
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

37



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

39



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
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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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