Naiv” -  jut eszünkbe az újsopoti kérvénnyel kapcsolatban 
megfogalmazott minisztériumi megjegyzés. Igen, naiv, mert a 
bánsági gazdálkodás egész története, így a nép hozzáállása nem 
erről szól. Lássuk csak tovább!

1912 tavaszán, az újra megismétlődött árvízkatasztrófát 
követően, a földművelésügyi minisztérium KAÁN Károlyt és 
TÉRFI Bélát küldte ki a bajok okának, illetve a lehetséges 
orvoslási módok felkutatásának céljából. A kérdés szakértője, 
TÉRFI Béla jelentésének első részében természetesen az árvíz
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okozta pusztítás történelmi okaira tért ki.[[9 Az árvíz ugyanis -  
miként az előbb ismertetett adatok mutatták -  leginkább az 
elkopárosodott völgyekben pusztított, amely kopárosodás 
viszont egy történelmi folyamat eredménye volt.

TÉRFI rámutatott, hogy az 1850. évi alaptörvény a 
határőröknek a legelők (csaknem) tulajdonjogát biztosította, 
így a községeknek alapvető érdeke volt a legelők gyarapítása. 
A legelő és az erdő határvonalát viszont nehéz volt meghúzni, 
mert a lakosok a településekhez közelebb fekvő erdőket 
kiterjedten legeltették. Ugyanakkor a legelőből tett házhely- és 
szántófoglalások helyett is újabb és újabb legelőket létesítettek; 
tudniillik a legelők nagyságát semmi nem korlátozta, legfeljebb 
az állatlétszám. A legelőterület viszont más módon is tovább 
csökkenhetett, mert a vízmosásokkal, földcsuszamlásokkal 
megszaggatott hegyoldalakat „terméketlenné” nyilvánították, 
így a határőrvidék polgárosítása után ezekért adót nem fizettek, 
viszont újabb területeket fogtak be legeltetésre.

Ennek a határtalan, mindenhol űzött legeltetésnek már a 
katonai igazgatás is megkísérelt -  a maga módján -  korlátokat 
szabni. Már 1836-ban megpróbálták az erdőket és a legelőket 
elkülöníteni. Ennek során azonban a községek körül úgy 
létesítettek legelőt, hogy ott nem voltak tekintettel a talaj- és 
egyéb viszonyokra, csak azt nézték, hogy a határőrök 
legeltetéseit lehetőleg a községek köré korlátozzák. A 
kiszemelt területen az erdők „a legszigorúbb paranccsal 
kiirtattak, úgyhogy az ez [ti. 1884] előtt 20-30 évvel irtott 
területek a legelésző jószág körmei által főleg esős időben 
mélyen felvágva, évről évre nem egyedül a termőtalaj és a 
lazán összetartott gyep lemosatott; de meredélyes fekvésénél 
[fogva] előbb kisebb, kerékvágás mélyedésekből a le leomló 
romöntvény később kőfolyásos hordományával a községi 
belsőségeket is veszélyeztette.”120

A kataszteri felméréskor talált erdők és legelők határvonala 
szolgált később alapul az erdőtörvény hatályának. (Az más 
kérdés, hogy akkor a bokros helyeket is erdőnek minősítették, 
mert a felvételkor hiányzott az erdő meghatározása, leírása.) 
Az erdőtörvény rendelkezései szerint ezeken a területeken
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véderdőket lehetett kijelölni, illetve kopárfásítás elrendelésére 
volt lehetőség. Az erdőtörvényben megfogalmazott intézkedés 
valóban elsősorban csak lehetőség volt, mert a tényleges 
munkának számos akadálya jelentkezett.

Lássuk először a véderdők kérdését!
A véderdők létesítését, kijelölését és azokra üzemtervek 

összeállítását az erdőtörvény 2. §-ában biztosított 
adómentesség igyekezett az erdőbirtokosok számára vonzóvá 
tenni. Az említett Krassó-Szörény megyei községek 
vízmosásokkal szaggatott, kopárosodott hegyoldalain az erdők 
tényleg védelmi feladatot töltöttek be, de a kijelölésnek nagy 
akadályát jelentette először az üzemterv hiánya, majd a 
legeltetés. A szerb-bánsági vagyonközség már 1883-ben kérte 
2312 kh 881 négyszögöl (1330,8 ha) Duna menti területét 
véderdőnek kijelölni. Kérvényüket a megyei erdészeti 
albizottság is támogatta, de a minisztérium addig nem adhatott 
a véderdőkre adókedvezményt, amíg azokat nem

1 91üzemtervezték. Tehát tessék elsőször a területre legalább az 
ideiglenes tervet elkészíteni, jóváhagyatni, majd csak aztán 
jöhet a következő lépés, az adóelengedés.

Mielőtt a további eseményeket követnénk, célszerűnek 
mutatkozik az erdőtörvény véderdőkre vonatkozó 
rendelkezéseit, aztán pedig az egész véderdőkérdést tüzesebben 
is megvizsgálni. Tesszük ezt azért is, mert nem csak a bánsági 
erdő(legelő-)tulajdonosok voltak ebben a kérdésben érdekeltek, 
illetve tájékozatlanok.

Az 1879. évi XXXI. te. 2. és 3.§-a az általa meghatározott 
véderdőkben az erdőfenntartást veszélyeztető tevékenységet, 
azaz az irtást, a tarvágást, a tuskó- és gyökérirtást, a káros 
legeltetést és az alomszedést megtiltotta. Ennek érdekében az 
erdészeti hatóságoknak (itt a szakirányítást végzők mellett 
elsősorban az erdőfelügyelőségekre kell gondolnunk, hiszen 
hatósági jogkörük nekik volt) a törvény életbe lépte utáni öt 
évben a következő feladatokat kellett elvégezniük:

-  az erdészeti szakmai szempontok figyelembe vételével, 
a tulajdonosok és a vármegyei közigazgatási bizottság
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erdészeti albizottságának meghallgatása után, az 
említett területeket ki kellett jelölni;

-  a véderdőkre megfelelő gazdasági tervet (ideiglenest), 
később rendszeres üzemtervet kellett készíteni;

-  az említett tervek jóváhagyása után lépett érvénybe az a 
bizonyos, a törvény által biztosított adókedvezmény.

Hogy mik is értendők véderdők alatt, arról az erdőtörvény -  
mintegy szakmai útmutatót adva -  így rendelkezett: azon erdők 
vagy erdőrészletek, „melyek magasabb hegyek kő- 
görgetegjein, havasok fen[n]síkjain vagy hegytetőkön és 
gerinceken, meredek hegyoldalakon és ezek lejtőin [állnak], 
hegyomlások, kő- vagy hógörgetegek és vízmosások 
támadásának és terjedésének megakadályozására szolgálnak, 
vagy a melyek elpusztulása folytán alantabb fekvő területek 
termőképessége vagy közlekedési utak biztonsága 
veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának út nyittatnék” 
(2-§.)-

A további szakmai szempontokat FEKETE Lajos, selmeci 
akadémiai tanár, 1884-ben a következők szerint vázolta fel:122

-  „meredélyi véderdők”, amelyek az alattunk fekvő 
területeket védik meg a károsodástól;

-  „hegyéli véderdők” -  a feladatuk főleg szélfogás, mert 
letárolásukká! az alattuk lévő faállományokban 
szélkárok keletkeznének;

-  „havasi véderdők” -  ezek szerepe a fatenyészet felső 
határa lejjebb szorításának/szorulásának a meggátlása, 
továbbá a lavinaveszély mérséklése.

FEKETE az elsőként említett „meredélyi véderdőkben” 
szükségesnek tartotta volna a legeltetés általános eltiltását. 
Mindhárom véderdőtípus esetében a szálaló üzemet (miként 
arra az erdőtörvény utalt) tartotta elfogadhatónak, de azzal, 
hogy a meredélyi erdőkben a sarjerdő üzemet nem kellene 
alkalmazni. Legfeljebb csak ott, ahol a földcsuszamlás 
meggátlására a fákat amúgy is szükséges visszavágni. (A 
magas fákba a szél belekapaszkodik, kifordítja, és ezzel út 
nyílik a talaj lehordásának, lekopásának.) Ugyanezeknél a 
véderdőknél felvetette még a korszak kedvelt eljárását, a
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középerdő üzemet. A véderdők létesítésére ajánlott, jól 
sarjadzó akác és gyertyán esetén ugyanis elképzelhetőnek 
tartotta, hogy azokat kétszer vágják le addig, míg a közéjük 
elegyített fenyőket egyszer, de a terület 2/5-én a fákat mindig 
fenn kell tartani.

FEKETE egyébként gondolt a véderdők létrehozására is. 
Erdélyt járva ugyanis azt látta, hogy a kopárok jelentős 
részének befásítása során kimondottan véderdők fognak 
létrejönni. Ennek megfelelően tett a „meredélyi véderdők” 
telepítésére javaslatot, adott a fafajokkal kapcsolatban 
útmutatást.

A Mezőségen és más melegebb éghajlatú vidékeken (ahová 
például a Bánság is tartozott) a véderdők létesítésére 
elsősorban az akácot ajánlotta. (A nedves, csuszamlós 
oldalakra pedig a hamvas égert.) Abból indult ugyanis ki, hogy 
ezeken a kopárokon a legelő marha ellen csak az akác képes 
megvédeni magát, ezért azt kell ültetni, netalán a 
helybevetéssel is megpróbálkozni. Az elő- és középhegységek
ben az erdei- és feketefenyő ültetését látta célszerűnek azzal, 
hogy -  az előbb említett módon -  közéjük lombfákat is kell 
keverni. A nedvesebb, hűvösebb, majd pedig a 600 m-nél 
magasabb hegyekben a lucfenyőt és a bükköt látta véderdők 
kialakítására alkalmas fafajnak. A magasabb hegységekben a 
lucfenyőt, ami közé -  az erdő értékének emelése érdekében -  
vörösfenyőt javasolt elegyíteni. A kimondottan havasi 
véderdőkben pedig az előbb említett két fafajon kívül 
indokoltnak látta a cirbolya- és a henyefenyő elszaporítását is, 
amitől a lavinák keletkezésének mérséklését várta.

A FEKETE által itt leírt véderdő-koncepció természetesen 
nem volt hatás nélküli, hiszen a törvény végrehajtásával 
kapcsolatban mégiscsak az egyik legtekintélyesebb selmeci 
professzor fejtette ki a nézeteit. A gyakorlatban azonban a 
véderdők kijelölése, netalán újak létesítése, ültetése nem 
mindig a szakmai szempontoknak megfelelően haladt. 
FEKETE elméleti fejtegetéséből mindenesetre a hegyvidéki 
akácültetés, továbbá a kopárokat illetően az erdei- és 
feketefenyő felkarolása időt állónak bizonyult.
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Mind a szakmai szempontok érvényesítésére, mind az 
erdőbirtokosok útbaigazítására szolgált az 1883. évi 28.487. 
FIK. számú rendelet, amely szerint véderdőnek kell kijelölni:

1. Az erdőtenyészet felső határán, illetve a havasi legelők 
határán lévő fával, cserjékkel, bokrokkal akárcsak 
részben is borított területeket, amelyek az alattuk fekvő 
erdőknek vagy más művelésű területeknek a védelmét 
szolgálják.

2. Az erdőtenyészet felső határán lévő faállományokat 
legalább 400 méter szélességben (később 100-400 m -  
30.845/1888. FIK.), amelyek részben saját „zordon 
fekvésüknél fogva” tarvágás után alig felúj íthatók, 
részben pedig az alattuk lévő állományokban folyó 
biztonságos „felújításra, illetve bármilyen más okszerű 
erdőgazdasági műveletre” védő hatással vannak.

3. A meredek hegyoldalakon álló erdőket, amelyek 
esetleges kitermelésekor a hegyoldalakon kőgörge
tegek, földcsuszamlások, lavinák stb. keletkeznének, és 
így az illető hegyek kopárosodásnak indulnának.

4. Azokat az erdőket, amelyeknek egyszerre, tarvágás 
(netalán irtás) útján való kitermelését követően a 
szomszédos erdőkben, mezőgazdasági területeken vagy 
lakó- és üzemi épületekben, műtárgyakban károk 
keletkeznének.

Ezen utasítás alapján az első időben a magyarországi erdők 
5,92%-át jelölték ki véderdőnek (786 190 kh-at -  452 452 
hektárt).12 A szám azonban folyamatosan változott (így 
például 1913-ban már csak 290 405 ha volt124), mert a 
véderdők revíziója -  hol az erdészeti hatóságok, hol a 
birtokosság kezdeményezésére -  szintén folyamatos volt. A 
kortársak ugyanis úgy látták, hogy az első véderdő-kijelölések 
túlságosan -  éppen az előbb idézett rendeletből fakadóan -  
sematikusak voltak. Például az erdőtenyészet felső 400 méterét 
mindig véderdőként vették fel, míg az alantabb fekvő, gyakran 
utakat, legelőket, netalán csak a talajt védő erdőket egyszerűen 
kihagyták ebből a kategóriából.
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A felső 400 méter véderdőként való besorolása különösen a 
Déli-Kárpátokban ütközött a birtokosok ellenállásába. A 
Kárpátok ezen részén a lúcfenyves öve keskeny, sok helyen 
akár az említett 400 métert sem éri el.125 Következésképpen az 
erdőtulajdonosok a leginkább hasznosítható, legjobban 
eladható erdeik intenzív kitermeléséből estek el. Ráadásul 
éppen ezeken a vidékeken volt a legnagyobb a legelőínség is, 
tehát az erdőtörvény véderdőkre vonatkozó rendelkezéseit 
állandóan bírálták.

A Krassó-Szörénnyel szomszédos Hunyad megye 
gazdasági egyesülete minden lehetséges fórumot bejárt, hogy a 
korábbi véderdő-kijelöléseket felülvizsgáltassa.126 Abból indult 
ki, hogy az adókedvezmény egyáltalán nem fedezi a 
fokozottabb őrzés kötelezettségét. A tiltott legeltetések ugyanis 
mindennaposak, tehát a messzebb fekvő, nehezebben 
megközelíthető erdőkben az erdőőröknek (inkább: 
erdőszolgáknak) állandóan ott kell lenniük. Ráadásul a 
tulajdonosok az erdőből származó bevételüket a véderdők 
faállományának áruba bocsátásával sem növelhetik. A rossz 
megközelíthetőség, illetve a tarvágás tiltása a fakitermelési 
vállalkozókat, kereskedőket nem csábítja a véderdők fájának 
megvételére. Tehát nem marad más, mint a kijelölt véderdők 
felülvizsgálata, amihez -  szerintük -  a következő szempontokat 
kell figyelembe venni:

-  a véderdők kijelölésekor ne csak erdészeti, hanem 
mezőgazdasági szakértő is legyen jelen;

-  a mezőgazdasági érdekeket úgy is vegyék figyelembe, 
hogy a havasi legelők szintén külön művelési ágként 
szerepeljenek, amivé a véderdők is esetenként -  
engedéllyel -  átalakíthatok;

-  az említett 400 m-es (helyenként és esetenként 100 in
ig mérsékelhető) véderdősáv ne mindenhol, csak az 
érdekelt részeken maradjon érvényben;

-  A véderdők megóvása ugyan országos érdeket képvisel, 
de a fenntartás terheit a tulajdonosok viselik, ráadásul 
ezek a terhek nem állnak arányban a birtokosok 
ráfordításaival, illetve elmaradt hasznaival.
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Az lenne a teendő -  vélték a Hunyad megyeiek -  hogy az 
állam a magántulajdonban lévő véderdőket is állami kezelésbe 
veszi, és a kezelést ingyenesen végzik, sőt még az említett 
erdők őrzéséről is gondoskodik. A legeltetés elől elzárt 
véderdőkre pedig nemcsak adókedvezményt ad, hanem a 
tulajdonosokat állami kárpótlásban is részesíti.

A kezdeményezés erdészeti visszhangjával, a felvetett 
javaslatok megvalósításának nehézségeivel itt most nem 
foglalkozhatunk, de három kérdésre rámutatunk. Az első az, 
hogy az említett véderdő-revízió századunk első évtizedében 
valóban elindult, és több helyen a véderdők területének 
csökkenéséhez vezetett. (Lásd a már idézett véderdőadatokat.) 
A másik: néhány erdőgazdasági politikával foglalkozó 
szakember annak a véleményének adott hangot, hogy a 
véderdőkre ne csak az állami erdőkezelést, hanem egyszerűen 
az állami (kártérítés melletti) kisajátítást alkalmazzák. Ebben 
az esetben mind az erdészek (mert az erdei kihágások, illetve 
erdőrendészeti áthágások jelentős részétől megszabadulnak), 
mind az erdőtulajdonosok (mert nem kell pluszköltségbe verni 
magukat) megnyugszanak.127 Végül a harmadik kiemelendő 
szempontot a legeltetés kérdése adja. Az erdőbirtokosok 
ugyanis legtöbbször éppen a véderdők legeltetéssel kapcsolatos 
Uzemtervi előírásait kifogásolják. S itt már vissza is jutottunk 
Krassó-Szörény vármegyéhez, az általunk most vizsgált 
birtokközösségek problémáihoz.

A véderdőkben (ellentétben a futóhomokon álló -  
egyébként különleges véderdő- kategóriának felfogható -  
erdőkkel) az erdőtörvény nem tiltotta el teljesen a legeltetést. 
Csak arra utalt, hogy ott addig, amíg a jószág a fában vagy a 
talajban kárt okoz, tilos legeltetni. A rendelkezésünkre álló 
források szerint a Bánságban nem is ezekkel, a kiterjedtebb 
véderdőkben folyó, az üzemtervekben is biztosított legeltetési 
lehetőségekkel volt a baj, hanem a művelési ágak 
„kevertségéből” fakadó „határsértésekből.”A temesvári 
erdőfelügyelő 1884-ben ezt így fogalmazta meg: ezeket a 
területeket (tudniillik az erdőként nyilvántartottakat) „a 
községekből gyakorta minden őrizet nélkül 2-5 darabban

76



kiinduló jószág bebarangolja, ott állapodik meg, hol legjobb 
legelőre talál, a többi jószág pedig zuglegeltetéssel mindenütt 
el-eltévedez. Ott tehát, hol ily minőségű bokros juhlegelőt 
szolgáltató egészen elsilányodott talaj községenként mind 
erdőnek bevallott mívelési ág előfordul, akkor lesz erdőnek 
fenntartható, ha az az erdőtesttel határos, tehát erdővédelmileg 
megőrizhető; mivel megszaggatott, 40-80, sőt 200 holdas ily 
területek tilalom alá helyezése, megvédése, az ottani viszonyok 
ismerete mellett, nem fog sikerülni.”128

Tehát a korábbi rendszertelen fahasználat, majd a legeltetés 
kiritkult erdőket, illetve rossz legelőket eredményezett, amely 
legelők ráadásul még kisebb erdőfoltokkal voltak „terhelve” 
Egy-egy ilyen hegyoldalon kétféle rendezés kínálkozott: vagy 
az erdőket kell „tömbösíteni” (miként arra az erdőfelügyelő 
utalt) és a többit átengedni legelőnek, vagy az egész hegyoldalt 
elzárni a legeltetés elől addig, amíg ott a legeltetett, 
kopárosodott részeken végrehajtott fásítások addig nem 
cseperednek, hogy oda a legelő állatokat be lehet engedni. S itt 
még jegyezzük meg, hogy akár az egyik, akár a másik 
megoldást választják, a létrejövő erdők (mint ahogyan a 
kiritkított meglévők is) a véderdők kategóriájába sorolandók.

A bánsági volt határőrvidéki területek ilyen értelmű 
rendezésének természetesen számtalan akadálya volt. Az egyik, 
mindjárt a pénzkérdés. Az állam nem vállalhatta egész kiterjedt 
térségen (mai fogalmaink szerint) a tájrehabilitációt. Aztán ott 
volt a lakosság szarvasmarhatartó gazdálkodása, ami a 
problémát állandóan újratermelte volna (nagyobb, jobb legelő -  
több szarvasmarha -  ismét leromlott legelők). Minden munka 
elindítását azonban legalább a tulajdonviszonyok -  ismételten 
ezt kell mondanunk -  rendezetlen volta akadályozta.

Az erdőket és a legelőket ugyanis számtalan foglalás 
borította. Emlékezzünk rá, hogy az uralkodó a polgárosítás 
során ezeket a foglalásokat a határőröknek adta. Igen ám, de a 
kérdést sem akkor, sem a későbbiekben nem lehetett lezárni. A 
foglalások ugyanis tovább folytak, így a legelők és az erdők 
határa továbbra is kérdéses volt. TÉRFI adatai szerint 1910-ben
68 722 kh (39 950 ha) volt a közlegelőből elfoglalt, így
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tulajdoni rendezésre váró terület. Tehát óriási, amelyen 
egyelőre sem az erdőkkel, sem a legelőkkel foglalkozó 
törvényeket nem lehetett érvényesíteni.

A foglalásokkal kapcsolatban azonban mindenképpen 
tudnunk kell a következőket is. A lakosság a foglalást nem 
azért tette, hogy bármiféle hatósággal ellenkezzék, hanem ez az 
elmúlt évszázadok során vezetett élet- és gazdálkodási 
formájából következett. A mindenkor adottnak, közösnek hitt, 
tartott földből itt-ott „okkupáit” magának némi szántóterületet, 
ami mellett aztán az állandó (téli) szállását is felépítette. Ez a 
szemlélet és gyakorlat azonban a XIX. század végén már 
beleütközött a polgári föld- és egyéb tulajdonviszonyokba. 
Következésképpen az „okkupáció”-val most már meg kellett 
állni, sőt az elfoglalt területekért -  ha meg akarta tartani -  adót 
is kellett fizetni.

Krassó-Szörény vármegye vezetése ezt a kérdést az 1890- 
es években próbálta meg rendezni. Elrendelte a közlegelőkön 
tett foglalások felmérését. Amíg ugyanis korábban a határőrök 
a kincstári erdőket, legelőket törték fel, foglalták el, az állami 
és a községi tulajdon szétválasztása után már a községieket. A 
község fizette utána az adót -  hiszen az ő birtokaként szerepelt 
- , de magánszemélyek használták. Az összeírás után két 
lehetséges megoldás kínálkozott. Az egyik szerint a községek 
pert indítanak a magánosok ellen -  bár korábban maguk is 
eltűrték ezeket a foglalásokat -, és annak lezajlása után vagy 
visszaszerzik, vagy végérvényesen magánkézbe adják az 
említett legelőket. Az elindított néhány perben egyébként a 
bíróság egyértelműen a községek javára döntött. Ez az eljárás 
azonban -  már maga az összeírás is -  óriási ellenállásba 
ütközött, ráadásul hosszan elhúzódónak ígérkezett, hiszen 
mintegy 15 ezer foglaló ellen kellett pert indítani.129

A másik megoldást az jelentette, hogy egy kiállított 
adásvételi szerződés alapján az elfoglalt területet a foglalók 
nevére írják -  és természetesen most már ők fognak adózni 
utána. Ez is nagy ellenállást váltott ki (gondoljunk csak a 
mehadíkai -  kismiháldi -  és a kornyarévci -  somosrévei -
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zendülésre), de sokkal inkább keresztülvihető volt, mint a
130nagyon elhúzódó peres eljárás.

Az 1910. évi adatok szerint az egykori határőrvidéki 
közlegelők területe 194 499 kát. holdat (111 934 ha) tett ki, 
amelynek azonban legfeljebb fele volt állandó legeltetésre 
alkalmas. Ráadásul ez utóbbi részből került ki a magánosok 
által elfoglalt, ugyanezen évben kimutatott 68 722 kh (39 550 
ha) terület is. Megjegyezzük még, hogy a telekkönyvbe ebből 
már 46 000 kh-at (26 473 ha) átvezettek.131 A terület másik 
része, tehát mintegy 126 ezer kh (kb. 73 ezer ha) 
hasznavehetetlen, még a határőri rendszer idején letarolt, majd 
agyonlegeltetett, sőt kecskével rendszeresen járatott „legelő” 
volt. Ebből különösen 30 ezer kh (17 ezer ha) volt 
vízmosásokkal szabdalt, ahol csak műszaki berendezésekkel 
(vízmosáskötő gátakkal, -fonatokkal stb.) és fásításokkal 
lehetett a földcsuszamlást, a további elkopárosodást 
megállítani. Éppen az 1910. és 1912. évi árvizek mutattak rá, 
hogy ez a munka csak részeredményeket hozott. 
Visszajutottunk tehát a kopárfásítások kérdéséhez.

Az erdei szolgalmak megváltásáról szóló 1873. évi XXX. 
te. 7.§-a úgy rendelkezett, hogy a volt határőröknek juttatott 
„erdőségek és karstrészek” a továbbiakban erdőkként 
kezelendők, illetve ez utóbbiak beerdősítendők. Tehát a 
megosztáskor már eleve számoltak azzal, hogy itt kopárfásítási 
feladatok is lesznek, mivel a beerdősítendő területek már erdő 
művelési ágként kerültek a kataszteri nyilvántartásba. Az 1879. 
évi XXXI. te. aztán ezen erdőkként nyilvántartott, de valójában 
kopár területeket is a hatálya alá vonta.

Az erdőtörvény rendelkezései alapján azonban a 
kopárfásításokat a községek csak helyenként és időnként 
végezték. A törvény 165. §-ában pedig egyértelműen 
meghatározták, hogy oly kopár területek, melyeken hegy
omlások, hó- vagy kőgörgetegek megakadályozása, szélvészek 
és vizek rombolásának, valamint futóhomok továbbterje
désének meggátlása végett, a talaj megkötése közgazdasági 
szempontból szükséges, beerdősítendők s azontúl a 2-ik, 
illetőleg a 4-ik §. szerint kezelendők.” Tehát: a kopárok
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befásítása által véderdők keletkeznek. A törvény ezen 
rendelkezését később bírálták. Olvassuk csak!

„A törvény /.../ kötelezően -  írta KAÁN Károly 1920-ban -  
csak az olyan kopárok beerdősítését rendeli el, amelyek 
talajának megkötése a szomszédos területek védelme 
szempontjából is szükséges; ellenben annak a sok, más kopár 
területnek a sorsát, amelyen a talaj termékenysége a helytelen 
gazdasági eljárások miatt már szintén tönkrement /.../, azonban 
a szomszéd birtokra még ki nem hatnak, egészen függő 
kérdésnek tartotta fenn.”132

Ebben az összefüggésben azonban azt kell elsősorban 
látnunk, hogy az 1879. évben meghozott törvény esetében nem 
akartak a birtokosok gazdálkodásába, különösen pedig nem a 
művelésiág-megválasztásába erősen beleavatkozni. Főleg meg 
nem az erdőtörvény keretei között. Ebből következett aztán az 
erdészek tartózkodó magatartása a kopárokkal kapcsolatban. 
Először ugyanis csak azt szerették volna elérni, hogy legalább 
azok a területek, amelyek a kataszteri nyilvántartásban 
erdőként szerepelnek, kerüljenek befásításra. Aztán később a 
mezőgazdaság által felhagyott (a legeltetéssel tönkretett) 
hegyoldalak is bekerülhettek volna a fásítandók közé. Éppen a 
bánsági példák mutatták azonban ennek az erdészeti célnak a 
megvalósíthatósági korlátait; ahol nincsenek a legelők sem 
tulajdonjogilag, sem a művelési ágat illetően rendbe téve, ott a 
kopárfásításnak is akadályai vannak. Mindezek ellenére azért 
már a XIX. század utolsó évtizedeiből is vannak kopárfásítási 
eredmények.

Legelőször a volt szerb-bánsági területekre hozunk néhány 
példát azzal a megjegyzéssel, hogy az ottani kopárfásítások 
természetesen eltörpülnek a közelben zajló delibláti 
homokfásítások mellett.133

Priger (Nérahalmos) 1893-94-ben az elkopárosodott 
legelőjéből 168 kh-nyi (97 ha) terület beerdősítésére önként 
(bár bizonyára többszöri felszólítást követően) vállalkozott. 
Ennek a földművelésügyi miniszter erdeifenyő- és 
akáccsemetéket adományozott (50 ezer, illetve 5 ezer 
darabot).134 A miniszter ugyanis nemcsak adókedvezménnyel,
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netalán erdősítési jutalmakkal és -pénzsegélyekkel, hanem 
„természetben”, csemetével is támogatta ezt a munkát. 
Mindehhez a lehetőséget az erdőtörvény 177.§-a adta meg 
azzal megtoldva, hogy az erdőtelepítésre vállalkozó társulatok 
pénzkölcsönöket is vehetnek fel. Itt azonban rögtön utalunk rá, 
hogy ismereteink szerint sem a Bánságban, sem az ország más 
vidékén nem alakultak olyan „kopárfásító társulatok”, akik 
pénzkölcsönt vettek volna fel. Maradt a hatósági rendeletre, sőt 
hatósági kivitelezésben megvalósuló kopárfásítás.

Ilyen hatósági kopárfásításra az általunk most vizsgált 
területen szintén találunk példát.

Lászlóvára (Koronini) községnek a Széchenyi műútra 
hajló határrészében a földművelésügyi miniszter 1899-ben 220 
kh (127,0 ha) kötelező fásítást, mint véderdő-létesítést rendelt 
el.135 A munkálatokat 10 év alatt kellett befejezni, s 
„bevezetésként” a területen a legeltetést azonnal betiltották. A 
község azonban élt az erdőtörvény 166. §-ában biztosított 
jogával, azaz az anyagi terhek vállalásától vonakodott. Erre az 
út fenntartásában érdekelt közlekedés- és kereskedelemügyi 
miniszter 100 frt évi segély biztosítását helyezte kilátásba, ha a 
község a „nagyobb terjedelmű, kőgörgeteges, meredek legelő 
területére nézve” az elrendelt befásítást elvégzi. A 
földművelésügyi miniszter pedig, az erdősítési tervek 
elkészítésén kívül, a kivitelezéshez ingyen adott volna 
famagvakat és csemetéket. „A község azonban -  írta a 
miniszter -  legelő szükségletére való hivatkozással ezen 
messzemenő kedvezmények mellett sem volt hajlandó az 
erdősítést elvállalni, sőt midőn a község elvitázhatatlanul 
nyomasztó helyzetére való tekintettel a kérdéses területnek az 
erdővásárlási alap pénzeiből való megvásárlására tétettem 
ajánlatot, ezt sem fogadta el.” így nem maradt más hátra, mint 
az Országos Erdei Alap költségén a terület kisajátítása (lásd az 
erdőtörvény 174. §-át, bár ott a kisajátítási jogot nem az 
államnak, hanem a megalakuló „kopárfásító társulatokénak 
adták meg) és beerdősítése. A fásítást feketefenyő-, kőris- és 
akáccsemetékkel végezték el, 65% körüli eredményességgel.
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Ugyancsak miniszteri rendeletre végezték el az Újmoldova 
feletti kopárok befásítását is, amely kopárok -  a vízmosások 
miatt -  már magát a községet is veszélyeztették.136

Itt hadd utaljunk vissza az erdészeti szervezetekre is. Az 
újmoldovai erdőgondnokságot kizárólag a térségben 
megvalósítandó kopárfásítási célokra hozták létre. Mint ilyen 
első volt az országban, mert kizárólag a fásítások kérdésével 
foglalkozott.

Mindezek ellenére a temesvári erdőfelügyelő például az 
1897. évet értékelve a megyei viszonyokról ezt írta: a 
„moldovai járáshoz tartozó Berszászka és Szvinicza községek, 
továbbá az orsovai járáshoz tartozó Böcza, Dubova, Jablanicza, 
Jeselnicza, Koramnik, Mehádia, Ó és Új-Ogradena, Orsóvá, 
Pecsenyeszka, Pettnik, Plariseviczka, Tiszovicza és Topletz 
községek -  daczára annak, hogy a főszolgabírói hivatalok útján 
kopárterületeiknek az alattuk elterülő közutak, községek és más 
mívelési ághoz tartozó területek megvédése, részben pedig 
maguknak a területek teljes elkopárosodásának meggátlása 
czéljából, tehát közgazdasági szempontból is szükséges 
beerdősítéseknek önként teendő foganatosítására felszólítottak”
-  a kopárfásítást nem teljesítették.1 7

Ha most megnézzük a volt román-bánsági vidéket, ott is 
hasonló helyzetet találunk (miként az már az előző, az Orsovai 
járást is bemutató idézetből is kitűnt).

Az államerdészeti kezelés életbe léptetése után, 1899-től a 
négy járási erdőgondnokság területén 4441 kh (2556 ha) kopárt 
jelöltek ki, amit a legsürgősebben beerdősítendőnek írtak le. A 
kijelölés során ugyan igyekeztek a lakosság legeltetési érdekeit 
a legmesszebbmenőkig figyelembe venni, de a fenti területből 
így is csak mintegy 2000 kh-t (kb. 1150 ha) tudtak -  jelentős 
állami segéllyel, hiszen a birtokos községek legfeljebb 
napszámosokat tudtak biztosítani -  beerdősíteni. A kiterjedt 
kopárokhoz képest ez elenyésző volt. Ezért írta TÉRFI Béla az 
említett beszámolójában, hogy „az óvatos és tapintatos eljárás 
[ti. a kopárerdősítés, -kijelölés] azonban a kívánt sikert nem 
hozta meg, mert az erdősítést sok esetben a nép így is 
megtagadta, néhol csendőrségi, sőt katonai karhatalmat kellett
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igénybe venni, s a nagy költséggel létesített erdősítést a lakók 
ismételten lelegeltették, vagy egyébként tönkretették úgy, hogy 
a tényleg sikerült erdősítés kiterjedése alig néhány száz kát. 
holdra tehető. Ez is állandóan veszélyben forog, mert az őrizet 
jelenleg a legtöbb helyen a mezőőrre van bízva, aki aligha 
viseli szívén az erdősítés érdekeit.”138

Pedig már korábban, még az árvízkatasztrófa előtt egy 
alispáni jelentés is azzal kecsegtette a lakosokat, hogy a 
kopárok befásításának hosszabb távon csak a hasznát látják. 
1901-ben úgy számoltak, hogy a megye területén elvégzett 60 
ezer kh-nyi (kb. 35 ezer ha) kopár befásításával azok 
visszaadatnak „a gazdaságilag kihasználható területek 
sorába.”139 A lakosságot azonban sem az állami, sem a megyei 
tervek nem hatották meg. Ők a jelenben akartak boldogulni -  
akár a legelők, a hegyek, sőt az egész táj tönkretétele árán is.

A karánsebesi (állami) járási erdőgondnokság mintegy 35 
ezer (kb. 20 ezer ha) területének zöme fásításra, kopárjavításra 
szorult.140 Ezért a négy erdőőri kerület élére a kopárfásítási, 
-javítási munkák végzésében járatos erdőőröket neveztek 
ki.(Ezek nem a vagyonközségi, hanem az egyes falvaknak, 
illetve egyházi személyeknek és -testületeknek juttatott 
/erdő/területeket kezelték.) Az ő irányításukkal folytak a 
terület-összeírások, -kijelölések. Az erdőgondnokságban három 
állami csemetekertet is létesítettek.

A munkát természetesen itt is a legeltetés megtiltásával 
kezdték. Nemcsak a tiltó jeleket (általában keresztbe tett 
zsindelyt és megfelelő magyar és román nyelvű táblát) 
helyeztek ki, hanem a legeltetés elől elzárt helyeket a falvakban 
ki is doboltatták. Ugyanakkor a már elvégzett kopárfásítást 
drótfonatú kerítésekkel is igyekeztek megvédeni. Ilyen 
kerítések felállítására került sor például Somfa és Mehádia 
határában.

Az erdőgondnokság sikeres, látványos munkája volt a 
Szvinja Maré nevű, 10-12 km hosszú, „borzalmas mélységű” 
vízmosás megfékezése. A vízmosás ugyanis a vasútvonalat 
veszélyeztette. Ennek elkerülésére a MÁV a vízmosások alján 
betongátat emelt, amit azonban a hordalék betemetett, így a
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vízmosás továbbra is veszélyeztette a vasútvonalat. Ekkor 
adták erdészeti kezelésbe a vízmosás teljes hosszát, amit az 
erdészeknek sikerült megfékezniük. A vízmosás fejét és oldalát 
fával ültették be, lejjebb meg több helyen betongátakat 
építettek. Ennek következtében a hordalékot magasan, jóval a 
vasúti sínek felett fogták meg. A fával beültetett vízmosásos 
oldalak begyepesedtek, „úgyhogy ez a 10-12 km hosszú, 
közveszélyes vízmosás rövid 2 év alatt teljesen ártalmatlanná 
vált.”141

Az említett vízmosáskötés kétségtelenné tette, hogy mind a 
szakmai (műszaki és biológiai) ismeretekkel, mind megfelelő 
pénzeszközökkel csak az államerdészet rendelkezik. Ezért 
TÉRFI Béláék 1912. évi terepbejárása után is csak erdészeti 
módszert ajánlhattak a további árvizek és az ezek nyomán 
meginduló vízmosások, földcsuszamlások meggátlására. 
Hangsúlyozzuk: nem azért ajánlottak erdészeti módszert, mert 
ők maguk is erdészek voltak, hanem mert a kopár-, vízmosásos 
területek megkötésére és megfelelő hasznosítására tényleg csak 
az erdészeti módszerek lehetnek a célravezetők.

TÉRFI Béláék tehát azt javasolták, hogy minden, 
legeltetésre állandóan nem alkalmas kopárt államerdészeti 
kezelésbe kell venni, ahol előbb szabályozni kell a legeltetést, 
majd pedig elkezdeni a kopárjavítást, -fásítást. Különösen nagy 
hangsúlyt helyeztek a kecskelegeltetés feltétlen betiltására. Az 
ilyen módon javításba bevonandó terület nagyságát az egész 
megyét illetően mintegy 10 ezer kh-ra (kb. 5,6 ezer ha) tették. 
Természetesen tisztában voltak azzal, hogy ekkora területet 
egyszerre nem lehet a legeltetésből kizárni. Ezért az javasolták, 
hogy a vagyonközségi erdőkben kiterjedtebben kell a 
legeltetést megengedni. Ott kellene ligetes legelőerdőket 
kialakítani, ugyanakkor a létesítendő kopárfásítások egy részét 
is idővel át lehetne legelőerdővé alakítani. így remélték, hogy 
az állattenyésztés érdekei is érvényesülnek, bár a 
kecskeállomány csökkentését elkerülhetetlennek tartották.

Az árvízkatasztrófa okait vizsgáló szakemberek természe
tesen nem voltak annyira valóságtól elrugaszkodottak, hogy ne 
látták volna ennek a nagyszabású javítási, táj rekonstrukciós
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munkának a terheit, akadályait. Az anyagi terheket -  szögezték 
le -  továbbra is az államnak kell vállalnia. A lakosság 
állattenyésztését, ebből fakadóan pedig a kopár fásításokkal 
kapcsolatos ellenérzéseit csak úgy lehet visszaszorítani, ha a 
számukra más kereseti forrást is biztosítanak. A 
tájrekonstrukciós munkák megfelelő finanszírozásán kívül 
TÉRFIék gondoltak itt az erdőgazdálkodás belterjesebbé 
tételére, a házi faipar, illetve az ipar meghonosítására is. Tehát 
eljutottak oda, ahová az erdélyi, illetve az ország más 
vidékeinek közgazdasági helyzetét vizsgáló szakemberek is 
eljutottak: a gazdálkodás átalakítása elengedhetetlenül 
szükséges a modernizációhoz, amely modernizáció viszont 
elképzelhetetlen tájrekonstrukció nélkül.

Végül megjegyezzük, hogy az árvíz után minden 
korábbinál nagyobb ütemben indult meg a kopárfásítás. A 
megyei kimutatás szerint amíg 1910-ben mintegy 1,5 milió 
ingyen facsemetét és 5706 K pénzsegélyt osztottak ki, addig 
1913-ban már 5 millió csemetét és 19 140 K pénzsegélyt. A 
háború kitörését követően is folyt a kopárfásítási akció, hiszen 
1915-ben csak Körtvélypatak és Kuptorja kapott 16 000 K 
pénzsegélyt, de ekkor már egyre nagyobb gondot okozott a 
munkaerő hiánya. Nemcsak a munkáskéz hiányzott, hanem az 
erdészeti személyzet is. 1915-ben ugyanis Krassó-Szörényből 
az erdőtiszteknek már egyharmada, az erdőőröknek, 
erdőszolgáknak pedig a kétharmada bevonult katonának.142 így 
például a kizárólag kopárfási feladatok megoldásával 
foglalkozó újmoldovai erdőgondnokság működése is szinte 
megbénult. Az alig nekilendült munkának tehát a világháború 
véget vetett. (Lásd a 12-18. fényképeket.)
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12 MELLÉKHASZNÁLAT

Jelentőségénél fogva a legelső helyen mindenképpen a 
faszenítést kell megemlítenünk. A vajdahunyadi és a 
ruszkabányai vasgyárak számára ipari méreteket elérő 
tömegben, tehát nem is tábori boksákban, hanem ipartelepeken 
végezték a munkát. Például a fényesi (Riu Alb-völgyi) 
Miloseviö-féle szénítőtelep évente 30 ezer m3 fát szenített.14

A vidék természeti adottságaiból következett, hogy a 
mészkőbányászat is jelentős szerephez jutott. Ez különösen ott 
volt érdekes, ahol megfelelő szállítási feltételek, például olcsó 
vízi út állt rendelkezésre. A román-bánsági vagyonközös
ségnek Dunatölgyes határában, közvetlenül a Duna-parton, a 
Kazán-szoros kijáratánál volt ilyen bányája. A bányászott 
mészkő -  miként azt az egyik bérbeadási hirdetésből 
megtudhatjuk144 -  nemcsak mészégetésre, hanem építőkoc
kának és egyéb (feltehetően falburkolati) célokra is alkalmas 
volt.145

A szerb-bánsági vagyonközösség tájáról pedig a Szirinia- 
patak mentén, az Al-Dunára kifutó kőszénbányászatot 
említhetjük meg. Ezen bányák megnyitása a dunai 
gőzhajóforgalommal van összefüggésben.1 6

12.1 Mezőgazdasági mellékhasználat

A lakosság szempontjából természetesen a legfontosabb a 
mezőgazdasági mellékhasználat, ezen belül is az erdei 
legeltetés volt. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy az 
erdők és legelők elkülönítése után is terhelte az erdőket 
bizonyos legeltetési mellékhasználat. Ezt néhány számadattal 
jellemezhetjük.

A szerb-bánsági vagyonközösség erdeinek 60%-a volt 
1891-ben az erdei legeltetés elől elzárva, a következő évben 
már csak 40%-a.147 Ebből arra következtethetünk, hogy az 
erdészekre az erdők legeltetésre való átengedése miatt itt is -  
miként az ország szinte minden vidékén -  nagy nyomás 
nehezedett.
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A román-bánsági közösséggel kapcsolatban pedig a 
kecskék óriási számára kell utalnunk. TÉRFI Béláék mutatták 
ki, hogy az 1910. évi összeírás szerint

-  Mehádia községben 100 birtokosnak 2362 kecskéje,
-  Tiszóca községben pedig 42 birtokosnak 882 darab 

állata volt.148
Állítható, hogy ennyi „erdőpusztító” mellett nemcsak a 

közlegelők, hanem a szomszédos erdők is tönkrementek. Annál 
is inkább, mert alig képzelhető el, hogy például Mehádián az a 
gazda, akinek 101 kecskéje volt, télen azokat az istállóban 
tartotta volna. Követte az évszázados módszert, azaz a kecskék 
a kidöntött fák rügyeivel, hajtásaival, kérgével teleltek át.

A szorosan vett erdei legeltetésen kívül a itt is történtek 
legelőerdő-kijelölések. Temesszlatina és Galacs községek 
határából van arra adatunk, hogy „LE” (legelőerdő) 
üzemosztályt létesítettek. Mindkét helyen bükkösből termelték 
a fákat olyan mértékben ki, hogy ott a gyeptakaró 
kialakulhasson és ott legeltetni lehessen.14 (Ennek 
üzemtervezési feladatait már korábban tárgyaltuk.)

12.2 Vadászat, halászat, természetvédelem, turisztika

Az olasz térképész, Francesco GRISEL1NI 1774-ben tudósított 
a bánsági állapotokról. Ő a tájat még mindig elvadultnak látta. 
Nyulat, rókát, vaddisznót és szarvasokat látott, amiket medve 
és farkas üldözött. Na meg a bánsági lakosok, hiszen -  miként 
írta -  a lakosság fő foglalkozását a vadászat és az állattartás 
adja.150

A XIX. század elejéről van olyan adatunk, amely szerint a 
bánsági határőrök évente 1000 nyulat, 500 őzet, 120 
vaddisznót, 80 (feltehetően elvadult) kecskét, 20 szarvast és 60 
viperát ejtettek el.151 Tehát a viperák pusztításának 
„népmozgalmi” jellegét már akkortól megfigyelhetjük.

A határőrök vadászati jogáról az alaptörvényekben külön 
rendelkezést nem találunk. Ennek az is lehet a magyarázata, 
hogy ezt mindenki természetesnek vette, mivel aki a földet 
használta, az a használatba beleértette a vadászati jogot is.
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Később, a XIX. század közepén viszont egy igen érdekes 
természeti emlék, természetvédelmi kezdeményezés 
kapcsolódik a szerb-bánsági határőrvidékekhez.

SCHMITZ Nepom. János 1844-ben arról tudósított, hogy a 
Dunadombó és Ómoldova közötti Duna-szigeteken a 
„hódony” még előfordul, bár az a „tudatlan kezek” által 
pusztíttatik. (És esetleg el is vándorolhat.) Ezért „kíméleti 
intézményeket” kellene életbe léptetni és a rendelkezéseket a 
Duna-szigeti erdészeknek kiadni. A továbbiakban ők 
gondoskodnának az itt még honos, de a „mentő szabályok” 
nélkül hamarosan kipusztuló hódok védelméről.152 Sajnos az 
említett figyelemfelhívás visszhangtalan maradt,153 és az Al- 
Dunán az utolsó hódokat feltehetően 1865-ben ejtették el.154

Magyarország alkotmányának helyreállítása után, 1872-ben 
a vadászati jogot a földtulajdon elválaszthatatlan részének 
nyilvánították (VI.tc.l.§). A határőrvidék polgárosítása után 
visszakerülő területeken is ez a törvény lépett életbe. S még 
egy lényegest, mégpedig a vadászterület bérbeadási 
kötelezettségét kell a következő, az 1883. évi vadászati 
törvényből kiemelnünk, ami -  értelemszerűen -  a tulajdonosuk 
által nem hasznosított területekre vonatkozott.

A „magyar végvidéki” erdők vadászati haszonba vételét a 
felosztás előtt (és a kincstár esetében utána is) az erdészek, a 
kezelő tiszti személyzet bérelte.155 Az óriási, mintegy 200 ezer 
kh-nyi (kb. 115 ezer ha) területen azonban csekély 
vadállomány fordult elő. Vadászati különlegességek, így zerge 
és medve, csak a Hunyad megyével határos Godján-Szárkó- 
hegységben, a Szörényi-havasok magasabb régióiban élt. Ezek 
viszont a kincstárnak jutottak, így a vagyonközösségi erdők 
különösebb vadászati értéket nem képviseltek. A csekély 
vadállományt nemcsak az elegyetlen bükkösök gyenge 
vadeltartó-képessége, hanem a mindenhol űzött legeltetések, 
továbbá a irtásföldek művelésének zavaró hatása is 
magyarázza. (Lásd még ehhez a 3. mellékletben idézett erdőőri 
szolgálati utasítás vadászatra vonatkozó rendelkezéseit is.)

A vidék halászati, horgászati hasznosításáról kevés 
adatunk van. Csak azt tudjuk, hogy a Temes folyó, amely
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átfolyik Karánsebesen, halászati jogát fele részben a kincstár, 
fele részben pedig a város hasznosíthatta.156

Szintén a román-bánsági ezred terültéről, Almafatelepről 
és Karánsebesről van tudósításunk pisztrángtenyészetről.157 
Az előbbi helyen azonban a fűrésztelepek szennyezték a 
patakot, így a halállomány nem tudott gyarapodni.158

A dunai halászatról, mint érdekességről említjük meg a 
Szál Testvérek orsovai cégét. A legjelentősebb kiviteli cikküket 
az al-dunai viza- és sőregtokkaviár képezte. „Nevezett ezég -  
írták róla 1900-ban -  a nyugat metropolisainak legelőkelőbb 
vendéglőit számítja állandó vevői sorába és kiváló 
versenyképességéért a párisi [világ]tárlaton arany éremmel lön 
kitüntetve.”159

A bánsági határőrvidék természeti nevezetességei részben a 
Duna Kárpátokon való áttöréséhez, részben a hegyvidék 
különlegességeihez, nem elhanyagolható mértékben azonban 
történelmi eseményekhez kötődtek. A századfordulón 
meginduló természetvédelmi mozgalom ezért az általunk most 
vizsgált részen is talált megóvandó nevezetességeket. Igaz, 
ezek nem a két vagyonközösség tulajdonában voltak, így most 
a felsorolásuktól eltekintünk.1 Egy nevezetességet azonban 
turisztikai és pihenési-üdülési szempontból feltétlenül ki kell 
emelnünk.

„Herkulesfürdő (Mehádia), mely 37-56 °C hőfokú kénes 
és konyhasóft] tartalmazó, már az ókorban ismert gyógyerejű 
vízzel rendelkezik. Magyarország délkeleti részén és közvetlen 
Románia határán, a tenger színe felett 178 méter magasságban, 
magas hegyek által körülvett kies völgyben, az örökké 
csergedező Cserna patak mentén fekszik. Éghajlata enyhe, 
levegője ózon-dús és ivóvizét, a Dámogled hegyből fakadó (10 
°C) üde hegyi forrásból nyeri” -  olvashatjuk egy 1890. évi 
ismertetőben. Majd tovább: „Megemlítendő Herkulesfürdőnek 
az árnyas lugasokon, völgyeken és enyhébb lejtőkön átvonuló, 
évről-évre szaporított s jelenleg mintegy 35 kilométert kitevő 
sétaútjai, melyeket az egyes magaslatokon elhelyezett 
gloriettek díszítenek, s különösen Erzsébet magyar királynő Ő 
felsége által előszeretettel és sűrűén felkeresett, Ő felsége
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magas emlékére »Erzsébet magaslatnak« nevezett helyen 1887. 
évben épült és 1890. évben újított gloriette is.”161

A fürdő ugyan kincstári tulajdonban, a magyar királyi 
fürdőfelügyelet (ami a földművelésügyi minisztériumhoz 
tartozott) irányítása alatt volt, de a fürdőhely kérdéseiben az 
itteni román-bánsági vagyonközösség is érdekelt volt.162 Ez az 
érdekeltség három területre vonatkozott. Az elsőt a határőröket 
megillető, még a régi időkből megmaradt fürdési jog, amely a 
Herkules-, a Lajos- és a Ferenc-fúrdőkre terjedt ki. Ezt az 
ingyenes, a régi időkből maradt jogot azonban a magyar 
kormány -  hivatkozva az összes szolgalmi jog 
megváltottságára -  1902-ben megszüntette, s ezzel a volt 
határőrök között a kormány népszerűsége jelentősen csökkent. 
Szintén a határőri időkből maradt meg szálláshelyként a 
katonai kórház épülete és a Teréz-udvar. Végül a harmadik 
érdekeltségüket az ún. Tatarczy-vagyon képezte. A 
vagyonközösség ugyanis a Herkulesfürdőn több ingatlannal 
rendelkező Tatarczy Károlynak jelentős pénzösszeget adott 
kölcsön. A kölcsön biztosítékát a Tatarczy-villák jelentették 
volna, de azok jövedelme a tervezettet nem érte el. így a 
vagyonközösség is csak peres eljárás után jutott a pénzéhez. A 
továbbiakban a közösség vezetőségének mindenesetre elment a 
kedve attól, hogy akár turisztikai, üdülési-pihenési beruházási 
célból adjon valakinek kölcsön. A faüzlet volt az egyedüli 
biztos, ráadásul jelentős jövedelmet adó vállalkozás, ami a 
vagyonközösséget anyagi szempontból meg tudta tartani.

Herkulesfürdő további nevezetességét nemcsak az 
éjjelenként röpködő millió szentjánosbogár adta, hanem voltak 
ott erdészeti látnivalók is. A feketefenyő, a török mogyoró, a 
keleti gyertyán és az orgona a vidéken természetes 
előfordulású. Aki felment a Fehérkereszt-kilátóhelyre, a 
Damogled-forráshoz, az Ema-magaslatra és a Széchenyi-réten 
keresztül tett egy körutat, az említett fás növényeken kívül 
érdekes sziklaalakzatokban, illetve a vidék teljes 
panorámájában gyönyörködhetett.163 (Lásd a 4. mellékletet.)
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13 A VIDÉK TOVÁBBI TÖRTÉNETE

1918. november 2-án Temesvárott kinyilvánították a Bánság 
autonómiáját. A frontról hazaözönlő harcosok és az itthoni 
lakosság hónapokig, a „forradalmi helyzetnek” megfelelően, 
pusztította az erdőket, vitte szét a faanyagot, lődözte a 
vadféléket. A bánsági autonómiát a bevonuló szerb csapatok 
ugyan hamar megszüntették, de az erdőpusztítás tovább folyt. 
Sőt spontán föld- és erdőosztásokra is sor került -  függetlenül 
attól, hogy a szerbek után a román csapatok vonultak be. Az 
1918-1920(-21 )-es időszak romániai, így bánsági erdészeti 
eseményeit még nem ismerjük eléggé, de mindenképpen 
feltételezhető, hogy nemcsak a faállományban, hanem a 
néhány évvel korábban létesített kopárfásításokban is jelentős 
károk (legeltetés, tűz stb.) keletkeztek.164

A trianoni békeszerződés az általunk most vizsgált 
vidékből a volt szerb-bánsági határőrközösség területét 
megosztotta. Az egykori Temes megyei községek és maga 
Fehértemplom is a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, míg a 
maradék -  többnyire hegyvidéki terület, az Újmoldovai járás -  
Romániához került.

A továbbiakban fontos esemény volt az 1921. évi romániai 
földreform, amely a román-bánsági vagyonközösséget nem 
érintette úgy, mint például a székelyföldieket.165 Ott abból 
indultak ki, hogy az erdőket a volt székely határőrök valamikor 
a határőrvidéki alapok működtetéséhez, tehát csak használatra 
kapták. Mivel pedig a román állam mindazokat a feladatokat 
ellátja, amihez addig az anyagi hátteret az alapok biztosították 
(így például az oktatási, művelődési stb. célokat), a vagyon 
ilyen irányú felhasználása „okafogyottá” vált, azaz 
kisajátítható. Miközben a szerb-bánsági, Romániába került 
falvakban a földbirtokrendezés általános rendelkezéseit 
alkalmazták, a volt román-bánságiban nem így történt. (Úgy 
tűnik, itt az állam nem bízott annyira önmagában -  hasonlóan a 
Naszód vidékéhez166 -, hogy az említett feladatokat el tudja 
látni.) Tehát ez utóbbi vagyonközösség a korábbi státuszának 
megfelelően -  ha nehézségekkel, gazdasági problémákkal

91



küszködve is -  működött. Erről a működésről az 1941. évben 
egy nagy összefoglaló művet is kiadtak.

A II. világháború után, 1948. április 13-án Romániában új 
alkotmány lépett életbe. Ennek alapján a különböző 
birtokosságok erdeit államosítani lehetett.167 Azaz a 
vagyonközösségek birtoka köztulajdonná lett -  és most már 
tényleg az államnak kellett gondoskodnia az általunk most 
vizsgált vidéken is mindazokról a feladatokról, amiket a volt 
13. román-bánsági, továbbá a községi erdők jövedelméből 
finanszíroztak. Ennek az állami erdőtulajdonnak, illetve a 
további állami funkciók érvényesülésének azok voltak az 
előnyei és hátrányai Krassó-Szörényben is, mint szerte az 
országban, szerte a szocialista berendezkedésű államokban.

A vidék ökológiai és tájképi átalakításában alapvető 
jelentőségű a Dunai-(Vaskapui-)vízlépcső megépítése. A 
román-jugoszláv összefogással megvalósult, 1971-ben átadott 
vízlépcső miatt nemcsak a nevezetes Széchenyi utat szüntették 
meg, hanem számos Duna menti települést is fel kellett 
számolni vagy pedig a Dunára nyíló völgyekben feljebb 
költöztetik. (így például Orsovát is.) Az ökológiai átalakulásra 
meg talán elegendő egyetlen példát említeni. Nevezetesen a 
Fekete-tengerből ívásra feljáró vizákat, amik most már 
legfeljebb csak Turnu Severinig jutnak fel, aztán a gát útjukat 
állja. Nem szállítanak már Orsováról „Grand Prix”-vel 
kitüntetett kaviárt Párizsba...

Az ember legyőzte a folyót, és legyőzte az egész al-dunai 
hegyvidék térségét. Amit a határőrök a XVIII. században 
elkezdtek, azt a XX. század második felében a iparosítással és 
különböző mezőgazdasági átszervezésekkel, -fejlesztésekkel, 
végül pedig az elmaradhatatlan infrastrukturális 
átalakításokkal bevégeztek. S ahogyan a XIX. században az 
erdészeti szempontok a vidék modernizációjában alig kaptak 
szerepet, úgy a XX. században is csak egyszer, a nagy 
árvízkatasztrófák után gondoltak az erdészekre, hogy aztán 
ismét háttérbe szoruljanak.
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14 ÖSSZEFOGLALÁS

Az egykori bánsági határőrvidékek Krassó-Szörény megyébe 
eső erdőivel kapcsolatban a következőkre mutathatunk rá.

1. A határőrvidék polgárosítása előtt az erdők a vidék 
gazdálkodásában kevés szerepet játszottak. A természeti 
viszonyok, különösen az erdők fafaj összetétele nem kedvezett 
a fakereskedelem kialakulásának, de hiányoztak a jelentősebb 
fafogyasztók is. Ugyanakkor a határőrvidéki lakosok maguk a 
fával nem kereskedhettek, sőt a fából származó jövedelemre 
sem voltak ráutalva, mert az erdők után nem adóztak. így az 
erdők jórészt tartalékföldeket jelentettek, amelyekben azonban 
lehetett legeltetni és irtásokat tenni.

2. A határőrvidék polgárosítása során a király beavatkozása a 
volt határőrök pillanatnyi javát szolgálta: az erdők felét 
megkapták, ugyanakkor a legelők és az irtásterületek zömét is. 
Továbbá lehetőséget kaptak -  legalábbis a rendeletek 
szelleméből következően -  az erdőirtások és legelőterületek 
kiterjesztésére. Mindezzel aztán a polgárrá vált volt határőrök 
éltek is.

3. Az erdészeti adminisztráció kiépítése, majd az 1879. évi 
erdőtörvény rendelkezéseinek végrehajtása időben jórészt 
egybeesett a kincstári és a volt határőröknek juttatandó erdők 
elkülönítésének munkájával. Ekkor az erdészeti szempontokat 
nehezen lehetett érvényesíteni, hiszen az említett uralkodói 
beavatkozások éppen az ésszerű erdőgazdaság kialakítása ellen 
is hatottak.

4. A birtokelkülönítések után a volt szerb-bánsági határőrvidék 
erdeit hamar államerdészeti kezelésbe kellett venni, mert az 
önkormányzati vagyonkezelés néhány év alatt pénzügyi 
csődhöz vezetett. így az államerdészet nemcsak a szakmai, 
hanem a pénzügyi kezelést is elvégezte. Ezzel ellentétben a 
volt román-bánsági határőrvidéki községek közös erdeikben 
önállóan gazdálkodtak, csak a községeknek külön-külön 
juttatott erdők kerültek idővel államerdészeti (szakmai)
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kezelésbe. Ez utóbbi vagyonközség erdőgazdálkodásáról ugyan 
viszonylag kevés ismeretünk van, de azt tudjuk, hogy erdészeti 
szempontból nem voltak kifogások, a vagyonközség általában 
betartotta az erdőtörvény rendelkezéseit.

5. Annál nagyobb gondot okoztak a községeknek juttatott, az 
egyes községek tulajdonába adott erdők (ami egyébként a volt 
szerb-bánsági közösség falvaira volt jellemző). Itt az 
erdőtörvény rendelkezései ellenére is általános volt a legeltetés 
és az erdőirtás. Ezt sem a községi elöljáróságok, sem a 
vármegyei adminisztráció, sem pedig az erdészeti hatóságok 
nem tudták megakadályozni. Részben ezzel a vegetáció- és 
tájrombolással magyarázható a kétszer is végzetessé váló árvíz.

6. A volt határőröknek adott erdőirtási és (erdő)legeltetési 
szabadság hosszabb távon tehát megbosszulta magát. Az óriási 
anyagi áldozatokkal, elsősorban az állam áldozatvállalásával 
meginduló kopárfásítási, -javítási, tájrekonstrukciós munka a 
lakosság ellenállását váltotta ki. A szemlélet megváltoz
tatásához nem volt elegendő sem a propaganda, sem az itt-ott 
már látható jó példák, sem pedig az ismétlődő 
árvízkatasztrófák.

7. Mindezek következtében a vidék erdőgazdálkodását 
kettősség jellemezte. Az egyik oldalon jövedelmező, a 
vagyonközösségeknek rendszeres bevételt jelentő, belterjesedő, 
szabályozott erdőgazdálkodás, a másik oldalon pedig a 
vegetáció- és tájpusztítással szemben tehetetlen erdészeti 
adminisztráció. S a bajok nagyságát jelzi, hogy itt a 
pusztításokat nemcsak az erdészek, hanem maga az állami 
közigazgatás sem volt képes megakadályozni. A kétirányú 
folyamatok eredőjét erdészeti szempontból mégis pozitívnak 
kell minősítenünk. A nehézségek ellenére is megvalósult 
ugyanis a kor követelményeinek megfelelő erdőgazdálkodás. 
(Ezért lehetett a XX. század második felében is erdőtarolásokat 
végezni!) A másik kiemelkedő eredményt pedig a kopárfásítás 
önálló (állami) szervezeti egységben való megvalósítása 
jelentette. Az újmoldovai erdőgondnokság ugyanis 
kimondottan ezzel a feladattal volt megbízva, s mint ilyen majd
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a trianoni Magyarország alföldfásítási kirendeltségeinek is 
példájául szolgálhatott.1 Ugyanakkor annak is bizonysága 
volt, hogy csak az állam képes ilyen jelentős táj- és vegetáció
rekonstrukciós munkát mind anyagilag, mind szakmailag 
elvégezni, irányítani.

Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület 1911-ben tett 
magyarországi tanulmányutat. Ennek során eljutottak az Al- 
Duna vidékére is. Aki a XX. század elején egy dunai hajóról és 
a Karánsebes-Orsova között közlekedő vonatról mutatta be az 
osztrák erdészeknek ezt a vidéket, az az eső (a hajóút idején) és 
a sötétség (éjszakai vonatozás) jótékony leplének hálálkodott, 
hogy „a magát kulturált államnak valló Magyarországon” ilyen 
lepusztult, kecskelegelővé silányított hegyek vannak.169 Vajon 
ma, száz év múltán az azóta még kopárabbá váló hegyeket 
milyen lepellel lehetne letakarni?
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tár-Grenzgebiete gelegenen Staatsforsten, adaptirt für das 
Gebiet dér ehemaligen ungarischen Militárgrenze, mit dem 
Erlasse des k.u. Ministerprasidenten vöm 28. Janner 1873. 
(Tvar, 1873.) A kiadvány megtalálható például: OL. K-184. 
1910-B/2.-10.476. (12.603/1910.)

21 /A  magyar határ-őrvidéki erdők ügyében tett interpelláció 
EL. 1974. 388-389. és KEMÉNY G. Gábor (összegyűjt.): 
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon.
I. 1867-1892. (Bp., 1952.) 470.

22/ Lásd 15/76-78.
23/ Lásd 15/80.
24/ OL. K-270. 1880-5-41-11.179.
25/ Uo. felzeten.
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26/ Ausztriai általános polgári törvénykönyv és ezen
törvénykönyvre vonatkozó, a függelékben foglalt utólagos 
rendeletekkel együtt (Pest, 1870.) III. 36-37.

27/OL. K-184. 1890-13-4253. (40.296/1890.)
28/ Uo. 1912-B/2-42.765. DivaldAdolf m. kir. osztálytanácsos 

jelentése a magyar végvidéki erdők kezelése ügyében.
29/Lásd 12/648. és 703.
30/ DYK Antal: Kátrány főzés a volt magyar határőrvidéken. 

EL. 1873. 355-360. és lásd: A kolumbácsi légy Vadászat és 
Állatvilág. In: Zoológiái Lapok. 1904. 168-169.

31/ BEDŐ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása. I-IV (Bp., 1896.) IV. 582-583.

32/ MARCHESCU, Antoniu: Gránicerii bánáteni §i
Comunitatea de Avere (Contributiuni istorice §i juridice). 
(Caransebe?, 1941.) 315-316. és 331. A határőrközös
ségeknek juttatott erdők pontos területét később 216 068,24 
kh-ban (122 620,77 ha) adták meg. Lásd: Ce este 
comunitatea de avere gránicereascá din Caransebetj 
(Lugoj, 1944.) 11.

33/OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői 
jelentések. Krassó-Szörény vármegye.

34/ BEDŐ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása. MII. (Bp., 1885.) II/2. 748-749.

35/ Krassó-Szörény vármegye alispánjának jelentése a
vármegye közigazgatásának 1910. évi január hó 1-től 1910. 
évi december hó 31-ig terjedő időre szóló állapotáról 
(Lúgos, 1911.) 76.

36/OL. K-184. 1895-1-10.081.(1892-1-12.991.)
37/Uo. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői 

jelentések. Krassó-Szörény vm.
38/ Uo. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések. 

Krassó-Szörény vm. Az erdőtiszti pályázat szövegére lásd: 
EL. 1884. évi VI. füzet V.

39/ FM. jel. 1890. 562. A birtokközösség erdőeladására lásd: 
EL. 1883. VIII. füzet IX-X.

40/ OL. K-168. 1189. kötet. 1884. erdőfelügyelői jelentések. 
Krassó-Szörény vm.
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4 1 /OL. K-184. 1889-25-3984. (1886-28-7935.)
42/ HUSZÁR Antal: A magyarországi románok. (Bp., 1907.) 

660.
43/ FM. jel. 1890. 617.
44/ KEMÉNY G. Gábor (összegyűjt.): Iratok a nemzetiségi 

kérdés történetéhez. I. 1867-1892. (Bp., 1952.) 837. A 
„Memorandum” német nyelvű szövegét lásd: BROTE, 
Eugen: Die rumanische Frage in Siebenbürgen und Ungam. 
(Berlin, 1895.) 326-356.

45 /OL. K-184. 1890-3-121.(22.254/1890.)
46/ FM. jel. 1890. 562-563.
47/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi tevékenységi jelentés. 

Fehértemplomi erdőgondnokság. 8172. kötet. 1898. évi 
tevékenységi jelentés. Fehértemplomi erdőgondnokság.

48/ FM. jel. 1890. 499.
49/ FM. jel. 1891.489.
50 /OL. K-184. 1890-3-121. (78.492/1890.)
51 /Uo. 1890-3-121.(32.616/1890.)
52/ FM. jel. 1894-95.547.
53/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi tevékenységi jelentés. 

Fehértemplomi erdőgondnokság.
54 /Uo. 8172. kötet. 1898. évi tevékenységi jelentés. 

Fehértemplomi erdőgondnokság.
55/ Fehértemplomról lásd: OROSZI Sándor: Fehértemplom 

helység szerepe a magyar erdészeti igazgatásban. MMMK. 
1995-1997. (Bp., 1998.) 193-208.

56/ OL. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői 
jelentések. Krassó-Szörény vm.

57/ Uo. K-184. 1899-3-2999. (29.030/1899.) Temesvári 
erdőfelügyelőség.

58/FM. jel. 1899. 36.
59/ A horvát-szlavón viszonyokra lásd: BEDŐ Albert: A 

horvát-szlavónországi államerdők és az ottani beruházási 
alap kezelése. EL. 1882. 158-163. és OROSZI Sándor: A 
szlavón tölgyesek legendája és valósága. MMMK. 1990- 
1991. (Bp., 1992.) 175-178. A karánsebesi vagyonközösség 
alapszabályához lásd 32/ 333-341. Itt mondok köszönetét
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Rudolf Grafnek, aki -  miután nem kaptam az ottani 
levéltárban kutatási lehetőséget- a segítségemre volt a 
karánsebesi vagyonközösségre vonatkozó nyomtatott 
román nyelvű források felkutatásában és rendelkezésemre 
bocsátásában. Szintén illesse köszönet Pál Edithet, aki az 
említett román nyelvű források olvasását, értelmezését 
számomra elvégezte.

60/ OL. K-184. 1899-3-2999. (29.030/1899.) Temesvári 
erdőfelügyelőség.

61/ Uo. K-270. 1880-5-41-13.922.
62/Uo. 1880-5-41-11.179.
63/EL. 1884. VI. füzet V.
64/ Lásd az Erdészeti Lapokban megjelent álláshirdetéseket: 

1884. évi II. füzet VI-VII., 1885. évi VI. füzet VI-VIII., 
1886. évi VIII. fűzet III-IV., 1887. évi IV. fűzet IV-V., VII. 
füzet IV-V., 1897. évi VIII. fűzet VIII., 1904. évi IX. 
füzet II-III.

65/ EL. 1885. XI. füzet V-VI.
66/ WAGNER, Emst: Geschichte dér Siebenbürger Sachsen. 

(Innsbruck, 1982.) 73.
67/OL. K-184. 1890-3-121. (1615/1890.)
68/Uo. 1889-25-2790. (60.039/1889.)
69/Uo. 1901-1-49.192.
70/Uo. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői 

jelentések. Temesvári erdőfelügyelőség.
71/ BALÁS Pál: A szörénymegyei bükkerdők haszonvétele és 

átváltoztatása. EL. 1880. 912-917., MUICS István: A 
szörénymegyei bükkerdők értékesítésének kérdéséhez. EL. 
1881. 103-107.

72/ A témához lásd még a sorozat korábbi kötetét: OROSZI 
Sándor: Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-től 
1918-ig. EtK. IX. (Bp., 1993.) 36-37.

73/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői
jelentések. Temesvári erdőfelügyelőség. Krassó-Szörény 
vármegye.

74/ Lásd 31/ és OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi tevékenységi 
jelentés. Fehértemplomi erdőgondnokság.
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75/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentés. 
Temesvári erdőfelügyelőség. Krassó-Szörény vm., 1189. 
kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések. Temesvári 
erdőfelügyelőség. Krassó-Szörény vm.

76/ Uo. K-184. 7728. kötet. Erdőállománykönyv. Krassó- 
Szörény vm.

77/ Krassó-Szörény vármegye alispánjának jelentése a
vármegyei közigazgatásnak 1912. évi január hó 1-től 1912. 
évi december hó 31-ig terjedő időre szóló állapotáról 
(Lúgos, 1913.) 63.

78 /OL. K-184. 1913-A/1-2939.
79/ Uo. 7728. kötet Erdőállománykönyv. Krassó-Szörény vm. 
80/Uo. K-168. 1884-4/C-30.726. (1883-4/c-35.947.)
81/ Uo. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések.

Temesvári erdőfelügyelőség. Krassó-Szörény vm.
82/Lásd 12/651., 697., 700. és 702.
83/TKIKJ. 1890. 70.
84/TK1KJ. 1879-1881. 124.
85/TKIKJ. 1893.34.
86/TKIKJ. 1900. 17.
87/TKIKJ. (1896.) 76.
88/ TKIKJ. 1902. 64. és Faárugyár Karánsebesen 

EL. 1900. 1111.
89/ TKIKJ. 1903. 34 és 65.
9 0 /EL. 1905. 1015-1016.
9 1 /TKIKJ. 1892.38.
92/A vasutak építéséhez lásd: 6 /1. 450. és 17/ II. 420.
93/ FEKETE Zoltán: Az erdészeti főiskola idei tanulmányútja.

EL. 1905.977. és 982.
94/ TKIKJ. 1903. 34.
95/ R.[ITTER] K.[ároly]: A délmagyarországi árvízpusztítások.

EL. 1910. 640-641.
96/EL. 1913.858-859.
97/További faeladási hirdetményeket láss pl. a szerb-bánsági 

vagyonközösséget illetően az Erdészeti Lapokban: 1904. 
évi IX. füzet XIX-XXI., 1907. évi IV. füzet XI-XII., 1908. 
évi XXI. füzet XI-XII., 1914. évi II. füzet XIII-XIV
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A román-bánsági vagyonközösségről: Erdészeti Lapok 
1903. évi IV. füzet X. (= Magyar Erdész 1903-1904. 58.),
XII. füzet IX-X, 1904. évi XI. fűzet XII-XIII. (= Magyar 
Erdész 1904-1905. 288.), 1906. évi II. füzet VIII-IX., 1907. 
évi VII. füzet VIII., 1908. évi VI. füzet XII-XIII., IX. füzet
XIII., 1909. évi VI. füzet XVII-XVIII., XVI. füzet VII., 
Magyar Erdész 1910. 13:8., Magyar Fakereskedő 1910. 
13:8., Magyar Erdész 1911. 98., 99., Erdészeti Lapok 1912. 
évi XVIII. füzet X-XI., XIX. füzet VII-VIII. (= Magyar 
Erdész 1912. 366.), 1913. évi II. füzet IV., 1914. évi II. 
füzet XII-XIII., VI. füzet XXII., XXV-XXVI., 1916. évi I-
II. füzet VI-VII., XIII-XIV. füzet VIII., 1918. évi V-VI. 
füzet VI-VIII.

98/TKIKJ. 1906. 37-38.
99/TKIKJ. 1908. 32.
100/Lásd 12/ 700-701., 706. és 708.
ÍOI/OL. K-168. 1870-3-13.611. Divald Gyula: A bükk őserdő 

és fatömegének szaporodása. (1876.) A diplomatervet teljes 
terjedelemben közöljük: BARTHA Dénes -  OROSZI 
Sándor (vál. és szerk.): A Kárpát-medence őserdeinek 
leírása (XIX-XX. század). In: Az erdőrezervátum-kutatás 
eredményei. 2(1). (Vácrátót, 2002.) 67-91.+ melléklet. 

102/OL. K-270. 1880-3-64-93. Temesvári jószágigazgatóság. 
103/FM. jel. 1891.349. és 628.
104/FM. jel. 1892. 621 és 625.
105/OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi tevékenységi jelentés.

Fehértemplomi erdőgondnokság.
106/Eladó erdei famagvak EL. 1901. 1253.
107/TKIKJ. 1903. 35.
108ÍA herkulesfürdői nagy erdei tűz EL. 1905. 936.
109/HAJDU János: A magyar-román országos határvonal 

erdészeti jelentősége. EL. 1899. 366. A kérdésről bővebben 
ír: HORVÁTH Géza: A jegenyefenyő új rovarellensége.
EL. 1896. 563-596.

110/Lásd pl.: TÉGLÁS Károly: Erdővédelemtan.
(Selmecbánya, 1893.) 255-274.

111/FM. jel. 1891.389-390.
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112/FM. jel. 1892. 638.
113/SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék és ami utána 

következik. (Bp., 1989.) 234-235. és 325.
114/ARATÓ Gyula: Magyarország erdőgazdasága. In: A 

Magyar Szent Korona országainak földrajzi, 
társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági 
leírása. Szerk.: LÓCZY Lajos. (Bp., 1918.) 319.

115/KAÁN Károly: Erdőgazdaság-politikai kérdések. (Bp., 
1920.) 11.

116/Lásd 13/73.
117/BUND Károly: A krassószörény megyei pusztulás okairól. 

EL. 1910. 560.
118/Lásd 95/642.
119/TÉRFI Béla: A krassószörényi árvízkatasztrófák. EL.

1912. 865-898.
120/OL. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői 

jelentések. Temesvári erdőfelügyelőség.
121/Uo. 1883-4/C-7087.
122/FEKETE Lajos: Erdély erdőségeinek állapota és tenyészeti 

viszonyai. Közgazdasági Értesítő 1884. 517-519.
123/FM. jel. 1890. 516.
124/Lásd 114/316.
125/BARTHOS Gyula: Erdészüdv, vadászüdv! EtK. LIV 

(Bp., 2002.) 743-746.
126/EL. 1902. 965-972.
127/POLGARD1 Béla: Erdőgazdaság és állami beavatkozás. 

ME. 1903-1904. 165.
128/OL. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői

jelentések. Temesvári erdőfelügyelőség. Krassó-Szörény 
vármegye.

129/Lásd 119/890.
130/Kismiháldon 1896-ban a község közlegelőjéből 

magánosok által elfoglalt területek felmérése (amit 
egyébként a vármegye rendelt el, mivel adófizetési 
kérdések merültek fel) körül csaptak össze az indulatok, s a 
csendőrök beavatkozásának több halott és jó néhány 
sebesült volt az eredménye. Az esemény későbbi (1956.
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évi) magyarországi bemutatásával azonban nem érthetünk 
egyet. Olvassuk csak! „A /.../ sortűz előzménye évtizedes 
népi szokásjogra nyúlik vissza. Az itteni román parasztság 
-  feltehetően a határőr időszak óta -  használja a község 
törzsvagyonát képező közlegelőből foglalt földeket, 
amelyeket az állam telekkönyvileg felmérni és megváltatni 
kívánt a parasztokkal.” Igen, ha „szokásjognak” fogadjuk el 
az államiból, majd a községiből (illetve birtokközösségiből) 
a magánosok által kiszakított, használatba vett területeket, 
akkor is felmerül annak a földnek az adó- és egyéb 
terhei kérdése. Amihez viszont a foglalások kiterjedését 
mindenképpen fel kellett mérni, ki kellett mutatni. Az 
idézetet lásd: KEMÉNY G. Gábor (összegyűjt.): Iratok a 
nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon. II. 
1892-1900. (Bp., 1956.) 489-490.

131/A vármegyei jelentésekben minden évben közzétették a 
legelőfoglalások ügyállását. Lásd ehhez a 77/ jegyzetben 
idézett jelentésen kívül még: Krassó-Szörény vármegye 
alispánjának jelentése a vármegye közigazgatásának 1909. 
évi január hó 1-től 1909. évi december hó 31-ig terjedő 
időre szóló állapotáról (Lúgos, 1910.) XXII. függelék, 
Krassó-Szörény vármegye alispánjának jelentése a 
vármegye közigazgatásának 1910. évi január hó 1-től 1910. 
évi december hó 31-ig terjedő időre szóló állapotáról 
(Lúgos, 1911.) 76., Krassó-Szörény vármegye alispánjának 
jelentése a vármegyei közigazgatásnak 1913. évi január hó
1-től 1913. évi december hó 31-ig terjedő időkre szóló 
állapotáról (Lúgos, 1914.) XXX. függelék.

132/Lásd 115/55-56.
133/Lásd: OROSZI Sándor: Erdősítések a Delibláti-puszta 

homokján. MMMK. 1988-1989. (Bp., 1989.) 443-469.
134/FM. jel. 1894-95.474.
135/FM. jel. 1891. 353. és FM. jel. 1893. 332.
136/FM. jel. 1890. 528.
137/OL. K-184. 1898-4-12.650. 1897. évi erdőfelügyelői 

jelentések. Temesvári erdőfelügyelőség
138/Lásd 119/891.
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139/Krassó-Szörény vármegye alispánjának jelentése a 
vármegye közigazgatásának 1901. évi április hó 1-től 
augusztus hó 31-ig terjedő időre szóló állapotáról 
(Lúgos, 1901.) 43.

140/OL. K-184. 1928-2-143. De Pottere Gerardjelentése.
141/Lásd még a fényképet 13/59.
142/A 77/ és 131/jegyzetekben idézett forrásokon kívül lásd: 

Krassó-Szörény vármegye alispánjának jelentése a 
vármegye közigazgatásának 1915. évi január hó 1-től 1915. 
évi december hó 31-ig terjedő időre szóló állapotáról 
(Lúgos, 1916.) 61-62.

143/Lásd 93/ 982.
144/EL. 1914. XIV. füzet VI.
145/A kőbányák ismertetése lásd 13/150.
146/Lásd 13/24.
147/FM. jel. 1891. 490., FM. jel. 1892. 634.
148/Lásd 119/695.
149/EL. 1908. IX. fűzet XIII., ME. 1912. 365. és EL. 1912. 

XX. füzet XVII.
150/Idézi: KOVÁCH Géza: A Bánság demográfiai és 

gazdasági fejlődése. 1716-1848. (Szeged, 1998.) 24-25.
151/GRÁF, Rudolf: Einige Betrachtungen zűr wirtschaftlichen 

Lage in dér Rumánisch-Banater Militárgrenze am Anfang 
dér 19. Jh. In: The Austrian Military Bordér. Its Political 
and Cultural Impact (Ia§i, 1994.) 59.

152/SCHMITZ Nepom. János: A hódról a bánságban. In: 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Temesvárott 
tartott negyedik nagy-gyűlésének munkálatai. Kiad.: 
BUGÁT Pál -  FLÓR Ferenc. (Pest, 1844.) 111-112.

153/Lásd bővebben: OROSZI Sándor: A magyar 
természetvédelem kezdetei. (Bp., 1986.) 12-13.

154/LAKATOS Károly: Kiveszett vadfajok. EL. 1905. 1122.
155/OL. K-270. 1880-1-22-18.698.
156/FM. jel. 1890. 446.
157/TKIKJ. 1905.60.
158/DÉNES Zoltán: Tanulmányút Krassószörényben. EL. 

1913.885.
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159/TKIKJ. 1900. 16. Megjegyezzük, hogy a térségben a Duna 
jobb partján lévő Goszpodine-szirt volt a legjobb vizafogó 
hely, „hol alacsony vízállásnál naponként néha 15-20 drb 
vizát is fognak, mely körülmény abban találja 
magyarázatát, hogy a hal alacsony vízállásnál a sziklás és 
sekély medret kerülve a Goszpodin mellett fekvő mélyebb s 
csendesebb folyású mederben tartózkodik.” (Utazás az 
Aldunán. Az Alduna és vidéke ismertetése számos képpel, 
hajózási és vasúti menetrenddel /Bp., 1895./ 64.)

160/Lásd: OROSZI Sándor: Természetvédelmi kérdések az 
erdőtiszti értekezleteken. EtK. V. (Bp., 1991.) 89-92.

161/FM. jel. 1890. 450 és 452.
162/Lásd 32/323., 344-345. és 346-355., továbbá FM. jel.

1890. 450-451.
163/Lásd 93/ 981. és 158/881. A vidék általános leírására 

pedig: MŰNK Manó: Herkulesfurdő és környéke. 
Természettudományi, orvosi, fíirdészeti, történelmi 
és statistikai tekintetben. (Pest, 1872.)

164/RÖSLER, Rudolf: Zűr Forstgeschichte Rumániens. Ein 
zusammenfassender Überblick. New of Forest History Nr.
28. (Wien, 1999.) 49-50.

165/BALOGH Arthur: A csíkmegyei magánjavak. In: Erdélyi 
Magyar Évkönyv, 1918-1929.1. Szerk.: SULYOK István -  
FRITZ László. (Kvár, 1930.) 225. és OROSZI Sándor: 
Emlékezés a székely közösségek erdőire. EtK. XVII.
(Bp., 1995.) 150-151.

166/A témához lásd a sorozat korábbi kötetét: OROSZI 
Sándor: Erdőgazdálkodás Naszód vidékén. EtK. LVII.
(Bp., 2003.) 75.

167/KÁDÁR Zsombor -  PÁL-ANTAL Sándor: A székelyföldi 
erdészet és faipar. Történeti kronológia. (Marosvásárhely, 
2002.) 187.

168/Lásd: OROSZI Sándor: Az alföldfásítás a két világháború 
között Magyarországon. EtK. I. (Bp., 1990.) 12.

169/ELEK [István]: Az osztrák erdészek Herkules-flirdőn. ME. 
1911.372.
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16 MELLÉKLETEK

1. A Szörénység települései (Forrás: FODOR F. 1930.)
2. Szolgálati utasítás a szerb-bánsági vagyonközség 

erdőőrei részére (Forrás: OL. K-184. 1899-3-2 999. 
/29.030/ 1899./.)

3. Krassó-Szörény vármegye vízrajzi térképe (Forrás: 
TÉRFI B. 1912.)

4. Herkulesfurdő térképe (Forrás: OL. K-184. 
1890-13-24.063.)
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o  B eÜ jaU ó^oJ  ! Bozorics Áe _ d / . o ,  . 7V/w UL
/  Nagyapóim* f f  NemM mn j "

a ■ 2*
**-*- AO'>8*é?0***' \

O  Bofvóst

M ehádia

p í Zaiesnica |A  Börzény 
t*

« O Újsopot * ■ 79t»
\ j l/m á s r ó n a o

Srvinj«Ka

Koromnok
Tt/Tós

i VemororaNaqyzsupány

O r$ova q.
Dunoorbogt/Q a

DunatólijijeP'

111



2.melléklet

SZOLGÁLATI UTASÍTÁS A SZERB-BÁNSÁGI 
VAGYONKÖZSÉG ERDŐŐREI RÉSZÉRE

I. Általános határozatok

Az erdőőrök feladatát képezi az erdő és vadászat őrzése, 
valamint az erdőmívelés és erdőkihasználás terén való 
segédkezés.

Minden erdőőmek külön védkerülete van, melyet ő 
emberek és állatok által okozható károk és elemi esetek folytán 
támadt tűz és egyéb veszélyek ellen őrizni és védeni köteles.

Az erdőőr védkerületét külön átadási okmány mellett veszi 
át, ezen okmányba bevezetendő: a védkerület határait 
körülövedző határdombok és határjegyek állapota, a 
védkerületben található erdőkárok, a tilalom alá helyezett 
erdőkerületek, az e czélból felállított tilalomjegyek, a 
védkerületbe eső tisztások, erdőmívelések, vágásterületek, az 
azokban levő fakészletek, szállítási eszközök, leltári tárgyak és 
az erdőben levő vadállomány.

Ez alkalommal egyszersmind a régi erdőkárok 
nyilvántartásáról szóló jegyzék, valamint az ismeretes 
fatolvajok és vadászok névsora adandó a védkerületet átvevő 
erdőőrnek.

Az átvett védkerületen, illetve annak határain belül létező 
erdővagyonért első sorban az erdőőr felelős, minélfogva ő 
minden kárért, mely az erdővagyonban szolgálati buzgósága 
hiányából, vagy kötelességmulasztása, vagy megszegése 
következtében okoztatott, egész vagyonával szavatol.

Szolgálati hatáskörét és kötelességeit az alább foglalt 
részletes utasítás szabja meg, mely utasítástól való eltérés 
fegyelmi büntetés tárgyát képezi és hivatalvesztéssel is 
büntethető.

Ezen utasítás keretén belől az erdőőr még parancsot kap a 
feljebbvaló fővadásztól, vagy az erdőgondnoktól, s kötelessége 
azokat a legnagyobb pontossággal teljesíteni.
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Abban az esetben, ha a volt parancs csak is a szabályzatban 
foglalt utasítás megszegésével hajtható végre, köteles az erdőőr 
a parancsot kiadott feljebbvalóját ezen körülményre 
figyelmeztetni és ha mindazonáltal feljebbvalója a parancs 
teljesítését követelné, akkor köteles az erdőőr a parancsot 
ugyan végrehajtani, de köteles arra is, hogy ezen esetről 
közvetlenül az erdőgondnokságnak, illetve a királyi 
erdőtanácsosnak jelentést tegyen. Szolgálati működésében az 
erdőőrnek lőfegyverrel, szolgálati jelvénnyel -  mely őt mint 
rendőri közeget ismerteti - , továbbá erdőkárbélyegzővel, és 
szolgálati jelvényét, valamint az erdőkárbélyegzőjét vagy 
szolgálati könyvét senki másra bízni nem szabad.

A lőfegyver használatára az erdőőr csakis szoros önvédelmi 
esetben van jogosítva.

Köteles továbbá az erdőőr, hogy úgy a szolgálatban, mint 
szolgálaton kívül elöljáróival szemben magát tisztelettel és 
illemmel viselje; a néppel és a felekkel tisztességes módon 
elbánjon, és oly egyénekkel szemben, kik ellen mint rendőri 
közegnek kell fellépnie, határozottan és komolyan, de kimért 
nyugalomma[l] eljárjon, és csakis azon esetben lépjen fel 
szigorúan és erélyesen, ha engedetlenség vagy ellenszegülés 
felmerül.

Az erdőőrnek úgy szolgálatában, mint szolgálatán kívül 
kifogástalan erkölcsi életet kell folytatnia, s szolgálatán kívül 
csakis feddhe[tet]len magaviselet[ű] egyénekkel szabad 
társalognia. Ismeretes fatolvajokkal s vadorzókkal való 
társalgás vagy érintkezés a legszigorúbban tiltatik.

Szigorúan tiltatik továbbá az erdőőrnek, hogy valamely 
féltől a részére teljesített bármily névvel nevezendő 
szolgálattételért ajándékot vagy munkabeli szolgálatot, avagy 
hasonló szívességet igénybe vegye[n].

II. Szolgálati könyv

A szolgálati könyv azon czélból adatik át az erdőőmek, 
hogy ő abba mindennemű szolgálati cselekményeit a 
helyszínen a valóságnak híven, pontosén bejegyezze. A
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könyvbe beírt jegyzeteket sem kivakarni, sem olyképpen 
kitörülni nem szabad, hogy ez által a beírottak olvashatatlanná 
tétessenek. Minthogy a szolgálati könyv számozva és hivatalos 
pecséttel ellátva van, abból valamely lapot kitépni nem szabad. 
E könyvbe köteles az erdőőr valamennyi szolgálati 
cselekményeit bejegyezni és pedig következő módon.

1. Naponta az időpontot, melyben lakásából 
távozott, az erdőrészeket, melyeket bejárt és 
átkutatott és az időpontot, melyben az erdőből 
visszajött.

2. Ha az erdőrészek bejárása alkalmával 
erdőőrtársával vagy feljebbvalójával, vagy 
pedig a csendőrjárattal találkozott, köteles a 
találkozás helyét és idejét bejegyezni és az ez 
alkalommal netalán felmerült védkerületére 
vonatkozó körülményeket felemlíteni.

3. Azon esetben, ha az erdőőr egyéb, az 
őrszolgálat keretén kívül eső munkával lett 
volna megbízva, a vagy ezen munkát saját 
szolgálati buzgóságából teljesítette volna, erre 
vonatkozó cselekménye a hely és idő 
felemlítésével szintén bejegyzendő.

4. Bejegyzendők továbbá mindennemű általa 
eszközölt fakijelölések és fakiszolgáltatások az 
utalvány számának és a famennyiségnek 
felemlítésével.

5. Oly erdei munkák végrehajtásánál, melyek 
napszámosok által eszközöltetnek, naponta 
bejegyzendő a napszámos száma és a napszám 
kezdete és vége. Oly erdei munkánál, mely alku 
útján eszközöltetett, bejegyzendő az erdőőr által 
számba vett részmunka és annak elkészítésénél 
a munkások által netalán megkísértett 
visszaélések vagy mulasztások.

6. Minden vadászati kihágás, vagy pedig a 
vadállomány gondozására, szaporítására és
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kímélésére kártékonyán ható bármi néven 
nevezendő események a szolgálati könyvbe 
hasonlókép[p] bejegyzendők.

7. Bejegyzendők továbbá a feljebbvalótól vett 
parancsok, azok mikénti teljesítése, saját 
jelentése feljebbvalójához, továbbá 
szabadságoltatás iránti kérések és azoknak 
tagadólagos vagy helybenhagyólagos elintézése 
és végre minden egyéb, itt részletesen fel nem 
sorolt, az erdőőr szolgálati körében felmerülő 
események.

8. Miután a szolgálati könyv egyúttal az 
erdőkihágási naplónak kiegészítő részét képezi, 
abba mindennemű -  az erdő megőrzésére, és az 
erdőben felfedezett erdőkárokra vonatkozó -  
események és cselekmények az erdőkihágási 
esetek körüli eljárásra vonatkozó további 
utasítások szerint vezetendő be.

III. Az erdőőr magatartása erdőkáreseteknél

Az erdőőr tartozik védkerületét minden nap és ha kell, éjjel 
is, főleg azonban kora hajnal és alkonyaikor szorgalmasan és 
figyelemmel bejárni, minden, az erdőbe be vagy abból kivezető 
nyomot figyelemmel kísérni és ha gyanús, azt követni és 
tovább nyomozni, tartozik az erdőőr minden embert, a kit az 
erdőben a közutakon kívül talál ottléte iránt kikérdezni, és a 
mennyiben az erdőben való járkálás csakis a közutakon, 
valamint az arra jogosultaknak van megengedve, mindenkit, a 
kit az erdőben jogtalanul talál, abból kiutasítani, és ellene az 
erdőtörvény 144.§-a szerint eljárni.

Kötelessége az erdőőrnek minden kitelhető úton és módon 
leginkább pedig az erdőkárosításnak kitett helyek szorgalmas 
és váratlan bejárása által oda hatni, hogy az erdőkárosításokat 
már előlegesen is megakadályozza és lehetetlenné tegye; ha ezt
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mindazonáltal el nem érheti, köteles a kártevőt elfogni vagy 
kikutatni és büntetés végett az alábbiakban foglaltak szerint 
eljárni.

Az erdőőr által felfedezett összes káresetek feljegyzésére az 
erdőkihágási napló szolgál, a mely napló szorosan az l-4.§-ban 
foglalt utasítás szerint vezetendő.

Ezen kihágási napló alapján szerkesztendők azután a 
mellékelt minta szerint a beperlésre szolgáló egyénenkénti 
bejelentő ívek, a melyek azután 3 nappal a hó vége előtt a 
kihágási naplóval együtt a fővadásznak adandók át.

Miután a szolgálat érdekében fekszik, hogy az erdőkihágási 
könyvbe való bejegyzések maradandó módon történjenek és 
lehetőleg tisztán is tartassanak, a mi ha a könybe való 
bejegyzések az erdőben téli vagy nedves idő alatt 
eszközöltetnek, lehetetlenné és a bejegyzés is olvashatatlanná 
válik, ennélfogva köteles az erdőőr az erdőkihágási ügyekre 
vonatkozó feljegyzéseket, az erdőben az alábbi fejezetben 
említett szolgálati könyvbe akkép[p]en bevezetni, hogy az a 
kihágási napló kiegészítő részét képezze. Ebből minden nap 
este az erdőkárokra vonatkozó feljegyzések az erdőkihágási 
naplóba tintával olvashatólag bevezetendők.

Ha az erdőőr az erdőben jár, tartozik minden általa észlelt 
károsítást, vagy ha ezen károsítás elébb lett volna elkövetve, a 
tettes kipuhatolására vezethető minden nyomot, legyen az 
emberi, állati, vagy kocsi-nyom, visszahagyott takarmány vagy 
más ismertetőjel, szorosan figyelembe venni, és így ezeket, 
valamint a károsítást magát a visszamaradt fatuskók és csúcs
végek stb. után pontosan felvenni, illetve felmérni és így ezen 
felvételeket, valamint az időt, helyet és állat[?] viszonyokat 
azonnal a helyszínen a szolgálati könyvbe bevezetni úgy, hogy 
ezen adatok alapján azután a lopott erdei termék felkereshető 
és a tettes megtalálható legyen.

Ha ezen kutatásoknál olyan nyomokra akad, a melyek a 
fának tovaszállítása vagy csúsztatása alkalmával emberek, 
állatok vagy kocsik által visszahagyattak, köteles azokat 
mindenek előtt megnézni, a nyomokat követni, és ha sikerül 
ezen nyomozásnál az ellopott terméket, vagy a tettest is
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feltalálni, akkor a beszerzett adatok alapján a lopott anyag 
azonossága megállapítandó, az erdőkáreset a kihágási naplóba 
bejegyzendő és nem csak a lopott erdei termék lefoglalandó, de 
egyúttal egy, a kárnak megfelelő zálog is az illető kártevőtől 
veendő.

Azon esetre azonban, ha a nyom az erdő határán túl 
megszűnnék, avagy a közutakon elenyésznék, tartozik 
mindazonáltal az erdőőr ezen kutatásokat a helyi viszonyokhoz 
képest nyom nélkül is továbbfolytatni, a közeli helységeket 
vagy szállásokat felkeresni, és -  a községi elöljáróság segédlete 
mellett -  a szükséges házmotozásokat vagy kutatásokat 
elővenni.

Ha ezen alkalommal a lopott fa előtaláltatik, akkor ez 
esetben is az adatok alapján ezen lopott termékek azonossága 
megállapítandó és a tényálladék a kihágási naplóba 
bevezetendő. Oly kisebbszerű erdőkárosításoknál, melyek 
elkövetésénél az erdőtermények egyenesen a kártevő által 
minden nyom hátrahagyása nélkül az erdőből elhordattak, vagy 
oly erdőkárosításoknál, a melyek jóval felfedezésük előtt 
történhettek, de a melyeknek nyomai az eső, esetleg hó által 
elmosódtak, vagy betakartattak, köteles az erdőőr az elkövetett 
erdőkárt pontosan felvenni, szolgálati könyvbe bevezetni és a 
közeli szállásokban, vagy községben a kártevő 
kipuhatolózására alkalmas lépéseket megtenni, és azokat a 
szolgálati könyvébe be is vezetni, és ha a kutatás eredményre 
vezetne, az előbbiekben mondottak szerint eljárni. Ha azok 
azonban eredményre nem vezetnének, köteles az erdőőr azon 
erdőkárokra nézve, melyek a felfedezés előtt jóval 
elkövettettek, szolgálati könyvébe annak igazolását is bevenni, 
hogy miért nem lett a kérdéses erdőkár kellő időben felfedezve.

Ha oly erdőkár fedeztetik fel, melynek tárgya az erdőből 
még kiszállítva nincsen és csak a kihordásra elő lett készítve, 
akkor -  a körülményekhez képest -  tartozik az erdőőr vagy a 
netán alkalmas időben az erdei termék után jövő tettest 
meglepni és elfogni, vagy pedig arról gondoskodni, hogy a 
kérdéses termék az erdőkezelés költségén vagy saját lakására, 
vagy pedig az illető községi elöljárósághoz és esetleg a
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legközelebbi faraktárba elszállíttassék; minden intézkedések a 
szolgálati könyvbe bevezetendők.

Ha az erdőőr egy erdőkártevőt tetten kap, akkor mindenek 
előtt köteles -  letett esküje értelmében -  erdőkártevőt 
megzálogolni.

A megzálogolás pedig akkép[p] eszközlendő, hogy azon 
esetben, ha az erdőkárosítás vonómarha és kocsi segítségével 
lett elkövetve, akkor a vonó-marha, vagy kocsi, valamint a 
lopott, vagy lopni szándékolt erdei termék is lefoglalandó és 
vagy az erdőőr saját lakására vagy pedig az illető község 
házára szállítandó, és a tettesnek csak azon esetben 
visszaadandó, ha az nem csak az árjegyzék alapján kiszámított 
kártérítést és annak felét -  mint pénzbírságot - , de egyúttal 
minden egyéb netáni behajtási és segédleti költséget 
készpénzben megtérített; ha az erdőkártevő ezt nem tenné, 
akkor a megzálogolt marha az erdőtörvény 146.§. értelmében 
48 óra lefolyása alatt, minden egyéb lefoglalt tárgy pedig 14 
nap alatt az elkövetett kárt, a követelt kártérítést, pénzbírságot 
és egyéb költségeket magában foglaló jegyzék kíséretében az 
illető községi elöljáróságnak átadandó. Ha a károsítás vagy 
áthágás legelő marhával történik, akkor ezen legelő marha az 
erdőből azonnal elhajtandó, és a körülményekhez képest vagy 
az egész marha szám, vagy pedig annak megfelelő része 
zálogul behajtandó és azután vele az elébb mondottak 
értelmében eljárandó. Ha azonban a kártevő a károsítást marha 
vagy kocsi nélkül eszközölte, ez esetben a nála talált eszköz, a 
melylyel a kárt elkövettfe] zálogba veendő és ha az elvett zálog 
a tett kár értékét nem fedezné, az illetőtől egy nélkülözhető 
ruha darab zálogkép[p]en átveendő és vele a fent mondottak 
értelmében eljárandó.

Olyan esetben, a midőn mások bejelentésére tett kutatások 
vagy egyéb részletek folytán alapos gyanú forog fenn, hogy 
egyesek lakásában lopott erdei termékek el vannak rejtve, 
köteles az erdőőr az illető községi elöljárót házkutatás 
megtartására szükséges hatósági közreműködés iránt 
felszólítani és a kirendelt hatósági közeggel a házmotozást 
keresztül vinni. A házak kutatásánál lehetőleg a családfőnek
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vagy annak távollétében más családbeli tagnak, vagy ha azok 
valamennyien távol lennének, más községi lakos jelenléte 
kívánatos lévén köteles az erdőőr, hogy ez iránt az illetőket 
felszólítsa.

Ha ezen alkalomkor csakugyan csempészett erdei termékek 
előtaláltatnának, akkor azok a községi elöljáróságnak megőrzés 
végett átadatnak és az illető háztulajdonos, a kinek a házában a 
csempészett faanyag előtaláltatott, a kihágási naplóba 
bevezetendő és annak rendje szerint tárgyalandó.

Ha az erdőkártevő a kártérítést, büntetés pénzt vagy netáni 
egyéb költséget egyesség [így!] útján lefizeti, a lopott erdei 
termékek birtokában hagyandó[k]. Valamennyi erdei kár után 
maradt fatuskó ez erdőőr által nyilvántartandó, és akár 
ismeretes a tettes, akár nem, a feltalált tuskó a bélyeg-jelzővel 
jelzendő és az e czélból kiadott ironnal folyó számmal kelttel 
és aláírással ellátandó és az előbbi utasítás szerint a szolgálati 
könyvbe bevezetendő.

Az erdő területén kívül talált lopott fának tuskóit tartozik az 
erdőőr a tettessel megejtett puhatolás alapján az erdőben 
felkeresni és azokkal a fentiek értelmében elbánni.

Ellenszegülés

Ha az erdőkártevő az erdőőr személyzet felszólításának 
nem enged és a megzálogoltatásnak vagy elfogatásnál 
ellenszegül, akkor köteles az erdőőr az illetőt az ellenszegülés 
súlyos következményeire figyelmeztetni és az esetet a 
szolgálati könyvébe bevezetni, ha oly körülmények állanak 
fenn, hogy az ellenszegülő kártevő egy pár órával későbben 
még az erdőben vagy útjában hazafelé található lenne, akkor 
köteles az erdőőr haladéktalanul a legközelebbi községi 
elöljárósághoz, pénzügyőrség-, esetleg csendőrséghez fordulni 
és azok segédletével az illető kártevő zálogoItatását vagy 
elfogatását végrehajtani. Ilyen eset mindig soron kívül az 
elöljáró fővadásznak bejelentendő.
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A védterületeikkel szomszédos erdőőrök tartoznak 
szolgálataikban egymást kölcsönösen támogatni, még pedig 
akkép[p]en, hogy azon esetben, ha a szomszéd 
védkörvényében egy erdőkárosításra, vagy annak nyomára 
akadnak, ép[p]en úgy eljárni kötelesek, mintha az erdőkárosítás 
a saját védkörvényükben előfordult volna.

A védkerület megvédésével és őrzésével megbízott erdőőr 
felelős:

1. A szolgálati könyvében és kihágási naplójában tett 
feljegyzéseinek helyességéért és ha netán helytelen 
feljegyzéseinél fogva az erdőkártevő felmentenék, 
akkor az erdőőr a kár megtérítésére köteles.

2. Ép[p] így felelős az ismeretlen és ki nem puhatolt 
tettesek által elkövetett erdőkárokért az esetben, ha 
azok a szolgálati könyvben foglalt bejegyzések által 
igazolva nincsenek.

3. Minden erdőkárért, a mely az erdőőr által fel nem 
fedeztetett és a felülvizsgálatnál feltaláltatott.

IV. Az erdőőr magatartása az erdőterményeknek 
bárcza szerinti utalványozása és eladása 
alkalmával

Köteles az erdőőr a szabályszerűen kiállított és az 
erdőgondnokság vagy az illető fővadász által aláírt és neki 
(erdőőrnek) végrehajtás végett kiadott fautalványozási 
bárczákat a felektől elfogadni és az azokban utalványozott 
erdőtermények, a kitűzött és a bárczára vezetett napon való 
kiszolgáltatása iránt következőleg eljárni:

Épület- és haszonfatörzsöknél

Azon esetben, ha az erdőgondnok részéről a vágás 
kijelölése alkalmával az épület- és haszonfa eladására nézve 
részletes és az erdőőr szolgálati könyvébe bevezetett 
intézkedéseket nem tett volna, úgy szabadságában áll a
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vevőnek a vágás területén belül található és az ő czéljainak 
megfelelő épület és haszonfatörzseket tetszése szerint 
kiválasztani, mely törzsek -  a mennyiben a méretek és 
faneműek az utalványbárcza adataival ös[s]zhangzásban 
vannak -  szorosan a gyökfőnél a bélyegzővel megjegyzendők 
és egyszersmind az utalványozás számával és keltével 
ellátandók és a vevőnek levágás végett átadandók. Ha azonban 
a törzs már ledöntetett, nincs jogában a vevőnek a törzset 
tetszés szerint lehos[s]ztolni és tartozik a törzs végét azon 
ponton lehos[s]ztolni a meddig a törzs épület- és 
szerszámfának alkalmas és a melyet az erdőőr megjegyezni 
köteles.

Ha a vevő a törzset ledöntötte és a döntés után a törzsön 
hiányok mutatkoznának, a vevő netáni kifogásai ez iránt 
tekintetbe nem vehetők azok okból, mert a vevő maga 
választotta a törzsöt.

Levágás és lehos[s]ztolás után a levágott törzsrész alsó és 
felső váglapján az erdőőr által megbélyegzendő, a törzs hossza 
és átmérője a törzs közepén megnézendő és a fő vadásznak 
bejelentendő.

A törzsön levő tűzifánál

Ha a kijelölés nem a fővadász által történik, hanem erre 
nézve határozottan az erdőőr lett megbízva, kötelessége az 
erdőőrnek az utalványt a vevőtől átvenni, és az utalvány 
szerinti famennyiséghez képest a megfelelő fatörzseket 
kijelölni és a többi törzsöktől felismerhetőleg elkülöníteni. 
Miután a vágás kijelölése alkalmával az erdőgondnok által 
azon sorrend is megállapíttatik, mely szerint a vágás részletes 
kihasználása eszközlendő lesz, tartozik az erdőőr a kijelölést 
ezen sorrend szerint pontosan betartani.

Megtörtént kijelölés után a kijelölt törzsek a vevőnek 
ledöntés és feldolgozás végett átadandók, midőn is az 
erdőőrnek kötelessége arra figyelni, hogy
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a. a vevő a favágást fűrésszel eszközölje,
b. a visszamaradt tuskó magassága annak 

átmérőjét túl ne haladja, gyengébb törzsök 
azonban szorosan a gyökfő felett 
levágandók,

c. hogy a fának feldolgozása az árjegyzéknek a 
tűzifa eladására vonatkozó határozatai 
szerint történjék, és pedig:

1. hogy minden egészséges hasítható törzs- és ágfa
16 cm-en felül hasábfává feldolgoztassák. Oly 
hasáb, mely nem teljesen hibátlan, hanem egyes 
helyen foltos vagy összenőtt ágakkal, vagy más 
a tűzi erejét nem csökkentő kisebb hibákkal bír, 
még mindig a hasábfának minősítendő és annak 
is feldolgozandó.

2. dorongfává minden összes ágfa 10-tól 15 cm-ig 
és az egészséges, de görcsös törzs és ágrészek 
16-tól 25 cm-ig feldolgozandók.

3. azon vevőkkel szemben, kiknek utalványa 
vegyes fára szól, arra kel[l] figyelni, hogy a 
rakásokba lerakott hasábfa a fatömeg 75%-on 
nagyobb mennyiségben előre forduljon és hogy 
eh[h]ez képest, a hasáb- és dorongfának 
alkalmas törzs- és ágrészek ezen arányban 
feldolgoztassanak.

4. ha a vevő a neki kijelölt törzsökből oly törzs, 
vagy ágrészeket feldolgoztatlanul hátra hagy, 
melyek hasáb- vagy dorongfára alkalmasak, 
annak feldolgozására felszólítandó; ha azt nem 
tenné, a feldolgozatlanul hátrahagyott fatömeg 
felbecsülendő és a szolgálati könyvbe 
bevezetendő s annak idejében az 
erdőgondnokság által eszközlendő utánmérés 
alkalmával feljebbvalójának bejelentendő.

5. az erdőőrnek ügyelnie kell továbbá arra, hogy a 
hasábok egy méternél hosszabbak ne legyenek
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és hogy a farakások csak egy vagy több méter 
hos[s]zúságban és egy méter 25 cm 
magasságban rakásoltassanak.

6. mindaddig, míg az utánmérés nem 
eszközöltetik, a feldolgozott vagy feldolgozatlan 
fából bármily csekély részt elhordani nem 
szabad, és felelős az erdőőr minden az ő 
hanyagsága vagy elégtelen őrizete folytán 
keletkezett falopásokért és köteles arra ügyelni, 
hogy kocsival senki a vágásba be ne menjen és 
hogy a vevők kocsijokat a vágáson kívül 
hagyják.

Ezen utasítás általánosságban zsinórmértékül szolgál ama 
tűzifa-termelési munkálatoknál is, melyek házi kezelésnél 
foganatosíttatnak, melyeknél azonban még a következő 
különleges utasítások szem előtt tartandók:

A mint a tövön való tűzifának eladásánál a kijelölés egy 
bizonyos sorrend szerint történik, a szerint kell a házilagos 
termelésnél is arra ügyelni, hogy a kihasználás az erdőgondnok 
által megjelölt ponton kezdetét vegye és hogy a favágóknak 
megfelelő és szabályos formában kijelölendő vágásrészek 
mentén sorrendben adassanak át legalább két fa hosszának 
megfelelő szélességben azért, hogy minden egyes fűrész a 
számára kijelölt terület határain belől munkájában a szomszéd 
favágó által háborgatva ne legyen.

A favágók beállítása után köteles az erdőőr azoknak 
tüzetesen megmagyarázni, mily famennyiség dolgozandó fel 
hasábfának és mily mennyiség dongafának, hasonlókép[p]en 
kötelessége a favágóknak a hasábfa hosszmértékét és a rakatok 
magassági mértékét, mely előbbire egy méterrel, utóbbira 1 
méter és 35 centiméterre állapíttatik meg, kiadni.

Kötelessége az erdőőmek a favágási munkafolyama alatt a 
vágás területét naponta bejárni minden egyes favágóra 
felügyelni s gondját arra fordítani, hogy a munka a 
meghatározott méretek szerint teljesítessék, s hogy nevezetesen
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a rakásolás hézag nélkül, a hasáboknak szorosan egymáshoz 
való fektetésével történjék.

Köteles továbbá ügyelni arra, hogy az erdőben megháló 
munkások tüzelésre csak ág- és hulladék fát használjanak, 
minden e tekintetben elkövetett kihágás a szolgálati könyvbe 
bejegyzendő s annak idejében a feljebbvalónak bejelentendő. 
Ha szüksége mutatkoznék annak, hogy az összeállított ölfának 
és készmunkának rendesen minden 14 napban történendő 
átadásáig a munkásoknak pénzbeli előleg adás czéljából az 
erdőőr által a már teljesített munka pontosan számba és 
jegyzékbe veendő s az erről szóló kimutatás a feljebbvaló 
fővadásznak beküldendő, ki is azután az előleg kiosztását 
teljesítendi. Úgy ezen czélból, valamint valamennyi az 
erdőőrre bízott napszám vagy alkumunkák nyilvántartására az 
erdőőr egy munka, illetve napszám naplóval láttatik el, melybe 
a felügyelete alatt végzett napszámot minden nap, az 
alkumunkát a munka étvétele napján és annak árát bejegyzi. 
Bejegyzendő tehát ebbe az előlegadás czéljából a favágók 
részéről átvett készmunka is.

A 14 napi, avagy havonkénti munkaátvételek czéljából 
ugyanezen naplóba a rakat lajstrom felfektetendő, melybe a 
farakások sorba felveendők és sorszám szerint bejegyzendők. 
A farakatok karóin a rakat száma és hossza és a fa minősége 
feljegyzendő.

Faeladás a vágások- és raktárakból

A vágásokból és rakhelyekből ki utalványozott ölfa 
kiszolgáltatása az illető erdőőr vagy raktárőr által azon 
sorrendben eszközlendő, a melyben a fa a vágásokban vagy 
raktárban fel van rakásolva és a melyben a vevők az őrnél 
jelentkeztek. Az ezen sorrend szerint az őr által kijelölt ölfa a 
vevőnek előmutatandó és átadandó.

A rakat száma, melyből a fa kiszolgáltatott, úgymint a 
kifuvarozás napja, az erdőőr által a féltől átvett kihordási
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bárczára is rávezetendő, egyébiránt ezen kihordási bárczákkal 
az eljárás ép[p] olyan, mint a tövön való kiszolgáltatásnál.

A kiszolgáltatott faanyagról tartozik az illető erdőőr vagy 
raktárőr a mellékelt minta szerint egy anyagnaplót is vezetni, a 
melybe ő a vevő nevét, a kiszolgáltatott famennyiséget, a 
kiszolgáltatás napját, valamint a rakat számot is -  a melyből a 
fa vétetett -  bejegyzi. Ezen anyagnapló havonként lezárandó és 
annak kivonata az erdőgondnokságnak beterjesztendő.

Fék- és hulladékfa eladásánál

Az erdőőr köteles a fék- és hulladékfáról szóló bárczával 
megjelenő vevőt ugyanazon a napon, melyre az utalvány szól a 
megjelölt vágásba, vagy erdőrészbe bocsájtani és azon helyre 
utasítani, a melyen az utalványozott fekfát gyüjtheti és a 
kocsira rakhatja.

A vevőnek meg van engedve, hogy az utalványozott fekfát 
fejszével a szükséghez képest feldarabolhassa és a felrakodásra 
alkalmassá tegye. A kiszállítás a kiviteli bárcza hátán az erdőőr 
által igazolandó.

A volt határőrvidéki családok részére ingyen engedélyezett 
szedőfa csakis kézzel, tehát minden vágó, hasító vagy fűrészelő 
eszköz alkalmazása nélkül szedhető fel és gyűjthető össze. 
Ennek gyűjtésére vágóeszközökkel netalán megjelenő 
egyénekkel szemben az erdőkihágási esetekre vonatkozó 
utasítás szerinti eljárás követendő.

Tőről való tűzi és haszonfa kiszállítás

A tövön megvásárolt tűzi- vagy haszonfának kiszállítására 
csak azon egyének jogosítvák, kik szabályszerűen kiállított 
kiszállítási igazolvánnyal bírnak és azt az erdőőmek 
előmutatják. Ennek alapján kiszolgáltatja az erdőőr a fát, illetve
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annak kiszállítását megengedi; a kiszállítási igazolvány 
hátlapján azonban a kivitelt -  az erdőgondnokságtól ez 
irányban nyerendő utasítás szerint -  igazolandja. A fa 
kiszállítására csakis a meglévő és e czélra külön kijelölt utak 
használhatók. Új utak nyitására a vevő csak akkor van 
jogosítva, ha erre nézve az engedélyt az erdőgondnokságtól 
kieszközölte.

Oly kiviteli igazolványok, melyeknek érvényességi ideje 
lejárt, érvénytelennek tekintendők. Ha az erdőőr, vagy ilyen, 
már érvénytelenné vált, vagy bár mely más, a szabályszerű 
kiviteli igazolványtól eltérő utalvány alapján, vagy a nélkül is 
fát az erdőből, vagy a vágásból, vagy a raktárból kiszolgáltat, 
legsúlyosabb vétséget követ el, mely mindig a szolgálatból 

•való elbocsátással lesz büntetendő.

Az erdőőr magatartása vadászati kihágásoknál

Amennyiben az erdőtörvény 114. §. értelmében az erdőben 
való járás a közutak kivételével és az arra feljogosítottakon 
kívül senkinek sincs megengedve, köteles az erdőőr mindenkit, 
a ki ezen tilalmat áthágja, nem csak az erdőből kiutasítani, de 
ha az illető lőfegyverrel el volna látva, azt tőle ugyancsak fenti 
114.§. értelmében elkobozni és feljebbvalójának beszolgáltatni. 
Köteles továbbá arra ügyelni, hogy a vadak fiai el ne 
fogassanak, vagy a hasznos madarak tojásai vagy fiai el ne 
pusztítassanak és köteles mindenkit, a kit tetten kap vagy 
gyanúsnak vél, megzálogolni, sőt szükség esetén letartóztatni 
és a legközelebbi községi elöljáróságnak átadni.

Az erdőőrnek továbbá szigorúan őrködnie kell, hogy a 
vadak elfogására hurkok, vagy tőrök ne vettessenek, vagy más 
a vadak pusztítására czélzó eszközök az erdőben ne 
alkalmaztassanak, és el kell követnie mindent, hogy ezeket 
feltalálja, megsemmisítse és a tettest kipuhatolja és előforduló 
esetben erre vonatkozó cselekményeit szolgálati könyvébe 
bevezesse.
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Köteles az erdőőr az erdőben levő szállások lakosait, kik 
gyakran tilos vadászattal foglalkoznak, éber figyelemmel 
kísérni és ha azokat lakhelyükön kívül vadászfegyverrel találja, 
a fegyvert elkobozni és velők mint vadorzókkal eljárni; 
győződjék meg továbbá arról, vájjon az illető szállás 
tulajdonosok a szállásukban tartott lőfegyver után a fegyver
adót fizették-e vagy sem, mely utóbbi eset bejelentendő.

Köteles az erdőőr az erdőben előtalált kóbor ebeket és házi 
macskákat lelőni, az idegen vadászterületről átszaladt 
vadászkutyákat pedig csak elfogni és beszolgáltatni.

Őrködjék továbbá a felett, vájjon a nyájak őrzéséhez 
szükségelt nyájebek a törvény által előírt kolonczczal el 
vannak-e látva, vagy sem; az ezen intézkedés ellen vétő 
pásztorok megzálogolandók és az eset, mint vadászati kihágás, 
bejelentendő.

Mindazon nyájebek, a melyek nem a nyájaknál 
tartózkodnak, hanem az erdőben kóborolnak, vagy talán 
hajtanak -  mint kóbor ebek -  elpusztítandók.

Tartozik továbbá az erdőőr a következő ragadozó állatokat 
úm. farkast, vadmacskát, nyest[így!], borzt és vidrát, valamint 
a sast és héját lődözni.

A vadorzás megakadályozására czéljából köteles továbbá 
az erdőőr a vadak fő tartózkodási helyeit, váltóit, sónyalókat 
stb. folytonos szemügygyel tartani.

Az erdőőr minden a pagonyban előforduló lövésért felelni 
tartozik, kötelessége a lövés okát, okozóját kipuhatolni és ha 
netán ilyenkor vadorzókra talál, azokkal az elébb mondottak 
szerint eljárni. Vadász-kutyát az erdőbe vinni tiltva van, 
jogában áll azonban az erdőőmek saját biztonsága czéljából 
más fajta kutyát magával vinni. Az erdőben való vadászat az 
erdőőmek nincsen megengedve, de ha erre feljebbvalója által 
utasítva leend, tartozik az idegen területen is netán elkövetett és 
neki tudomására jutott vadászati kihágásokat feljebbvalójának 
bejelenteni.
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Az erdőőr magatartása erdőégéseknél és az erdőben való 
tüzelésnél

A mennyiben az erdőtörvény 9.§. szerint a tüzelés az 
erdőben és ah[h]oz közel 100 méternyi távolságon belül csak 
az erdőégések megakadályozására vonatkozó intézkedések 
betartása mellett van megengedve, idegenek pedig egyáltalán 
csakis az erdészeti személyzet beleegyezésével rakhatnak tüzet 
az erdőben: köteles az erdőőr a törvénynek ezen intézkedését 
szigorúan betartatni és mindenkit, a ki ez ellen vét, 
megzálogolni és mint az erdőtörvény áthágóját bejelenteni. 
Köteles továbbá a vágásokban dolgozó favágókat, vagy egyéb 
erdei munkásokat, nemkülönben a nyájőrzőket szigorúan 
utasítani, hogy a főzés és melegítéshez szükségelt tüzeket mely 
helyen rakják és hogy eltávozásuk előtt ezen tüzeket teljesen 
eloltsák.

Az ezen intézkedés ellen cselekvők megzálogolandók és az 
erdőkihágási napló alapján bejelentendők, a favágók vagy más 
erdei munkások pedig ilyen esetben megbírságolás végett 
bejelentendők, szükség esetén az erdőből azonnal 
kiutasítandók.

Hosszantartó száraz időben -  a mint ez tavasszal és ősszel 
beállani szokott -  a nyáj őrzőknek az erdőben való tüzelést 
végkép[p]en be kel[l] tiltani, a favágók vagy más erdei 
munkásoknak pedig csak a gunyhókban szabad tüzelni.

Ha minden óvintézkedés daczára erdei tűz támadna, köteles 
az erdőőr a tűz oltása iránt következőleg eljárni:

1. Ha a tüzet még idejekorán észrevette és ha ez még 
nagyobb mérvben nem terjedt el, akkor mindenek előtt 
kísértse meg annak oltását, ha ez neki magának sem 
sikerül és ha ereje erre nem elegendő, akkor azonnal a 
legközelebb előtalálható munkások vagy más egyének 
közreműködését vegye igénybe, ha pedig ilyenekre a 
legközelebbi községig nem akadna, tartozik ezen 
község elöljáróját azonnal a veszélyről értesíteni és őt a
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szükséges munkaerő kirendelésére felszólítani. Az 
ekkép[p] kirendelt lakosok kötelesek azonnal a községi 
elöljáróval, vagy helyettesével a szükséges oltási 
eszközökkel, úm. kapákkal, lapáttal és fejszével ellátva 
a veszély helyére sietni és a tűzoltáshoz fogni. Az oltási 
munkálatok vezetése -  ha erdészeti tiszt jelen nincs -  a 
községi elöljárót illeti ugyan, az erdőőr mindannak 
daczára köteles a tűzoltást vezénylőt az oltási munka mi 
módon leendő eszközlése iránt felvilágosítani és pedig:

a. ha elegendő munkaerő áll rendelkezésre és 
kivihető, hogy az egész tűzhely az emberek 
által körülfogassék, akkor a tűztől csekély 
távolságban a lomb, száraz gal[l]y és 
minden egyéb a tüzet tápláló anyag 1-2 
méter széles szalagban a tűz felé tolandó 
úgy, hogy annak tovább terjedése 
megakadályoztassék.

b. ha azonban a tűzhely nagyobb kiterjedésű 
vagy pedig a léghuzam vagy szél oly nagy, 
hogy az a tüzes lombot felforgatja, és tovább 
viszi, ilyen esetben jóval a tűz és szél előtt 
lévő természetes határok, mint patakok, 
utak, hegygerinczek mentén állítandók fel az 
emberek és azok által ezen határok mentén a 
tűz veszélyes anyag fenti módon 
eltakarítandó és a tűz tovább terjedése 
meggátlandó.

2. ha azonban az erdőőr vagy mindjárt az erdei tűz 
észlelésénél, vagy már az oltási munka közben 
észreveszi, hogy a künn levő oltó erő a tűz elnyomására 
nem elegendő, köteles ezen körülményt azonnal a többi 
szomszéd elöljárókkal is tudatni és őket a lakosság 
tömeges kirendelésére felszólítani s egyúttal 
feljebbvalójának is jelentés tenni.
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Amennyiben az erdőtörvény 13.§. értelmében a tűzoltáshoz 
kirendelt lakosság kötelessége az oltást vezető utasításait 
követni, az erdőőr köteles mindazokat, a kik ezen utasításnak 
meg nem felelnek, feljegyezni és bejelenteni, valamint azt is, 
hogy az illető községi elöljárók a részbeni kötelességüknek 
mennyire tettek eleget és végre valamennyi körülményt, mely a 
tűz okozójának kipuhatolására vezethetne.

Erdei legelő és makkoltatás

Miután az üzemterv alapján a tilalom alá helyezett 
erdőrészek tilalmi jelek által a természetben pontosan jelezve 
vannak, kötelessége az erdőőrnek a felett őrködni, hogy legelő 
marha a tilalom alatti erdőrészekbe ne hatoljon és ha ez mégis 
előfordul, kötelessége az esetet mint legeltetési kihágást 
bejelenteni.

A mennyiben továbbá a tilalmon kívüli erdőrészekbe legelő 
marha legeltetésre vagy makkoltatásra bárcza alapján 
bebocsáttatik, tartozik az erdőőr a bárcza előmutatása 
alkalmával annak folyó számát a szolgálati könyvbe bevezetni, 
a marha számát az erdőbe való bevezetés alkalmával 
megolvasni, és az illetőnek a legelőre átengedett területet 
pontosan kijelölni, időközben a marha számát ellenőrizni, 
valamint az erdőből való kihajtás alkalmával ismételten 
megolvasni, a lejárt utalványjegyet átvenni, félig átszakítani és 
beszolgálni.

A be és kihajtásnál történt felolvasás eredménye a bárcza 
hátlapján feljegyzendő, és a mennyiben a felolvasás alkalmával 
a bárczán jegyzett darabszámnál több találtatnék, a többletre 
nézve a legeltetési kihágási eljárás alkalmazandó.

Ertési és más erdei munkálatok

Ha az erdőőr ertési, útépítési vagy más nemű erdei 
munkálatok vezetésével megbízatik, köteles azokat a
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legpontosabban és akként teljesíteni, a mint azok 
feljebbvalójától vagy a szolgálati-könyv útján, vagy szóval 
elrendelve lettek.

Tartozik a munkásokkal korán reggel a munka helyszínén 
megjelenni és a munkásokat a munkába bevezetni, még pedig 
oly formán, hogy minden egyes munkás folytonosan el legyen 
foglalva; a munkások nevei a bér-könyvbe pontosan 
bevezetendők. A tavaszi és őszi rövid napokban a 
munkásoknak a reggelihez Vi óra, délben pedig 1 óra adandó 
pihenésre, nyáron át azonfelül délután is lA órai pihenő 
engedendő meg.

Az est beálltával a munka beszüntetik és tartozik az erdőőr 
a munkásokat ismételten megolvasni és arról meggyőződni, 
vájjon mindnyájan az egész napon át dolgoztak-e.

Ezek után az érdembe hozott napibért a munka naplójába 
bevezeti. Ha azonban az erdőőrre bízott erdei munka nem 
napszámban, hanem alku útján végrehajtandó, köteles az 
erdőőr ügyelni arra, hogy a munka az alku és kapott utasítás 
szerint eszközöltessék és köteles a végzett munkát és annak 
árait a munka átvételének naplójába egész részletességgel 
bevezetni.

A számba vett napszámok vagy munkabérek kifizetésére, 
illetve az arra szolgáló bérjegyzék elkészítésére az erdőőr 
bémaplóját lezárja, aláírja és a fővadásznak beszolgáltatja, ki 
annak alapján a bérjegyzékeket elkészíti. A munkabérek 
kifizetése mindig az illető erdőőr jelenlétében kell hogy 
történjék.

A kifizetés akkép[p] történik, hogy minden egyes munkás 
az érdembe hozott bérét kézhez kapja. Ha egyik vagy másik 
munkás a kifizetésnél meg nem jelenik, akkor az általa 
érdembe hozott bér csak is azon munkatársának adható kézhez, 
a ki tőle e részben meg van bízva, a miről azonban az illető 
munkás az erdőőrt még a kifizetés előtt értesíteni tartozik és 
mely körülmény utóbbi által a bérkönyvbe be lesz vezetendő.

Azon munkások, a kik a kifizetésnél sem maguk nem 
jelentkeznek, sem pedig magukat fenti módon nem
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képviseltették, érdembe hozott bérüket csak is akkor kaphatják 
ki, ha azonosságukat az erdőőr által kellően igazolják.

Minden az erdőőr előtt kifizetett bérjegyzéket köteles az 
erdőőr azon megjegyzéssel aláírni, hogy mindegyek] munkás 
kifizetése az ő jelenlétében történt.

Ezen utasítást a földmívelés, ipar és kereskedügyi m.kir. 
Minister Úr Ő Nagyméltósága 1887. márczius hó 1-én kelt 
6363/1. sz. rendeletével hagyta jóvá.
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17 FÉNYKÉPMELLÉKLETEK

A képek lelőhelyei:

I-3. A szerző felvételei (1999)
4-7. és 11. Papp Tibor reprodukciói (Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum -  az Erdélyi-féle műterem tablóképei)
8. Eredeti képeslap a szerző tulajdonában
9. Csecsetka Ferenc reprodukciója (Soproni Erdészeti 

Múzeum, amit a múzeum engedélyével közlünk)
10. Csecsetka Ferenc reprodukciója (TÉRFI B. 1912.)
II-18. Rappensberger Andor felvételei (1913-14) (OEE 

könyvtára, dokumentumok)
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2. Csutorás vízimalom 
(Ogerlistye, Rudelica-völgy -  1999).



4. A Kazán-szoros 
a Széchenyi úttal a századfordulón. , 3. Kopár, leégett hegyoldal 

(Ogerlistye, Rudelica-völgy -  1999).



5. A Kazán-szoros a Széchenyi úttal a századfordulón.

6. A Kazán-szoros a Széchenyi úttal a századfordulón.



8. A Kazán-szoros a Széchenyi úttal a századfordulón.
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10/a. Temeresi vízm osások (1912).



10/b. Temeresi vízmosások (1912).

11. Újsopoti lakóházak a hordalék által tetőmagasságig betemetve (1912).



12. Részlet a kismiháldi közlegelőből.
A M chadika-patak bal oldala, ”Gyalu M usa” dűlő. 

Fásításra tervezve (1914).

13. Részlet a kismiháldi közlegelőből.
A M ehadika-patak jobb oldala, ”Kraku muskatul” dűlő. 

Fásításra tervezve (1914).



14. Részlet a tuffási közlegelőből.
Az ”Ogan Szatyinilor” völgy alsó vége, közvetlenül a falu felett. 

Fásításra tervezve (1914).
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17. M ehádia község kopár legelője. 
Előtérben gyümölcsös, közepén 

a M ÁV által kisajátított rakodók, 
háttérben a befásítandó kopárok (1913).
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18. Részlet a szinieei közlegelőből.
Nedelkovszki-patak közvetlenül a falu felett. 1913-1914 évi akácültetés 

A képen jó l látszanak a kerítések és a legeltetést tiltó, azt kereszbe tett zsindellyel je lző  táblák (1914).
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