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^Siorénukonizui 
O  Somosrévt

( ^°V*í*«s»9Ai •y ^ ~ \  \ .
/  I O X̂P̂ ÂQpJnek
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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

121



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).


