
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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