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1 BEVEZETÉS

A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaságról írta 1885- 
ben FÖLDES János: „Az éjjel-nappal szünet nélkül zakatoló vasműtele
pek a góczpont, mely az összes tagokat dologra sürgeti emyedetlenül, s 
kényszeríti az erdészetet, hogy meredek sziklaoldalakba vájt, zuhogó 
mélységek felett kanyargó kocsi utakon a leghozzáférhetlenebb erdőzu
gokig felhatoljon, csakhogy tömhesse az óriási művel működő molochot. 
/.../ A mi a föld alatt és felett van, az övé, még a levegőt is fojtó füstje 
foglalja el, csapadékát pedig medenczébe gyűjtik, sőt az Aninát kör
nyező mészkő hegyeken a legelő terek kaszálókul, az ősbükkösök pedig 
szálalva használtatnak csak azért, hogy a források vize elég bőven 
bugyoghasson s ez által a roppant vízszükséglet kielégíttessék.”1

A „telhetetlen moloch”, a mindent elnyelő, egyre súlyosabb áldoza
tot követelő isten körül forgó világ a most vizsgálandó részvénytársulati 
erdőgazdálkodáson kívül a másik két birtokkategóriára, a közalapítvá
nyira és a törvényhatóságira is jellemző volt. A hagyományos, feudális 
rendet a XIX. század közepén szétfeszítő kapitalizálódó gazdaság jellem
zője ugyan a részvénytársaság, de sem a zömében XVIII. század végén 
létrehozott közalapítványok, sem a gyakran régmúlt gyökerű városi gaz
daságok nem tudták magukat az említett változásokból kivonni. S ha 
még mindig FÖLDES árnyalt képeinél maradunk, hadd soroljuk fel az 
ott említett, s mindhárom birtokkategóriára jellemzőket.
1. Az erdőgazdaság valamilyen más ágazatnak van alárendelve: a rész

vénytársaságok esetében általában az ipari(-bányászati) tevékenység
nek; a közalapítványoknál többnyire mezőgazdasági szempontok
nak; míg a városok esetében az általános városüzemeltetési, illetve 
-építési követelményeknek.

2. A tulajdonnal járó csaknem korlátlan rendelkezést („a föld alatt”-tól 
a ,,levegő”-ig) a természeti törvények (a források vizéhez fűződő ér
dekek) és az ország gazdasági jellegű törvényei, többek között az 
1879. évi erdőtörvény üzemtervezésre vonatkozó tételei határolják be.

3. Az erdők mindenképpen hosszú távú érdekeket szolgálnak (ez 
indokolja a fokozott állami felügyeletet), ugyanakkor a szűkebben 
vett fatermesztési célokon kívüli egyéb szempontok (például /víz/vé
delmi, vagy a települések esetében üdülési-kirándulási) is felmerülnek.

A fentiek előrebocsátásával a vizsgálandó birtokkategóriák erdélyi terü
letadatait az 1895. évi kimutatás alapján is közöljük:2
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Megye
összes erdőterület közalapítványi erdő részvénytársulati erdő törvényhatósági (városi és községi) 

erdő
kh (ha) kh (ha) % kh (ha) % kh (ha) %

ALSÓ-FEHÉR 160 107 (92 142) - (-) - - (-) - 12 341 (7 102) 7,71
ARAD 332 003 (191 068) 2 097 (1 207) 0,63 9 (5) 0,00 24 339 (14 007) 7,33
BESZTERCE-NASZÓD 323 703 (186 291) 9161 (5 272) 2,83 - (-) - 287 988 (165 737) 88,96
BIHAR 509 915 (293 456) - (-) - 6 153 (3 541) 1,20 406 (234) 0,08
BRASSÓ 108 805 (62 617) - (-) - - (-) - 107 176 (61 680) 98,50
CSÍK 399 665 (230 007) - (-) - - (-) - 326 127 (187 686) 81,60
FOGARAS 170 280 (97 996) - (-) - - (-) - 93 111 (53 585) 54,60
HÁROMSZÉK 414 986 (238 824) - (-) - - (-) - 225 159 (129 579) 54,28
HUNYAD 625 533 (359 994) - (-) - 2 470 (1 422) 0,40 192 760 (110 933) 30,81
KIS-KÜKÜLLŐ 50 423 (29 018) 41 (24) 0,08 - (-) - 14 540 (8 368) 28,83
KOLOZS 263 636 (151 723) 11712 (6 740) 4,44 35 (20) 0,01 17 618 (10 139) 6,68
KRASSÓ-SZÖRÉNY 925 572 (532 667) 5 418 (3118) 0,58 193 476 (111345) 20,90 261 914 (150 732) 28,30
*MÁRA MAROS 297 988 (171 492) - (-) - - (-) - 18 004 (10 361) 6,04
MAROS-TORDA 341 754 (196 679) - (-) - 69 (40) 0,02 20 685 (11 904) 6,05
NAGY-KÜKÜLLŐ 179 819 (103 486) - (-) - 1 (0) 0,00 134 834 (77 597) 74,98
SZATMÁR 246 609 (141 923) - (-) - - (-) - 37 481 (21 570) 0,15
SZEBEN 282 836 (162 772) - (-) - - (-) - 225 336 (129 681) 79,67
SZILÁGY 184 989 (106 461) - (-) - - (-) - 19 004 (10 937) 10,27
SZOLNOK-DOBOKA 251 265 (144 603) 292 (168) 0,12 - (-) - 38 587 (22 207) 15,35
‘TEMES 103 768 (59 719) 13 692 (7 880) 10,38 83 (48) 0,08 1049 (604) 1,01
TORDA-ARANYOS 169 979 (97 823) - (-) - - (-) - 21649 (12 459) 12,77
UDVARHELY 208 462 (119 970) - (-) - 4 (2) 0,00 13 544 (7 795) 6,50
ÖSSZESEN 6 552 097 (3 770 731) 42 413 (24 409) 0,65 202 299 (116 423) 3,09 2 093 652 (1 204 896) 31,95

Megjegyzés: a *-gal jelzett két megyénél csak az általunk vizsgált járásokat vettük fel.



A táblázathoz hadd jegyezzük még meg: a „törvényhatósági” kate
góriában nemcsak városi, hanem községi, netalán vármegyei erdők is 
tartoztak. Mivel azonban ezeket már korábbi köteteinkben bemutattuk 
(lásd a borítón felsorolt könyveket), itt csak a városiakkal foglalkozunk.

Végül ugyanebbe a könyvünkbe vettük fel -  bár címünkben nem 
utaltunk rá -  az egyéb üzemtervezésre kötelezett birtokosokkal kapcsola
tos emlékeket is. Ezzel válik (csaknem) teljessé az 1979. évi XXXI. te. 
17. §-a alá tartozó, azaz üzemtervezési kötelezettséggel „sújtott’Vsegített 
gazdálkodók sora. (A szintén üzemtervezendő hitbizományi birtokokra 
majd a magánerdőknél fogunk kitérni.)
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2 KÖZALAPÍTVÁNYI ERDŐK

Az erdőtörvény 17. §-a mind a köz-, mind a magánalapítványi 
erdőkre üzemtervezési kötelezettséget írt elő. Az erdészeti hatóságok 
nem is foglalkoztak az alapítványok eredetével, azok a statisztikában is 
csak „alapítványi’-ként szerepeltették. Korábbi könyveinkben már emlí
tettük a Naszód vidékén alapítványként működő erdőjövedelmeket, 
továbbá az egyházak néhány, többnyire magánalapítványát.3 Itt csak egy 
világi magánalapítványt, a marosvásárhelyi Filep Péterét említjük meg. 
A 14,20 kh (8,17 ha) kiterjedésű erdőre az 1906-tól érvényes üzemtervet 
1916-ban vizsgálták át, s mindent az előírásoknak, az üzemtervnek meg
felelőnek találtak.4 Azaz a háború éveiben, a mind nehezebb ellátási kö
rülmények között is, a gazdálkodási terveket lehetett tartam.

Kezelés szempontjából a kortársak az alapítványokat két, illetve 
három nagy csoportra osztották.5 Az elsőbe az ún. központi kezelésűek 
tartoztak, amelyek a magyar kormány közvetlen irányításában voltak. 
Jelen kötetünkben ezek közül csak a „magyar királyi” közalapítványi 
birtokokkal foglalkozunk. A teljesség miatt azonban itt említjük meg a 
másik csoportot, az ún. külső kezelésű alapítványokat is, ahová a már 
előbb említett egyházi, iskolai, netalán egy-egy vidék tanulmányi, 
kulturális alapítványai tartoztak. Ezek gazdálkodását az állam csak 
többé-kevésbé ellenőrizte, azok jórészt autonóm testületek voltak. Azaz 
az ország általános törvényei mellett maguk döntöttek mind az 
alapítványi vagyon működtetéséről, mind a jövedelmek felhasználásáról. 
Végül a harmadik csoport, az állami felügyeleti jogkörről tudomást nem 
vevő, illetve az állam által feleslegesen nem bolygatott különféle 
magánalapítványok is tulajdonképpen ez utóbbihoz sorolhatók. S az 
említett marosvásárhelyi magánalapítvány példája mutatja, hogy ott az 
állam legfeljebb az erdőgazdálkodást ellenőrizte, egyéb alapítványi 
témába nem szólt bele.

Térjünk azonban vissza a közalapítványokhoz, amelyek most 
közelebbről is érdekelnek, s amelyek a jogi személyiség státuszával 
bírtak. Ezt azért említjük meg, mert gazdasági cselekvőképességüket ez 
alapvetően meghatározta.

A közalapítványi birtokok eredetük szerint két fő csoportba 
sorolhatók. Az elsőt a vallásalap (fundus religionis) képezi.6 A 
vallásalap vagyonát a királyi Magyarországon már a XVII. században 
megvetették, a következő századokban pédig nemcsak megerősítették, 
hanem -  II. József szerzetesrend-feloszlató tevékenysége nyomán -
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ingatlanokkal, így erdőkkel is megnövelték. Az alapítványi bortokok 
feletti felügyeletet az uralkodó magának tartotta fenn. Ezért az erdészeti 
rendelkezések közvetlenül az Udvartól, illetve az udvari kancelláriától 
származtak, és azok végrehajtását a Helytartótanácsnak kellett jelenteni. 
A vagyon kezelésével az 1867. évi kiegyezés után a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumot (VKM) bízták meg. A tágabban 
értelmezett Erdély területére két vallásalapítványi birtok esett, a 
nagy kövér esi (Temes megye) és a szemlaki (Arad megye).

A tanulmányi alap (fundus studiorum) forrását szintén az egyházi, 
elsősorban a szerzetesi ingatlanok, illetve az ezek ellátására rendelt birto
kok jelentették. Létesítésükről 1775-ben született rendelet. Területünkből 
ide a csákóvai (csáki) (Temes megye) uradalom tartozott. Ezt a birtokot 
is a VKM kezelte, s általában mindkét forrású, eredetű erdőt (és mező- 
gazdasági ingatlant) együttesen irányítottak, csak a jövedelmek felhasz
nálását szabályozták másként. Ez utóbbi kérdés azonban jelen vizsgáló
dásunktól elvezet. Szükséges azonban rámutatnunk néhány, a modem 
erdőkezelést megelőző nyomra.

A közalapítványi birtokokra 1796-ban és 1800-ban utasítást, gazda
sági és igazgatási rendelkezést adta ki.7 A l l  fejezetből álló utasításban a 
birtokok mezőgazdasági („wirtschaftliche”) és erdészeti („waldamtliche”) 
üzemével foglalkozó tisztviselőket elkülönítették. Az erdőmesterek 
(„revierförster”) alá erdészek („waldbereiter”) és erdőőrök („waldhüter”) 
voltak rendelve. A kerületi erdőmesterek nemcsak az erdészeti személy
zet irányításával, hanem az erdészgyakomokok („waldamts-praktikant”) 
tanításával, kikérdezésével is meg voltak bízva. Kötelesek voltak évente 
kétszer, az egyik alkalommal mindenképpen ősszel, a területüket bejárni. 
Sőt elrendelték számukra az erdőbirtokok geometriai felvételét is. Szin
tén az ő feladatuk volt az erdőállományok használatának -  mostani és 
jövőbeni kihasználási és értékelési lehetőségeinek -  vizsgálata. Az erdé
szeti személyzet feladatává tették az erdőben előforduló értékesebb fák 
(épület- és szerszámfák) kijelölését, jegyzékbe foglalását. Ugyanakkor 
arra is kellett gondolni, hogy elegendő tartalékuk legyen abban az eset
ben is, ha az erdőben kár (például tűz) keletkezik. Az utasítás foglal
kozott az erdőbecslés kérdéseivel, benne a különböző fafajok vágás
fordulójával. Összességében -  miként arra MÁRKUS László felhívta a 
figyelmet -  az utasítás „rendelkezései megteremtették az üzemtervszerű 
gazdálkodás alapjait”.8 Ebből a szempontból tehát az uralkodók a köz- 
alapítványi erdőknek külön, kiemelt szerepet szántak; azokat jövedel
mezőnek, ugyanakkor hosszú távon fenntartandónak tartották.
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A közalapítványok kiemelt helyzete a kiegyezés után is megmaradt. 
Az alapítványi vagyon ügyeinek legfőbb irányító szerve a 7 főből álló 
tanács volt. (A miniszterelnök és a pénzügyminiszter egy-egy képvi
selője, a királyi közalapítványi igazgató és három kinevezett tag.) Ebben 
az időben több rendelet foglalkozott a VKM alá tartozó közalapítványok 
működtetésével; jövedelmeinek előteremtésével és felhasználásával.9

Az összes magyarországi közalapítványi „jószágok” jövedelmezősé
gét 1873-ban vizsgálták meg, s akkor értékelték a korábbi évek eredmé
nyeit is. A mintegy 100 ezer kh-nak (kb. 58 ezer ha-nak) becsült erdősé
gek az 1861-66 közötti időszakban évente és holdanként 36 krajcár 
jövedelmet adtak. Ez az érték 1866-ban 14 krajcár veszteséget mutatott, 
majd a kiegyezés után a minisztériumi irányítás alatt, 1867-72 között a 
jövedelem már 1,82 frt/kh/év volt.10 Tehát a faüzlet egyre kiterjedtebbé, 
egyre jövedelmezőbbé tette a gazdálkodást.

A VKM által kezelt erdők első erdészeti szempontú leírására is a 
faüzlet, nevezetesen az 1873. évi bécsi nemzetközi kiállítás adott alkal
mat. Az erdők bemutatását az a HOFFMANN Sándor végezte el, aki a 
későbbiekben évtizedekig a kultuszminisztériumhoz tartozó erdők erdő
mestere volt.11

HOFFMANN a szemlaki uradalom erdeit faüzleti szempontból 
„harmad osztályú, vagyis helyi érdekű” csoportba sorolta. A Maros 
közelében fekvő birtok 1051 kh 465 n.öl (604,97 ha) erdővel rendel
kezett. Az évi eladható fahozamot 1000 köblábnak (31,5 m3) (épületfa), 
illetve 4000 köblábnak (126,4 m3) („haszonfa”) becsülte, míg a tűzifát 
570 ölnek (1 öl = 80 köbláb = 1441 m3).

A „túlnyomóan tölgyfát szolgáltató erdőségek” között sorolta fel a 
csáki és s nagykövéresi pagonyokat. Az akkor 3449 kh 1100 n.ölnek 
(2014 ha) mért csáki uradalom erdőinek 90 %-át a kocsányos tölgy, 10 
%-át pedig egyéb keménylombfanemek alkották. Az erdőket 40 éves 
vágásfordulójú sarjerdő üzemben, és 80 éves fordájú szálerdő üzemben 
kezelték. Az itt termő tölgyek fáját HOFFMANN így jellemezte: „Fája 
közepe felé verhenyes, kifelé sárgás, hamuszínű, szijácsa, mely 8-10 
évgyűrű által képeztetik, fehér; az évgyűrűk nagy tavaszi likacsok által 
igen jól kivehetők, és egymásutáni sorozatukban hullám alakúak, gyak
ran egy vagy más oldal felé kitérők, minek alapján a fa külső alakjában 
gyakran szegletesnek tűnik fel; bélfoltjai és bélsugarai számosak és 
egyenesen futók, csak helyenként, a likacsok előtt kitérők; szervezete 
meglehetős finom, sok fényes tükörrel; súlya /.../ nem igen nagy, tartós
sága úgy vízben vagy földben, mint fedél alatti használatnál rendkívül



nagy, ez utóbbi alkalmazásban idővel még jobban megkeményedik, de 
figyelni kell arra, hogy felhasználása előtt szijácsa lehámoztassék, mert 
ezt igen könnyen férgek támadják meg; hasadékonysága a gyakran kitérő 
bélsugarak miatt nem nagy, miért is előadott tulajdonainál fogva 
főkép[p]en padlónak, vasúti ászokfának és híd avagy útépítészethez 
használtatik. Tüzelő fája jó és keresett.”

A bánsági tölgyerdők kocsányos tölgyeit jellemző fák leírása után 
HOFFMANN ismertette, hogy az erdőket tövön adják el. Minden év 
augusztusában lehet a Buziásfürdőn (Temes megye) megtartandó ver
senytárgyaláson részt venni. Az évente eladható famennyiséget -  a fenti 
kategóriák szerint -  6104 köbláb (193 m3), 39 676 köbláb (1254 m3) és 
1355 ölnek (3425 m3) írta le.

A nagykövéresi uradalom tölgy erdőit HOFFMANN jobb fejlő- 
désűeknek, egyenletesebb rostlefutásúaknak találta. Az ottani erdők 85 
%-át tette ki a kocsányos tölgy, míg a kőris 10 %-ot, a hárs, cser és 
gyertyán 5 %-ot képviselt. Ezeket az erdőket 80 éves vágásfordulójú 
szálerdő üzemben kezelték. Itt a legnagyobb értéket a kőris képviselték, 
amiről HOFFMANN ezt írta: „Fája, mely bamássárga, igen finom és 
fényes, belének sötétbarna, finom, vékony rétegű sejtekből képeztetik, 
melyeknek likacsai a tavaszi képzetnél legnagyobbak, az őszinél már 
majdnem elenyészők; bélfoltjai nincsenek, bélsugarai számosak, de a 
körülöttük álló farésznél nem keményebbek. A szervezet alkotása 
kifejlődött, laza, gyakran két-két bélsugár között kissé szivacs alakú. Az 
évgyűrűk a likacs nélküli őszi körvonalak után világosan kivehetők, fája 
kemény, nem igen reped, hajlítható, azonban ros[s]zul hasad, előadott 
tulajdonainál fogva kitűnő bognárárukat, és általában a lehetőleg 
legszebb szerszámfát szolgáltatja. Tüzelő fája tartós élénk lánggal ég, 
keveset füstöl.”

A 17 867 kh 1021 n.öl (10 282,86 ha) kiterjedésű uradalom évente 
értékesíthető fakészletét HOFFMANN a következő értékekben határozta 
meg:

-  épületfa 112 430 köbláb (3 553 m3),
-  „haszonfa” 124 860 köbláb (3 946 m3),
-  tűzifa 12500 öl (31 600 m3).

A nagykövéresi uradalom erdőit is tövön, árverés útján értéke
sítették. Szintén árveréssel adták el a pagony hárs háncs termő részeit. 
Ezeket az erdőket 15 éves vágásfordulóban kezelték, így a hársfák
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-  miként HOFFMANN Sándor írta -  „hosszú szervezeti!, erős és puha 
háncsot szolgáltatnak” (A hársháncsot szőlőkötözésre használták.)

HOFFMANN a fát venni szándékozókat a kitermelés körülmé
nyeiről, illetve előírásairól is tájékoztatta. Eszerint a sarjerdőkben tarvá
gást alkalmaznak, amelyet a téli időszakban kell elvégezni, és a faanya
got onnan május elsejéig kiszállítani. Szálerdők esetében a vevők az 
alábbi szempontokhoz voltak kötelesek alkalmazkodni:
1. A „haszonfát” (ide az épületfa és tűzifa kivételével minden válasz

tékot besoroltak) abban az esetben, ha azt nem a tűzifával együtt 
vették meg, december végéig ki kellett szállítani, hogy a tűzifa kiter
melését és feldolgozását el lehessen kezdeni;

2. Együttes vásárlás esetén a két választék egyszerre, a téli időszakban 
termelendő ki és dolgozandó fel;

3. Felújító vágásokban a fatermékeket június végéig, míg a tarvágá
soknál -  ha ott még nincs újulat -  április végéig kell kiszállítani. Ha 
az újulat megjelent, a szállítás időszaka csak a tél lehet;

4. A haszonfát és a tűzifát csak tengelyen szabad szállítani, csúsztatni 
tilos;

5. „Az utakat a fa ve vők saját költségeiken tartoznak kiigazítani, és csak 
is olyanokat használhatnak, melyek az uradalmi erdőtisztség által 
kijelöltettek.”

Hogy ezek a szigorú előírások a fakitermelési szerződésekben mi
ként érvényesültek, azt nem tudjuk. Tény viszont, hogy a bécsi kiállítás 
évében csúcsosodó pénz- és hitelválság a fapiacot is több évre megbé
nította. így HOFFMANN nagyralátó faértékesítési tervei valószínűleg a 
bánsági erdők esetében is csak később, a viszonyok konszolidációja után 
valósulhattak meg.

Az erdőtörvényt követő időszakban -  a közalapítványi uradalmak 
átszervezése következtében -  az általunk most vizsgált területen csak 
három erdőgondnokság működött: kettő Nagykövéresen és egy Érszegen. 
A Nagykövéresen létesített erdőgondnokságok közül az egyik korábban 
Buziásfürdőn székelt, később pedig (temes)ligeti erdőgondnokságnak 
nevezték, de a székhelye továbbra is Nagykövéresen volt. Erről az 
erdőgondnokságról tudjuk, hogy már 1882-ben elkészítették az erőbirtok 
rendszeres üzemtervét, tehát az erdő szakszerű kezelését üzemtervben 
biztosították.12 Sőt rendelkezésünkre áll a temesvári erdőfelügyelő 
1884. évi értékelése is. A tőle korábbi köteteinkben már idézett, megszo
kott körmondatokkal így ír: „Hogy a közalap, erdőkben a törvény köve
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telményeinek megfelelően, az erdők jókarban tartása s használatuk tarta
mosságára kiváló gond fordíttatik, az erdőtörvény életbe lépése óta, hogy 
az üzemileg tervezett fő-, mellékhasználatok, szabály-, szakszerűen 
vezettetnek keresztül, hogy főleg a felújítások évről évre nagyobb mérv
ben eszközöltetnek, az erdőkárosítások ezen erdőkben apadóban, az erdő 
ápolására, főleg a nehány év előtt történt személyváltozások következ
tében, nagy gond fordíttatik, azt a ki az előző évek gazdálkodását ismerte 
és a jelenlegivel összehasonlítja, a haladást készséggel fogja elismerni. 
Ezen erdők állapotában, azok kezelése, használata, mívelése körül mind 
az megtörténik, a mi az okszerű erdőgazdaság jövője, az erdők szakszerű 
használatától feltételezett lendületnek biztos alapján képezi.”13

Az 1885-86-ban már Zsebelyen (Széphelyen) lévő erdőgondnokság 
továbbra is a temesligeti erdők gazdálkodását intézte.14 A ligeti erdő két 
nagy erdőtestre, a „Padura Mare”-ra és az „Adrián”-ra különült el. Az ösz- 
szesen 2476,35 kh (1425,14 ha) terület a következőképpen oszlott meg:

-  erdő 2142,80 kh (1238,94 ha)
-  „sásos” 160,00 kh (92,08 ha)
-  terméketlen 59,50 kh (34,24 ha).

Az üzemtervben 1918,1 kh (1103,9 ha) erdőt tárgyaltak, amely erdő 
„a Temes völgyén, televénydús lapályon, gátszakadás alkalmával 
elöntetik, de különben is felette nedves homokos agyagtalajnál sarjerdő 
üzemnek 50 éves forda mellett teljesen megfelel. A zömében tölgy-, de 
helyenként szilből, gyertyánból és kőrisből álló erdő(ke)t az üzemtervező
4 évi elő- és 20 évi legeltetést utótilalom mellett kívánta felújíttatni. Az 
előtilalmat azonban a minisztériumban -  a vonatkozó üzemtervi utasítá
sok szerint -  5 évre emelték fel. Az üzemtervekben megemlítették még, 
hogy az erdőgondnok Zsebelyen, míg a „védszemélyzet” (ti. erdőőrök, 
erdőszolgák) magában az erdőben lakik.
Az érszegi erdőgondnoksághoz (Krassó-Szörény megye) tartozott:
-  Érszeg község határában 524,72 kh (301,98 ha) tölgy szálerdő 80 
éves vágásfordulóval és 363,00 kh (208,91 ha) hárserdő, amelyet 15 éves 
fordájú, háncstermelő üzemben kezeltek;
-  Temesdoboz, Izgár, Nagyszilas és Niczkyfalva községek határában 
(részben már Temes megyében) 2330 kh (1341 ha) tölgy sarjerdő, amely 
fordája 50 év volt.15

A harmadik erdőgondnoksággal, a nagykövéresivel kapcsolatban 
kiemeljük az irtást. Itt ugyanis -  mint a szomszédos kincstári erdőterü-
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leteken -  kiterjedt népességtelepítések, és ezzel összefüggésben erdőir
tások, mezőgazdasági területek kialakításai folytak.

A nagykövéresi erdőgondnokság kezelésében 1885-ben a következő 
községek határában lévő erdők voltak: 16

Hittyiás (Hattyas) 2227 kh (1282 ha)
Szirbova (Szirbó) 1345 kh (774 ha)
Bachovár (Bakóvár) 565 kh (325 ha)
Nagykövéres 1404 kh (808 ha)
Dragsina (Temesfalva) 725 kh (417 ha)
Összesen: 6266 kh (3606 ha).

Ezek közül Hattyas község határában 577 kh-t (332 ha), Temesfalva 
határában pedig 349,9 kh-t (227,3 ha) kívántak kiirtani. Az első falu 
határában tölgy- és kőriserdők voltak, míg a másodikban nyár- és 
fűzerdők. Az erdőfelügyelő véleménye szerint „a kiirtandó területek úgy 
fekvés, talajminőség folytán, miután a Temes folyó mindkét oldalán 
áradvány, televénydús lapályon állnak, másnemű gazdasági művelésre, 
főleg dúsan jövedelmező szántókul, állandóan alkalmasak.”

A közalapítványi erdőgondnokság ugyanakkor vállalta, hogy a kiir
tott erdők helyett a nagykövéresi erdőgondnokságban 532 kh-t (306 ha), 
az érszegiben 491 kh-t (283 ha), a (temes)ligetiben pedig 156 kh-t (90 
ha) beerdősítenek. így az irtásra tervezett, összesen 971, 9 kh-dal (559,3 
ha) szemben 1179 kh-t (679 ha) erdősítenének be.

Az erdőfelügyelő pártoló véleményét a vármegyei erdészeti bizott
ság is megerősítette, úgy küldték el a vagyonfelügyeleti szervhez, a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba. A Földművelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi Minisztériumban viszont felhívták a figyelmet arra, 
hogy az irtás csak akkor engedélyezhető, ha a telepítendő új erdőt is 
üzemtervezik. így -  az egyébként szokásos kikötések mellett -  elkez
dődtek az erdőirtások. Az a folyamat, amelynek során ebben az 
uradalomban a síkvidéki, mezőgazdaságilag jól hasznosítható talajon 
álló erdőket igyekeztek a dombvidékre, földművelésre kevésbé alkalmas 
területekre áthelyezni. Azaz az erdőgazdálkodás érdekeit a mezőgazda
ságnak rendelték alá, mert a csáki közalapítványi uradalom elsődleges 
céljának a mezőgazdasági területek megfelelő művelését és lehetőség 
szerinti kiterjesztését tartotta.17 (A kérdésre még a 4.1.12 alfejezetben, 
Temesvár kapcsán, visszatérünk.)

Az erdőtelepítés, illetve -felújítás módját illetően VADAS Jenőt, a 
selmeci erdőakadémia erdőműveléstani professzorát érdemes idézni. Ő
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tankönyvében írta le, hogy a Bánságban úgynevezett teljes makkvetést 
alkalmaztak, alkalmaznak.18 A felújítandó területről a tuskókat kiirtot
ták, majd ott három évig kapásnövényeket termesztettek. A harmadik év 
őszén szántottak, amely szántásba úgy hintették bele mindenféle rend- 
szer-, illetve sor nélkül a makkot, mint ahogyan a gabonát szokták. Az 
elvetett makkot durván megfogasolták, majd következett -  ismét zsák
ból, illetve kötényből -  a gabona elvetése. Mindezek után a területen 
tövisboronával elvégezték a mag-(és makk-)takarást. A tavasszal kikelő 
tölgycsemeték a már ősszel kibújt búzában védelmet találtak. Ez utóbbi 
aratásakor viszont magas tarlót hagytak, hogy a kaszálás a tölgyet ne 
károsítsa. (A makkvetéshez idegen uradalmakból is szereztek be szaporí
tóanyagot.19)

Az említett üzemtervezés során a nagykövéresi erdőgondnokság 
erdeit három üzemosztályba sorolták. Az elsőbe, a „Bakovár-felső-szir- 
bovai”-ba 1233 kh (710 ha), a másodikba, a „Nagykövéres-dragsinai”-ba 
2973 kh (1711 ha) és a harmadikba, a „Hittyiási”-ba 1581 kh (909 ha) 
erdő tartozott. Valamennyi erdőre szálerdő üzemet és 80-100 éves vágás
fordulót írtak elő. A hittyiási irtásokat -  amelyek ekkor 50-80 éves erdők 
voltak -  az üzemosztályokba már nem sorolták be. Ezen területen a kőris
16 %-os arányban fordult elő, a többiben ennél kisebben, míg a legelső 
üzemosztályban csak szórványosan.

A kőrist azért emeljük ki, mert 1888-tól kezdődően jelentős szúká- 
rosítások fordultak elő. A Hylesinus fraxini károsítását az Erdészeti 
Lapok hasábjain PACHMAJER Ottó ismertette.20 Ugyancsak tőle tud
juk, hogy a védekezés eredményes volt: a fogófákkal odacsalogatott 
kőrisszút elégették, szaporodását meggátolták. Az említett irtásterü
leteken lévő ágfák viszont továbbra is biztosították a Hylesinus fraxini 
szaporodását. így a pusztítását is csak fokozatosan, az irtásterületek 
kitisztítása után lehetett kiküszöbölni.

Végül megjegyezzük, hogy mind az erdészeti szervezet (korábban 
erdőhivatal, majd erdőgondnokságok),21 mind az erdészek, erdőőrök és 
erdőlegények szolgálati viszonyai22 a kincstári erdészeti szervezettel 
mutattak rokonságot. A közalapítványi erdészek így igazi állami alkal
mazottaknak számítottak. Ezzel a két minisztérium (az FM és a VKM) 
közötti alkalmazotti „átjárás” is szabad volt. Példaként DAPSY Frigyest 
említhetjük meg, aki korábban -  erdőmesterként -  a dévai m. kir. állami 
erdőhivatalt vezette, de 1908-ban -  főerdőtanácsosként -  a közalapítvá
nyi erdők vezetésére kapott (királyi kinevezéssel) megbízást.23
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Összefoglalásként utalunk rá, hogy az általunk most vizsgált vidéken 
csak egy nagyobb alapítványi birtok, a csáki uradalom volt. Itt sem 
fejlődött azonban ki az a modem erdőgazdálkodás, ami más, például a 
Budapesthez közel eső alapítványi erdőkben megvolt. Ennek nemcsak a 
tőkehiány volt az oka, hanem hogy a lapályi, előhegységi erdők helyén 
elsősorban a mezőgazdasági művelést találták jövedelmezőbbnek. Azaz 
a bevezetőben emlegetett „Moloch” itt főleg a mezőgazdasági hasznosí
tásra történő áttérés igényével lépett fel.
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3 A RÉSZVÉNYTÁRSULATOK ERDŐGAZDÁLKODÁSA

Az 1879. évi XXXI. te. 17. §-ának 2. bekezdése szerint az üzem- 
tervezési kötelezettség érvényes „a bányaipar és más iparvállalatok 
céljaira alakult részvénytársulatok erdeire is. Ezen megszorítás azonban 
nem alkalmazandó az illető társulatok azon erdeire, melyeket e törvény 
életbelépte előtt birtokba vettek s ezt egy év leforgása alatt igazolni is 
képesek; ha azonban ezen erdők letaroltatnak, csakis mint erdők 
kezelendők.”

A törvény idézett rendelkezését elemezve három dologra kívánunk 
külön is rámutatni.24 Az egyik: az erdőtulajdonossá vált részvény
társulatokat az üzemtervezéssel nem akarták visszamenőleg „megbün
tetni” Itt a törvény a részvény társulatokkal pozitív megkülönböztetést 
tett, mivel a többi, 17. § alá tartozó, tehát üzemtervezésre kötelezett 
birtokos az erdejét bármikor is szerezte meg, az üzemtervezést végre 
kellett hajtania. Ugyanakkor viszont -  és ez a másik hangsúlyozandó 
dolog -  a részvénytársulatokra is kötelező volt az erdőfenntartási rendel
kezés (akár volt üzemterv, akár nem volt), hiszen a kitermelt feltétlen 
erdőtalajon álló erdőket fel kellett újítani. Végül pedig azt emeljük ki, 
hogy a dualizmus korában elsősorban a bányászattal, iparral kapcsolatos 
gazdasági tevékenységre alakultak részvénytársulatok, amelyek aztán 
erdőt is szereztek. Különösen (a tágabban vett) Erdélyre volt ez jellemző. 
A korszak legnagyobb társulati erdőgazdaságával, a Szabadalmazott 
Osztrák-Magyar Allamvasút-társaság rendelkezett. Az 1896. évi erdő
statisztika szerint az ország összes erdőiből 146 399 hektár (1,94 %) volt 
részvénytársulati.25 Ebből az említett vasúttársaság csaknem 90 ezer 
hektárnyi erdőt birtokolt. (Ez a Krassó-Szörény megyei erdők mintegy 
ötödét jelentette.) Az egykori bánsági, dél-erdélyi bányák üzemelteté
séhez rengeteg fára volt szükség, ugyanakkor fakereskedelmet is 
folytattak.

A társulatok tehát nem elsősorban az erdőbirtoklás miatt alakultak, 
hanem elsődleges tevékenységük az iparhoz, a bányászathoz, vagy pedig 
a fakitermeléshez, -kereskedelemhez, fafeldolgozáshoz kapcsolódott. Az 
első esetben az erdőgazdálkodás mintegy kiegészítője, olykor azonban 
nagyon is fontos kiegészítője volt az ipari tevékenységnek. A második 
esetben a fakitermelő cégek -  gyakran az erdőbirtokos szorult helyzetét 
kihasználva -  már nemcsak kitermelésre vettek meg erdőrészleteket, 
hanem magát az erdőbirtokot is megszerezték. Erre példa lehet az Első 
Szászrégeni Tutajkereskedő Társulat, amely cégnek 1885-ben még csak
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4216 kh (2426 ha), a XX. század első éveiben pedig már több mint 30 
ezer kh (kb. 17 ezer ha) saját erdőterülete volt.26

Szintén jellemző, hogy itt ugyan mind a törvény, mind a mi fejezet
címünk részvénytársulatokról (-társaságokról) szól, de az elnevezésben, 
sőt a jogi kategorizálásban gyakran (magán-)társaságok, sőt „társulat
egyesületek” is szerepelnek. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert például a ké
sőbbiekben tárgyalandó Arad-Csanádi Egyesült Vasutak sem részvény
társulati formában működött.

Utalnunk kell rá, hogy a társulatok -  néhány kivételével -  sűrűn 
átalakultak; egyesültek, szétváltak, nevet cseréltek stb. Ez a kapitalizmus 
korai szakaszára különösen jellemző, de így egy-egy cég gazdálkodá
sának nyomon követése nehéz. Példaként említhetjük meg az Iszkronyi 
Fűrészvállalatot (Alsóbarbatyeniszkrony -  Hunyad megye), amelyről 
csak 1885-ből van adatunk. Ekkor 3350 kh (1928 ha) erdőt birtokolt, 
amelyből 3000 kh (1727 ha) Romániában, 350 kh (201 ha) pedig Ma
gyarországon volt. A magyarországi erdők fele bükkös, fele pedig luc
fenyő volt, s a petrozsényi vasúti rakodón fenyőfűrészárut, zsindelyt és 
gyufaszálat termelt, adott fel.27 Későbbi adatunk viszont erről a cégről 
nincs.

Erdővel is rendelkező vállalat keletkezésére Bihar megyei példát ho
zunk. Az Egyesült Magyarhoni Üveggyár Rt. megalakulása, 1890 után, a 
Feketeerdő telepen lévő központhoz több mint 5000 kh (kb. 2900 ha) 
erdőterület tartozott.28 Ezen erdők célja csak egy lehetett: az üveggyár 
szükségletének biztosítása (beleértve természetesen az alkalmazottak, 
dolgozók faigényét is).

A társulatok erdőgazdálkodásának vizsgálatát nemcsak azért kell 
elvégeznünk, mert így lesz teljes a gazdálkodókról kialakítandó körkép, 
hanem a magyarországi erdőgazdálkodás fejlődésének feltárása érde
kében is. Az ipar- és bányatársulatok kezén ugyanis olyan jelentős tőke 
halmozódott fel, amely lehetővé tette az erdőgazdálkodás minden irányú 
fejlesztését. Ez a leginkább az egykori Bánság területére jellemző folya
mat olyan erdészeti berendezésekhez, módszerek alkalmazásához veze
tett, amelyre még a fejlettnek mondható kincstári erdőgazdaság viszo
nyai között sem mindig volt lehetőség. Tehát az erdőgazdálkodás fejlesz
tésének élvonalát jelentették.

3.1 Bánya- és kohótársulatok
Mivel az Erdély keleti, északkeleti részén lévő bányák és kohók 

főleg a városi és kincstári erdőkhöz kapcsolódtak, itt a Bánság területén
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megtelepedett (bánya- és kohó-)részvénytársulatok kialakulásának törté
nelmi előzményeivel kell foglalkoznunk.29

A Bánság XVIII. eleji visszafoglalását követően III. Károly király az 
1717. évben kelt levelében a térségben nagy hagyományokkal rendel
kező bányászatot igyekezett ösztönözni. Ennek érdekében -  a korábbi, 
középkori bányászkiváltságokat követve -  a Bánság arra alkalmas vidé
keit teljesen átengedte a vállalkozó szellemű bányászoknak, kohászok
nak. A bányászok a fellelhető természeti kincseket, így a vizeket és 
erdőket is, mindenféle korlátozás nélkül használhatták. Az uralkodó csak 
a fémbeváltás jogát és a bányavámot (urbura) tartotta fenn magának. A 
remélt bányaüzem azonban ezen ösztönző rendelkezés ellenére sem 
indult tömegesen be, aminek okát két tényezőben látták. Az egyiket a 
török portyázók betöréseitől való félelem, míg a másikat a határvidékre 
jellemző -  az előbbiből részben következő -  teljes bizonytalanság, az 
élet- és vagyonbiztonság hiánya alkotta.

Nem volt mit tenni, a kincstárnak magának kellett a bányászatot, 
illetve az ahhoz tartozó minden műveletet kézbe venni. Ennek érdekében 
1723-ban Oravicán(-bányán) főbányahivatalt állítottak fel, s a kincstár
-  robotmunkára alapozva -  maga próbálkozott meg a bányászattal, 
kohászattal. A szakmai hozzáértés hiánya, továbbá a robotban végzett 
munka minősége azonban világossá tette: a bánsági bányákat minden
képpen vállalkozókkal, ráadásul nem egyszerű bányapolgárokkal, hanem 
nagyobb tőkével, -lehetőségekkel rendelkező társulatokkal kell művel
teim. 1736-ban sikerült is több jelentkezővel megállapodást kötni. A 
kincstár vállalta, hogy a vállalkozóknak átadja a birtokán lévő erdőket, 
mezőket, sőt épületeket és egyéb művi berendezéseket. Egyben a kincs
tári birtokon élő, jobbágyi sorban dolgozó lakosokat robotra a bányák
hoz, kohókhoz küldi, illetve faszenítésre kötelezi. Ugyanakkor a kincstár 
felügyelte az egész, a vállalkozók által űzött bányászatot és az ezzel 
összefüggésben lévő erdőhasználatot is. Ez utóbbi azért fontos, mert a 
vállalkozók a fát a bányák és kohók igényének megfelelően, szabadon 
használhatták, de azok folyamatos biztosításáról, így felújításáról a 
kincstár gondoskodott.

Mindezek ismeretében elképzelhető, hogy mind az említett „szak
mai” felügyelet, mind a szükséges munkaerő biztosítása (aminek érde
kében külföldről is hívtak be szakembereket30), mind a különböző 
illetékek és beváltások mennyi összetűzésre, súrlódásra adtak okot. A 
kincstári tisztviselők és a bányavállalat tulajdonosai (haszonélvezői) 
közötti feszültséget ráadásul még az is terhelte, hogy a Bánság jelentős
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része a (déli) katonai határőrvidékhez tartozott, s a katonai parancsno
koknak is megvoltak a maguk érdekei. A bajokat tetézte, hogy a XIX. 
század elejére a bányák nemesérckészlete fokozatosan kimerült. A 
bányavállalatok, jövedelmük elvesztését pótlandó, a nekik biztosított 
bányaerdők faanyagát igyekeztek hasznosítani, míg az egyszerű bányá
szok, szenítő munkások a mezőgazdasági munkára (állattenyésztés, 
földművelés) tértek volna át. Az előbbit és az utóbbit is a kincstár 
akadályozta, mert a bányavállalkozók csak a bányák műveléséhez voltak 
jogosultak fára. Ha nem volt bányájuk, akkor ugyanolyan erdei károko
zóknak számítottak, mint azok a „leszerelt” bányászok, szénégetők, akik 
az erdőkben irtásokat tettek, netalán épületeket emeltek stb. Azaz a 
korábbi feszültségek növekedtek, sőt most már a kincstár a bányákból 
származó jövedelmekre sem számíthatott. Ezt tetézte az 1848-49. évi 
jobbágyfelszabadítás, illetve a Bánságban is érlelődő, az egész határ- 
őrvidék polgárosítását elkerülhetetlennek ítélő felismerés: a korábbi, 
erőszakos (ha úgy tetszik, feudális) eszközökkel már nem lehet a bánsági 
bányászatot, kohászatot fenntartani. Ezért a kincstár 1850-55 között (832 
ezer frt-ért) a bányabirtokokat visszaváltotta. Egyben azonban arról is 
döntött, hogy az ottani bányákat, bányászati lehetőségeket eladja. Ezek 
előrebocsátásával vizsgáljunk meg három részvénytársulati erdőgazdál
kodást.

3.1.1 Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaság
A bányavállalat előzményei különböző magán- és kincstári bányá

szati vállalkozásokhoz köthetők. Erdészeti szempontból talán a legfon
tosabb a Stájerlak(anina) körüli kőszéntelepek felfedezése. Az itteni 
őserdőkbe 1773-ban Felső-Ausztriából, Felső-Stájerországból és a Rajna 
vidékéről telepesek vándoroltak, akik favágással, szénégetéssel foglal
koztak. Ok fedezték fel 1790-ben a Pokar-völgyben a kőszenet, ahol 
aztán az oravicai bányahatóság engedélyével 1792-től kezdődően több 
magános bányászathoz fogott. Talán meg sem kellene említeni, de azért 
mégis rámutatunk: a vidék erdői rohamos kitermelése nem az említett 
favágók megjelenésével, hanem a különböző bányaüzemek beindításával 
kezdődött. Mindez érvényes a Berzava-völgyi Boksánbánya környé
kére, továbbá Oravica vidékére is. (A vasúttársaság egyébként a bánsági 
bányákat ezen három központból irányította.)31

A bánsági bányák és kohók egy része a kincstártól 1855-ben került a 
francia-osztrák államvasút-társulat birtokába. A bányák és a kohók 
mellett az 56 861 kh (32 724 ha) mezőgazdasági művelésű terület, továb
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bá 156 604 kh (90 126 ha) erdő -  amelynek hasznosítható fakészletét
7 1236 610 köbölre (48 678 816 m3) becsülték -  is az eladás tárgyát ké
pezte, s ezért az említett társulat 11 millió ezüstforintot fizetett.32

A társulat később cs.[császári] k.[királyi] osztr.[ák] államvaspálya- 
társaság, utóbb pedig Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társa- 
ság (k. k. priv. oesterr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft = StEG) néven 
működött. A vasúttársaság Krassó-Szörény megyei erdőgazdálkodása 
különösen fejlett, részben a kincstári erdőgazdasági egységeket is túl
szárnyaló volt, így szükséges ezt részletesen is áttekintenünk. Ez vi
szonylag könnyen megy, mert a társaság nagy figyelmet fordított az ura
dalom erdői megismertetésére, leírására.33

Mielőtt a társaság erdőgazdálkodásának részleteivel foglalkoznánk, 
egy érdekes, 1868-ban kezdődött üggyel kapcsolatos forrásra utalunk.34 
Ebben az évben a társaság ellen a Temesvári Kereskedelmi és Ipar
kamara feljelentést tett, mert az -  szerintük -  sem a bányászati, sem az 
erdészeti célokat nem veszi figyelembe. Az előbbit illetően a legfőbb 
kifogás az volt, hogy a StEG az ércbányászatot elhanyagolja, helyette a 
szénbányászatot terjeszti ki. Az erdészeti érdekek pedig ott sérülnek
-  vélték Temesvárott amikor az erdőket irtják, területüket más műve
lési ággá alakítják át. A kérdést a Földművelés-, Ipar- és Kereske
delemügyi Minisztériumban a Krassó vármegyei hatóságok bevonásával 
vizsgálták meg. A vasúttársaság az első vádpontot illetően írta: az ércbá
nyászatot valóban „hanyagolják”, mert az ércbányák fokozatosan kime
rültek. A kiterjedtebben űzött kőszénbányászat viszont (még egyelőre) 
nem érinti a lakosságnak foglalkozást, keresetet biztosító tevékeny
séghez, a faszenítéshez fűződő érdekeit. Az állítólagos erdőpusztítás 
pedig az ún. „maradványföldeken” álló erdőfoltok kitermelésére terjed 
ki. Ez utóbbi tényt a vármegyei hatóságok is megerősítették, bár hang
súlyozták: az erdők művelési ágát csak engedéllyel lehet megváltoztatni. 
(Hogy itt milyen rendeletre, törvényre hivatkoztak, az az iratokból nem 
derül ki. Lehet, hogy az 1852. évi osztrák erdőtörvény utasításaira 
gondoltak?)

A „nagyhatalmú” vasúttársaság és a környék gazdasági viszonyaira 
figyelő kamara eme összetűzése mindenesetre a korábbi ellentétek 
továbbélését bizonyítja. Ahogyan azonban a társaság gazdálkodása, vele 
együtt a vidék általános gazdasági, szociális viszonyai fejlődtek, a 
kamarai jelentések is a StEG dicséretéről szóltak.35

Vizsgáljuk meg, hogy a gazdaság korszerűvé tétele hogyan érintette 
a minket közelebbről is érdeklő erdőket!
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3.1.1.1 Az erdők elhelyezkedése, erdőstatisztika, erdészeti szervezet
Az uradalom Krassó-Szörény megyében, a Berzava középső folyá

sától, nyugatról emelkedve egészen a Szörényi-érchegység csúcsáig 
terjedt, déli irányú kiterjedése pedig az Al-Dunáig tartott. A nagyobb, két 
egybefüggő erdőtestet több helyen szakították meg községi, birtokkö
zösségi és kincstári erdők.

A nyugatról emelkedő, a síkságtól egészen az 1300-1400 m-ig 
terjedő vidék a kocsányos tölgytől egészen a lucfenyőig mindenféle 
fafajnak otthont adott. A legkiterjedtebb erdőket a bükk alkotta, amely 
közé helyenként jegenyefenyő, néhol pedig tiszafa elegyült.

Az uradalmi leírások36 általában négy művelési régiót különböz
tettek meg. Az elsőbe a folyók síkja, a Berzava és a Karas mente 
tartozott. Itt csak 1545 hektárnyi erdő volt, Királykegye és Rafna köz
ségek határában. A másodikba a dombvidéki erdők tartoztak, amelyek az 
említett két folyó és a Néra közötti dombságokat foglalták el. Agadics és 
Szócsán települések körül voltak nagyobb erdőségek, összesen mintegy 
2500 hektár kiterjedésben. A dombvidék átlagos magassága 126 m-től 
205 m-ig terjedt. A harmadik régió dombjai, hegyei viszont már egészen 
632 m-ig emelkedtek, tehát a növényzet előhegy ségi jellegű volt. Ide 
csaknem 20 ezer hektár erdő tartozott, míg a negyedik régióba, a 
hegységi-magashegységibe kb. 64 ezer hektár. Ezek az erdők Ferenc- 
falva, illetve Stájerlakanina felett húzódtak.

Az 1879. évi erdőtörvényt követő években a társulat erdészeti 
szervezete hat erdőhivatallal működött. Az egyes erdőhivatalokhoz a 
következő erdőterületek tartoztak:

Boksánbánya 11 239,670 ha

Az erdőgondnokságok száma 17 volt. A XX. századra négy erdő
hivatal (oravicabányai, várboksáni, resicabányai, stájerlakaninai) maradt, 
az erdőgondnokságok száma viszont továbbra is 17.

A birtokviszonyokkal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a vasúttár- 
sasági erdőket a rendezett viszonyok jellemezték. Az uradalom átvétele
kor ugyan az erdőket hivatalosan szolgalmi jo g , az egykori kincstári

Resicabánya 
Dognácska 
Oravicabánya 
Stájer lak(anina) 
Ómoldova

27 114,970 ha
8 555,020 ha
9 915,320 ha

13 756,970 ha
14 440,892 ha

Összesen 88 022,840 ha
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jobbágyok, -alkalmazottak erdőhasználati joga nem terhelte. Sajátos 
módon azonban a régi úrbéreseknek mégis volt tűzifagyűjtési (dorongfa- 
gyűjtési), továbbá makkoltatási joga. (Ez utóbbi elsősorban makkszedést 
jelentett volna, nem pedig legeltetést.) A vasúttársaság az említett jogo
kat előbb kifogásolta, de azután elfogadta, s törekedett azok megváltá
sára. így létre is jött egy megállapodás, amelynek során a vasúttársulat 
néhány községnek erdőt adott át, s így megszabadult a korábbi -  jogos 
vagy nem jogos -  legeltetési és makkoltatási szolgalomtól.

Az erdők átadása után a vasúttársaság erdészei gondoskodtak a 
községek erdeinek kezeléséről is. Ezzel kapcsolatban írta a temesvári 
erdőfelügyelő 1884-ben: „Krassó-Szörénymegye azon községi erdői, 
melyek az osztr. m. államvaspálya részéről fajzás címen a járni, oravitzai 
járásokban kihasíttattak, névleg: Szokolár Potok, Szlatina, Tirnova, 
Csudonovecz és Gerlistye községeknél, a törvényszerű erdőkezelés élet
be léptettetett, a mennyiben a szomszédos és volt tulajdonos, erdőbirto
kos erdőtisztjei által ellenőrzőleg kezelve, egyidejűleg az üzemterv ké
szítése is foganatba vétetett, ezen erdőknél a tartamosság elve a nagy
részt jókarban lévő zárt állaboknál, biztosítottnak vehető.”37

3.1.1.2 Erdőrendezés
Az első erdőrendezési munkálatokat még a kincstári bányaigazga

tóság idejében, 1826-ban kezdték el. Ekkor a közvetlen bányászati 
célokat ellátó erdőket mérték fel, amit 1847-ben kiterjesztettek. Az 
ismert erdész, HUBENY Antal végzett erdőbecslést. A vasúttársaság 
tulajdonába kerülő erdőket azután újra híres erdész, WESSELY József 
vizsgálta felül, és 1865-ben egy kiterjedtebb térszakozást is bevezettek. 
Kezdetben ugyanis nem térszakozást alkalmaztak, hanem a fatérfogatot 
vették alapul, így határozták meg a kitermelhető famennyiséget.

Ekkorra már -  az országos háromszögelési pontok felhasználásával -  
térképek is készültek. 1870-ben pedig a katonai térképek felhasználá
sával 1:28 000-es térképeket sokszorosítottak. Ezekből kiindulva azután 
1:20 000-es erdőgondnoksági-, 1:30 000-es állomány- és 1:50 000-es 
uradalmi térképeket készítettek.

A gazdálkodás térbeli rendjének ilyetén ábrázolása mellett termé
szetesen az állományviszonyokat, a korosztályviszonyokat és minden, a 
korszerű üzemtervezéshez szükséges adatokat meghatároztak. Korábban, 
1855-ig ugyanis itt csak két üzemosztályt különítettek el. Az egyikbe a 
hegységi erdőket, a másikba az előhegységieket sorolták. A hegységieket 
80-100 éves vágásfordulóban, szálerdő üzemben, az előhegységieket 20-
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60 éves fordában és sarjerdő üzemben kezelték. A vasúttársaság tulajdo
nába került erdőbirtok ilyen vázlatos leírása azonban a jövedelmező 
gazdálkodáshoz már nem volt elegendő. A társaság ugyanis a bánya
művek fával történő ellátásán kívül az erdőknek komoly kereskedelmi 
szerepet is szánt.

Az 1875-ben életbe lépett üzemterv az erdők zömére 80-100 éves 
fordájú szálerdő üzemet, néhány lapályi tölgyesre pedig 120 éves fordájú 
szálerdő üzemet határozott meg. (Lásd az 1. számú mellékletet.) A tölgy 
sarjerdőkre gyengébb minőségű talajon 20-40 éves fordát, jobb 
talajokon pedig 60-80 esztendősei írt elő. Néhány, szintén jobb termő
helyű részen, a középerdő üzemet is tervezték. Itt a főállomány egy 
részének kitermelése után a sarjakról megújuló mellékállományt szer
számfának használták fel.

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter a vasúttársa
ságnak 1883-ban megengedte, hogy csak az első vágásforduló végén,
1895-ig terjesszen be új, rendszeres erdőgazdasági üzemtervet. Az 
erdőtörvény rendelkezéseit tehát a vasúttársaság érvényes üzemtervvel 
érte meg. A továbbiakban is ezt a társaságot a rendezett, üzemterv sze
rinti erdőgazdálkodás mintájaként emlegették.38 (Az üzemtervi előírások 
és beosztások egyébként a korábbiakhoz képest már lényegesen nem 
változtak.)

3.1.1.3 Fakitermelés, fafelhasználás, faértékesítés
A vasúttársaság az erdők megvételekor elsősorban saját bányáinak, 

kohóinak és vasútüzemének faszükségletét igyekezett megoldani, később 
azonban törekedett a számára felesleges fa és fatermék értékesítésére is. 
Saját szükségletre legelőször faszenet égetett. Hogy ez milyen óriási 
mennyiséget jelentett, arra elegendő az 1855-1875 közötti időszak 
számait idéznünk. 20 év alatt mintegy 25 millió hektoliter szenet égettek, 
amihez körülbelül 4 millió m3 fát használtak fel.39 Az 1890. évi adatok 
szerint 1 820 618 hektoliter faszenet égettek, míg 58 104 m3-t tett ki a 
bánya-, mű- és épületfa-termelés, a tűzi- és „szén”-fa pedig 545 167 m3- 
re rúgott.40 Az 1896-ban végzett becslés szerint 1855-1893 között 
52 804 818 hl faszenet égettek, míg az összes fakitermelést 14 694 408 
m3-ben adták meg, azaz évente mintegy 386 700 m3-rel számoltak 41 A 
XX. század elején, például 1912-ben is, megmaradt a faszén iránti 
kereslet. A cég -  miként arról a Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara 
tudósít -  „alig győzi a sok rendelés kielégítését.”42
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A szenítés részben hagyományos módon, erdei boksákban történt, 
részben pedig -  elsősorban Resicán -  állandó rakhelyen, óriásboksákban. 
Ez utóbbiakba gyakran 75-126 m3 fát is beraktak, szenítettek. A koksz a 
faszenet a XX. század elején már jórészt kiszorította, de Resicán tovább
ra is szükség volt a tűzifára. 1906-1907-ben ugyanis falepárlót létesí
tettek, ahol a fa száraz desztillálójával faszeszt, faecetet, kátrányola
jokat és kátrányt kaptak. A lepárlás melléktermékeként pedig továbbra is 
nyertek faszenet, amelynek mennyisége elegendő volt a kohókhoz, külön 
boksákat már nem üzemeltettek. Ugyancsak a falepárláshoz szállított 
tűzifa melléktermékének számíthatjuk a felaprított tűzifát is. A desztillá
ló ra  nem alkalmas ágrészeket ugyanis körfűrészekkel felaprították, sőt a 
furészcsamokban baltákkal fel is hasogatták, majd vagonba rakták és 
úgy forgalmazták.

Saját szükségletre termeltek még bánya- és épületfát és jelentős 
mennyiségű tűzifát is. Ez utóbbit a vasút- és hajóüzemben használták fel. 
A vasútvonalak építésében az 1850-es években kizárólag kocsányos 
tölgyből készített talpfákat alkalmaztak, de a következő évtizedben már 
telített bükkfát (!) is.

FÖLDES János az 1885-ben közölt útleírásában43 bemutatja a 
csiklovai (csiklóbányai), egy kerettel, vízzel és gőzzel működő fűrész
telepet. A víz 6 lóerős oldalcsapott turbinát hajtott, de ezt még egy 8 LE- 
ős gőzgép működtetésével kellett kiegészíteni. Az így 12 LE-ős fűrész
üzem egy keretfürésze jegenyefenyő- és bükkdeszkákat vágott. Az üzem 
évi teljesítményét nem adták meg. Azt viszont közölték, hogy a kihozatal 
a fűrészáruból 50 %-ot ért el, míg 10 % selejtet, 20 % hulladék- és szél
deszkát, továbbá 20 % fűrészport termeltek. A deszka köbméterenkénti 
előállítási ára 13 frt-ot, míg az értékesítési 18-19 frt-ot tett ki. A hulla
dékfát és a széldeszkákat is el tudták (tűzifának és kerítéseknek) adni. 
Egyedül a fűrészpor maradt meg, annak esetleges kazánfűtésre való 
felhasználását FÖLDES nem látta. A bükkforgács ecetgyártásra történő 
előállítását viszont nagyon kedvezőnek tartotta. Egy m3 bükkfából 
ugyanis 400 kg forgácsot tudtak készíteni, s a forgácsot 100 kg-onként 4 
frt-ért adták el, azaz egy m3 fából 16 frt-ot lehetett kihozni. FÖLDES 
szintén dicsérte a fűrész mellett működő „régi szerkezetű vashámort” is. 
Itt a visszamaradó sín- és egyéb acélhulladékokból gazdasági szerszámo
kat, lapátokat, kapát, ásót, fejszét készítettek. Azaz mind a fa-, mind a 
vasfeldolgozásban teljes vertikumot alakítottak ki.
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A vasúttársaság fakitermelésének nagyságára vonatkozóan még egy 
számadatot idézünk. Az 1855-től 1895-ig terjedő 41 évben összesen 15,8 
millió m3 fát termeltek ki, dolgoztak fel, illetve értékesítettek.44

A fakitermelés ugyan erdőgondnokságonként, sőt erdőrészletenként 
eltérő volt, de azért egyet, a krassóvári erdőgondnokságban alkalmazot
tat érdemes bemutatnunk 45 Itt ugyanis láthatjuk, hogy miként törekedtek 
a bükkösök teljes faanyagának hasznosítására.

Az első lépcsőben, az előkészítő vágás során az állomány mintegy
10 %-át vágták ki. Lehetőleg olyan törzseket, amelyekből 6 méteres, 15- 
30 cm átmérőjű bányafát lehetett nyerni. A törzs egyéb részeit a hely
színen értékesítették. 10-12 év múlva következett a második, a ve tő vá
gás. Ekkor az állomány felét termelték ki. A fákat 1,3 m hosszúságúra 
darabolták és a helyszínen széni tették. Végül további 5-6 év elteltével az 
egész, még bent maradt állományt kitermelték és a helyszínen szení- 
tették.

Ezzel a módszerrel a felújítást jórészt megoldották. Bár utalnunk kell 
rá, hogy ha máshol nem, de a boksák helyén, a szenítőhelyeken 
feltétlenül mesterséges vetést vagy ültetést kellett alkalmazni. Erre annál 
is inkább szükség volt, mert ide vihették be a fenyőcsemetéket, hiszen a 
századforduló általános törekvése volt: az egykor elegyetlen bükkösök 
80-100 év múlva, a véghasználatkor legalább 50 %-ban fenyőféléket is 
„teremjenek”

Az értékesítés szinte valamennyi fatermékre kiterjedt,46 mivel a 
koksz tömeges megjelenése előtt a környék bányatársulatai szintén a 
faszénre voltak utalva.

Az első kereskedelmi célú áruraktárt 1859-ben Versecen létesítették, 
ahonnan faszenet és kőris mű- és szerszámfát adtak el. 1860-ban már a 
fehértemplomi pályaudvaron, majd Zsombolyán, Szegeden, Kecske
méten és az Alföld déli részének több településén létesítettek faraktárt. A 
bécsi faraktár 1866-ban készült el, 1873-ban pedig Budapesten, és 
mellette, Üllőn árulták a fát és fatermékeket. Az elsősorban az állomás
főnökökre és a vasúti személyzetre alapozott faeladást fokozatosan 
átadták a Baiersdorf és Biach fakitermelő és fakereskedő cégnek, amely 
így a vasúttársaság faterményeinek bizományosa lett. A közvetlen 
forgalmazást a vasúttársaság csak a bánsági és dél-alföldi részeken 
tartotta fenn magának.

A vasúttársaság eladásra szánt fűrészáruinak előállítására (Román-)Ora- 
vica[bányán] és Szászkabányán létesítettek 1885-ben, illetve 1888-ban 
gőzfűrészüzemet47 A két fűrésztelepen mintegy 25 munkás dolgozott.
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Később ezek a fűrészek fokozatosan bővültek, de a legfontosabb feladat 
továbbra is a saját faszükséglet kielégítése volt.

Ezzel függ össze, hogy a vasúttársaság nemcsak faeladó, hanem 
favásárló is volt. Kezdetben elsősorban a közel fekvő, könnyen kiter
melhető német-bánsági vagyonközségi erdők faállományából vett meg 
vágásterületeket. Később, amikor már szállítóberendezéseivel a Szöré- 
nyi-érchegység jelentős részét feltárta, a kincstár és a román-bánsági 
vagyonközség szomszédos erdőiből vásárolt vágásterületeket. így a nagy 
költséggel létesített szállítópályáit jól ki tudta használni.

3.1.1.4 Szállítási viszonyok
A vasúttársaság a szállítás érdekében jelentős útépítéseket végzett. 

Az 1880-as évekre már csaknem 90 km volt a saját, de a vidék lakos
ságának közlekedését is elősegítő út. Ezenkívül 150 kilométer erdei utat 
is építettek, amelyek általában 2,5-3 méter szélesek voltak. (A vágáste
rületeken, ha szükség volt rá, dorongutakat készítettek.) A vasúttársaság 
ugyanakkor jelentős összeggel járult hozzá a megyei és járási utak fenn
tartásához. Mindezzel a síksági és előhegységi vidékeken a tengelyen 
történő szállítást igyekezett megkönnyíteni.

A közép- és magashegyvidéki úthálózat -  a bányászati érdekeken 
kívül -  elsősorban a faszén továbbítására szolgált. Az erdei szenítőtele- 
pekről a szenet kétfogatú, vesszőkassal ellátott szekereken vitték le a 
rakodóra.

A vízi szállításra a Nérát és a Berzavát rendezték be. A Nérán 
Szászkáig úsztattak, amely folyó vize duzzasztást nem kívánt. Tavasszal 
és nyár elején a természetes vízhozammal tudták a tűzifát mintegy 18 km 
hosszan úsztatni. Szászkán az úszó fát előbb gerebek, majd 1872-től 
sodronykötelek segítségével fogták ki. Ez utóbbi fenn- és karbantartása 
ugyan többe került, mint a közönséges fagerebeké, de a fát nagyobb 
biztonsággal tudták vele megfogni.

A Berzaván csak duzzasztóművel lehetett a faúsztatást megoldani. A 
fát a ferencfalvi erdőségekből Resicabányáig úsztatták, amelyhez a 
Berzava mellékvölgyeiben épített, több kisebb vízfogó szolgáltatta a 
vizet. (A duzzasztóműveket bemutatták például az 1873. évi bécsi 
világkiállításon is.48) (A 4-8. fényképmellékleteken a ferencfalvi felső 
völgyzárógát látható.) A távolabbi hegyoldalakról a vízig nedves és 
száraz csúsztatókon jutott el a fa, sőt a Krivaja hegyen 4 km-es görpályát 
is létesítettek. Az 1,15 m nyomtávú bányasíneken 5 darab 7 m3-es kocsi
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járt. A kocsikat terhelten a dörzsfék használatával engedték le, míg 
felfelé, üresen egyetlen ló fel tudta húzni.

Resicán a fa kipartolására bonyolult csatornarendszer szolgált. A  
gerebek szomszédságában voltak ugyanis a szenítőhelyek, s így a 
csatornákkal a fát közvetlenül a szenítőhelyre, a boksák mellé tudták 
úsztatni.

A fakitermelés előrehaladásával az 1890-es években átlépték a 
Szörényi-érchegység vízválasztóját. Tér ego va község határából azután 
sodronykötélpályát kellett építeni, amellyel a fát a hegység főgerincén 
áthozták a Berzava-völgybe. A továbbiakban a vágásterületekről a fát 
egyszerű fa- és földcsúsztatókkal a főúsztatókhoz szállították. A 
főcsúsztatóból a fa a vizes úsztató csatornához jutott le, amely a 
kötélpálya lerakodó állomásáig vitte el. Ott csillékbe rakták, s átvitték a 
kocsinként mintegy 0,8 űrméter fát a vízválasztón keresztül a Berzava 
völgyébe. A Berzava melletti rakodón a fát a csillékből kiborították, 
majd beledobálták a folyó vízébe. A Berzava -  mint az ország egyik 
„legjobban szabályozott úsztató vize” -  pedig levitte Resicabányáig, ahol 
az említett módon kifogták, majd szenítették.

A hosszú és költséges szállítási pályából látható, hogy csak akkor 
érte, érhette meg a fát így szállítani, ha a társaság egyéb tevékeny
ségében költségeket tudott megtakarítani. Hiszen egy ilyen hosszú 
szállítás után nem volt vevő, aki a tűzifát meg tudta volna fizetni, mert a 
szállítás többe került, mint a fa maga. A vasúttársaságnak mégis megérte, 
mert egyéb termékeit -  amelyekbe a fa árát is beleépítette -  jól tudta 
értékesíteni.

A fejlődés azonban nem állt meg. Az előbb említett, a Szemenik- 
völgyből a vízválasztón átkelő sodronykötélpálya idővel elavult, illetve a 
sok szakaszból álló szállítás olyan költségessé vált, hogy azt már a 
vasúttársaság sem bírta. Ekkor határozták el a sodronykötélpálya 
vízcsatornával történő kiváltását. A XX. század első éveiben elkészülő 
műszaki berendezést a vasúttársaság erdészei tervezték.

A csatorna a „Tilfa” nevű -  egyébként kincstári tulajdonban lévő, 
mert ekkor a vasúttársaság már vágásterületeket is vásárolt -  erdőrészből 
indult. Innen alkalmas vonalvezetéssel, átlagosan 1,6-1,8 ezrelékes 
eséssel vezetett át az 1000 m körüli vízválasztón. A 24 km-es csatorna a 
„Prislopu Baliki”-ig tartott, ahonnan a vizet visszaeresztették a Temes 
völgyébe. (A vasúttársaság használati jogot a Temes vízgyűjtőjére csak 
úgy kapott, ha oda a vizet visszavezeti.) A csatorna mélysége 80 cm, a 
felső szélessége 160 cm, az alsó pedig 60 cm volt. Oldalfalait pallókból
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ácsolták, az alját viszont csak ott készítették fából, ahol a talaj nagyon 
vízáteresztő volt.

A csatornából a fát -  immár a Berzava völgyében -  egy 4,2 km 
nedves csúsztatón eresztették le a folyóhoz, illetve a folyó mellett kiépí
tett betoncsatornához. A betoncsatorna (amely párhuzamosan haladt a 
folyóval, annak vizét jórészt „átvette”) hossza 3,4 km volt. Ebben úszott 
a fa, de ennek a vize táplálta a Ferencfalva alatt létesített brázovai 
turbinát is.

A brázovai turbinát a csatorna alá építették, így a víz rostán folyt ki a 
csatornából, míg a fa tovább lendült a főcsatornába. A főcsatornát szin
tén betonból építették, és szintén hajtott turbinát is. A fát szállító főcsa
torna számtalan akvadukton keresztül jutott el Resicáig, ahol a fát 
kipartolták, a víz pedig ráömlött a turbinákra.

A mai fogalmaink szerint is hatalmas és korszerű, környezetbarát 
berendezések természetesen jelentős beruházási összeget igényeltek. A 
vízválasztón átvezető csatorna 7 K/m-be, a vizes facsúsztató 6 K/m-be, a 
brázovai turbináig terjedő szakon 40 K/m-be (nyílt helyen), illetve 80 
K/m-be (az alagutak esetében), a brázovai turbina alatti szakasz pedig 50 
K/m-be került. Megjegyezzük még, hogy Brázován azért működtették a 
turbinát, mert -  a telep villanyárammal történő ellátásán túl -  itt kezdtek 
el egy óriásgátat építeni. A 180 m hosszú, 52 m magas és 12 millió m3 
víz felfogására alkalmas víztározóval kívánták a resicai turbinák 
folyamatos és egyenletes vízellátását biztosítani. Később ennek a gátnak 
a megépítéséről lemondtak, helyette két kisebb vízfogót építettek. 
Ugyanakkor az előbb említett úsztatócsatomákat is tökéletesítették. 
Egyrészt keresztmetszetüket alkalmasabbá tették faúsztatásra, majd a 
falukat mindenhol terméskőből és betonból készítették. Iszapfogókat és 
az úsztatott fa leváló kérgét felfogó csapdákat létesítettek, hogy a turbi
nákhoz csak tiszta, hordalékmentes víz jusson. A csatornát télen hasáb
fákkal fedték be, hogy abban a víz be ne fagyjon és a betonelemeket meg 
ne rongálja.

A Berzava völgyének főcsatornája mellett 50 cm nyomközű, lóüze
mű erdei vasutat is építettek. (A nagy völgyzárógát tervezésekor ezt 
villanyüzemű vasútnak gondolták.) A vasút tette lehetővé, hogy a nem 
úsztatható, értékes kőris-, tölgy-, juhar-, szilműfát leszállítsák a völgybe, 
továbbá a bányafát is ezzel vitték le.

Végül megjegyezzük, hogy a sodronykötélpályát újra felépítették. A 
termelés előrehaladásával ugyanis -  a megvásárolt kincstári és vagyon-
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községi erdőkben -  a felső csatorna alá jutottak. így szükség volt a kötél
pályára, amivel a fát a csatorna felső részéhez felszállították.

Amikor a selmeci főiskolások 1913-ban meglátogatták a kötélpálya 
feletti, vásárolt román-bánsági vagyonközségi erdőben létesített vágáste
rületet, vezetőjük, DÉNES Zoltán írta: a vágásterület „a rajta végigkí
gyózó úsztatócsatomával, ennek mellékereit képező közelítő csúsz- 
tatókkal, a kis völgyeletekből a csatornához közelített hatalmas tűzifa
máglyákkal nagyon szép vágásképet mutat. Ezen vízbesítési munkála
toknál az úsztatócsatomákat is tárológátakban éjjelenként felfogott vízzel 
táplálják.” A továbbiakban pedig leírta, hogy a mintegy 2000 m3 víztar
talmú tárológátakat kiselejtezett sínekből, drótkötelekből és közéjük 
öntött betonból építik. Ezzel a völgy vízkészletét az említett szállítási 
feladatok megoldására tudják felhasználni.49

A Berzava völgyével ellentétben a Karas völgyében elsősorban a 
vasúthálózatot fejlesztették. Itt ugyanis főleg fűrészrönkökre volt szük
ség, amelyeket csatornákban nem lehetett úsztatni. A mintegy 60 km 
hosszú vasúthálózat fővonalába több mellékvonal csatlakozott. Ezek az 
erdészeti üzem mellett a bányászatit is szolgálták, ugyanakkor a marillai 
fíirdőtelep megközelítését is lehetővé tették. Erről, az Oravicabánya- 
Anina közötti vasútvonalról írták, hogy az „az ország legregényesebb 
fekvésű és műszaki tekintetben is nagyérdekű [-értékű] vasútai közé 
tartozik.”50

3.1.1.5 Erdőművelés
Az erdők mesterséges felújításának kezdete a kincstári időszakra 

nyúlik vissza. 1847-1855 között elsősorban magvetéssel (tű- és lomble
velűeket) és némi csemeteültetéssel (kimondottan lomblevelűeket) erdő
sítettek.

A társulati erdőgazdálkodás első időszakában mind a tölgyesekben, 
mind pedig a bükkösökben a fokozatos felújító vágást kezdték alkal
mazni. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy a hirtelen felszaba
dított bükkösök fái részben a szélviharoknak, jórészt pedig a héjaszásnak 
esnek áldozatul, tehát itt az eljárást módosítani kellett. Ugyancsak a 
módosítást mellett szólt, hogy a bükkösök egy részét fenyvesekké kíván
ták átalakítani. Ez megegyezett a korszak általános fafajpolitikájával, 
így erdészeti törekvésével. Az osztrák-magyar vasúttársaságot a temes
vári erdőfelügyelő 1882-ben készített jelentésében külön is kiemelte. 
Rámutatott, hogy a bükkösök helyén a letárolás utáni második évben 
lucfenyő-, jegenyefenyő-, kőris- és tölgycsemetéket ültetnek. Ezzel
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„délmagyarország eme szelídebb éghajlatú hegysége nagyrészt mész 
csillám s kárpáti homokkő fedte bérczein az elegyes állabok felújításával 
a bükk háttérbe szorítva, a jövő nemzedéknek sokkal értéke-sebb, a helyi 
viszonyok- és keresletnek megfelelő állabok jutnak majd osztályrészül, s 
ott, ahol edigelé az enyészetnek átengedett bükkrönkök távolabbi 
szállítása nem volt arányban annak fatömeg értékével, a legközelebbi 
emberöltő után fenyvesek válnak ki uralkodóvá.” Még arról is 
beszámolt, hogy nemcsak a véghasználat után, hanem a már felújult, 10-
20 éves bükkös-hársas fiatalosokat is -  nagy költséggel -  letarolják, és a 
területet fenyőcsemetével ültetik be.51

A bükkösök átalakításával kapcsolatban FÖLDES János egy érdekes 
jelenségre hívta fel a figyelmet.52 Amikor 1883-ban az akkor 20 éves 
bükköst letarolták, helyére a jegenyefenyő lépett. Külön vetésről, illetve 
ültetésről nem is kellett gondoskodni, mert a „Sperlshöhe” erdőrészben a 
jegenyefenyő ott volt a bükk fiatalos alatt, s a bükk kitermelése után, 
1885-ben már átvette az uradalmat. Ezt FÖLDES a fafajok természetes 
és mesterséges változására, illetve „keverésére” hozta fel érdekes, de 
máshol is megfigyelhető példának. Ismételten rá kell mutatnunk azonban 
arra, hogy a korszak nagy erdészeti törekvését, amely tényleg komoly 
anyagi áldozatot (csemetenevelés, -ültetés stb.) is követelt, mai szemmel 
nézve már megkérdőjelezzük, sőt elítéljük. Ekkor azonban a korszerű 
erdőgazdálkodás egyik ismérve -  miként azt a temesvári erdőfelügyelő 
lelkes beszámolójában olvashattuk -  éppen a bükkösök átalakítása volt.

A felújítási és csemetetermesztési munkákra az 1880-as évek elejéről 
vannak adataink. A társulatnak Oravicán 1884-ben már hat hely volt, 
összesen 27,04 kh (15,56 ha) kiterjedésű csemetekertje. Ezekből 1880-85 
között összesen 1 074 408 darab csemetét adtak ki erdősítésre. Ugyan
ezen időszak alatt a felújított vágásterületek kiterjedése 1971,86 kh-at 
(1134,81 ha) tett ki. A boksáni terület fenti mutatói így alakultak: 13,30 
kh (7,65 ha) felújított vágásterület, míg a resicaié: 9,97 kh (5,74 ha) 
csemetekert és 2296,56 kh (1321,67 ha) felújított vágásterület. A cseme
tetermesztéssel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a kertekben fenyőcse
meték esetében már alkalmazták az átiskolázást. Ez kétségtelenül meg
növelte a csemeték előállításának költségeit, de nagyobb, fejlettebb ülte
tési anyaggal lehetett az erdősítést elvégezni.

Az ültetőgödröket az előhegységekben késő nyáron, a hegyvidéken 
pedig ősszel készítették el, ahová kora tavasszal ültettek. Sokszor alkal
mazták a dombos ültetést, így a sziklás, netalán vizenyős területeken is 
jó erdősítési sikereket értek el. A csemeték elhelyezésekor pedig álta-
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Iában törekedtek a négyzethálós ültetésre. Ezzel igyekeztek a későbbi 
ápolásokat megkönnyíteni.

A luc-, illetve jegenyefenyő mellett elsősorban kocsányos és ko- 
csánytalan tölgyet, továbbá kőrist ültettek. A sekély talajú, netalán 
köves, sziklás hegyoldalak befásításában pedig sikerrel alkalmazták a 
fekete- és erdeifenyő-magvetést, illetve -csemetéket.

A mesterséges erdősítések óriási költségigénye az 1880-as évek 
közepén ismét a fokozatos felújító vágás, tehát a természetes felújítás 
alkalmazása felé terelte a társulat erdészeit. A korábbi egyszeri megbon
tás helyett két-háromszori megbontással, tehát az előzőeknél kímélete
sebben igyekeztek az állományt a természetes felújulásra kényszeríteni, 
így a korábbi széltöréseket, héjaszásokat részben kiküszöbölték, és az 
erdőművelés munkák mindenképpen olcsóbbá váltak. Ekkor természe
tesen le kellett mondani a fafaj cseréről, bár a fel nem újult foltokba 
(közelítőnyomok, szenítőhelyek stb.) lehetett fenyőcsemetéket ültetni, 
illetve fenyőmagot vetni.

A XX. század első évtizedében alkalmazott, a korábbi tapasztala
tokat hasznosító eljárásról a következőket tudjuk.

A fel nem újult bükkösökbe jegenyefenyőmagot vetettek. A magot 
fészkekbe szórták el, lehetőleg úgy, hogy a fészkek a levágott tuskók 
mögött, a naptól védett oldalakra kerüljenek. Ezzel igyekeztek a kikelő, 
fészkenként gyakran 25-40 csemetét a közvetlen napsugárzástól megóv
ni. (A magas magszámra azért volt szükség, mert az egér az elvetett 
magot előszeretettel ette ki.) Ősszel és tavasszal is vetettek. Egyik évben 
az egyik, másik évben a másik volt a jobb.

A csemetével történő erdősítés esetében viszont megmaradtak a 
nyári-őszi gödörásásnál. A kiásott gödrök mellé azután karókat szúrtak, 
amelyek tavasszal megmutatták az ültetések helyét. A karók segítették a 
későbbi pótlásokat is.

Megjegyezzük, hogy a XX. században a fenyőcsemetéket már csak 
átiskolázás után, általában 3 éves korukban ültették ki. A csemeteter
mesztéshez továbbra is kiterjedt csemetekerti hálózatuk volt, bár az 
ültetési anyag egy részét (főleg lucfenyőt) Csehországból hozták.

Ugyancsak a XX. század elején kezdték az alátelepítéseket alkal
mazni. A bükkösök első megbontása után jegenye fenyőcsemetét ültettek, 
majd a következő, kíméletes döntés és közelítés során igyekeztek a már 
megindult csemetéket megóvni, a bükköt pedig -  amelynek természetes 
felújulásáról nem mondhattak le -  visszaszorítani. Ennek érdekében a 
kitermelés során keletkező foltokba ismét fenyőcsemetét ültettek.
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Mindebből látható, hogy az erdőfelújítás során minden, a legbelter- 
jesebb erdőgazdálkodásra utaló módszert kipróbáltak, alkalmaztak. Nagy 
figyelmet fordítottak az értékes elegyfajok nevelésére. Különösen a 
magas kőris és a juharok megmaradását, növekedését segítették elő. 
FÖLDES János 1885. évi útibeszámolójában rámutatott a hársak és a 
szilek jó növekedésére, s azokat a vasúttársaság erdészei figyelmébe 
ajánlotta.53

Az ottani erdészek kiteljedten kísérleteztek új, egzotikus fafajokkal. 
Simafenyőt a nedvesebb lejtőkre ültettek, míg máshol kaukázusi jege
nyefenyőből, duglászfenyőből, cirbolyafenyőből, mamutfenyőből és vir
giniai borókából álló ültetvényeket létesítettek. (A Dognácskán különö
sen szépen fejlődő, természetesen nem erdőt alkotó, hanem parkban lévő 
mamutfenyőkre még a szaksajtó hasábjain is felhívták a figyelmet.54) A 
lomblevelűek közül pedig próbálkoztak a fekete dió és a szelídgesztenye 
meghonosításával.

A Szászkabányától Ómoldováig húzódó bükkösök egy részében a 
vasúttársaság elkezdte a gyérítést. A kikerülő anyagot -  az erdőben lévő 
hull- és feküfával együtt -  szenítették, majd műutakon a kohókhoz, illet
ve a kénsavgyárhoz szállították.55 (A 11-16. fényképmellékleteken er
dőállomány-képek láthatók.)

A temesvári erdőfelügyelőség 1913-ban készített jelentésében 
olvashatjuk: A vasúttársaság „erdősített [az] 1912. évben a tulajdonát 
képező Bogorfalva, Szászkabánya, Szászka, Néraszlatina és Újmoldova 
községek határaiban fekvő kopár területeken, igen szép eredménnyel”!56 
Az említett kopárfásításokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 
Karas és a Néra mentén gyakoriak voltak a pusztító szélviharok, ame
lyeket itt „kossava” néven ismertek. „Fájdalom -  írták 1883-ban - , okai
ban is felette közel áll ahhoz, és semmi kétség, hogy a Krassovától 
délnek tartó mészszirteknek az ember pusztító fejszéjétől származó 
elkarstosodás növeli oly rombolóvá erejét, mert jóllehet a vidék dombor
zati figuratioja állandóan és kimaradhatatlanul feltételezi a heves szélro
hamok létét s a síkság és hegyvidék ölelkező pontján a légkör örökös 
vibrátiója éppen egyik jellemző jelenség szokott lenni: mégis, ha zárt 
erdőállabok fogadják itt az elkopárosodott oldalak helyett, az orkánszerű 
rohamok helyett szelídült szélként lejt végig s a növénytenyészet 
ostorává nem válik.”57

A kopárok befásítását tehát a romboló szél is ösztönözte. Ezzel 
magyarázható, hogy az első kiterjedt kopárfásításokra az oravica-aninai 
vasútvonal védelme érdekében került sor. Elkopárosodott, legeltetett
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hegyoldalak a vasúttársaság birtokán alig fordultak elő, bár a községek
nek legelőül átadott hegyoldalak kopárosodás elleni védelme állandó 
feladatot adott.

3.1.1.6 Mellékhasználat, halászat, vadászat
A fával kapcsolatos mellékhasználatok közül az 1870-es évekig a 

hamuzsírfőzésnek volt némi jelentősége. A Stájerlakhoz tartozó erdősé
gekben űzték, de a bekövetkezett nagy erdőégések miatt be kellett szün
tetni.

Ezek után a makkoltatás és a gubacsszedés maradt. A makkoltatási 
csak szigorú rend szerint engedélyezték, hiszen -  miként már utaltunk rá -  
az erdei legeltetést már a kezdet kezdetén betiltották.

Számottevő volt még a kőbányászat, illetve Krassóvár állomás me- 
lett a mész- és cementégetés.

Az összesen (erdő- és mezőgazdasági terület együttesen) 123 133 
hektárnyi vadászterület bérleti jogának értékesítésekor a társulati erdész
személyzet előnyt élvezett. (A 10. fényképmellékleten egy társulati 
vadászkalyiba látható.) A vadászokat -  ha azok nem voltak társulati 
hivatalnokok -  minden elejtett vad után lődíjak illették meg. Ebből 
természetesen az is következett, hogy az elejtett vadat a társulatnak le 
kellett adni. Érdekességként jegezzük meg, hogy a belterjes vadgazdál
kodásra törekvés jegyében alkalmazták a vadszámlálást, -becslést. A 
gazdálkodás eredményeit jelzi, hogy a társulat területén 1875 végén már 
750 őzet számoltak. (Igaz, az őz a jegenyefenyő-vetésekben károkat 
okozott.)

Később, 1889-ben Ferencfalva felett, a Berzava vizén épített nagy 
víztározó mellett 200 kh-as (115 ha) vadaskertet létesítettek. Ugyanitt 
pisztrángtenyésztéssel is foglalkoztak. Stájerlak környékén a századfor
dulón építették meg a komámiki és az erzsébetligeti pisztrángtelepet. 
Ugyancsak Stájerlakon létesítettek 1893-ban vadaskertet. Mind a piszt
rángtenyésztés, mind a vadaskert-létesítések a belterjes erdőgazdálkodás 
kiegészítői voltak.

3.1.1.7 Munkás- és szolgálati viszonyok, erdőőrzés
Az erdészeti szervezet, így a szolgálat is beépült a bányászati 

tiszttartóságok rendszerébe. A tiszttartóságokon egy-egy erdész vezette, 
terjesztette elő az erdészeti ügyeket. Az erdőhivatal vezetői határozták 
meg a vágásokat, a beerdősítéseket, a szenítések helyét és módját, és 
természetesen az anyag- és pénzszámadások rendjét.
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Az erdőgondnokok feladatát többnyire a kincstáriakéhoz hason
líthatjuk. Mivel azonban egy-egy erdőhivatalnak csak 3-4 gondnokság 
volt alárendelve, itt az erdőgondnokok kisebb hatáskörrel rendelkeztek, 
mint akár a kincstári, akár az állami kezelésbe átvett községi erdők 
kezelői.

A bányatársulat személyzetével kapcsolatban jegyezte meg 
TÉGLÁS Gábor 1883-ban: „Az egész uradalom /.../ őszintén szólva 
idegen és legfőkép[p]en cseh hivatalnokok valódi tenyészhelyét képezé 
korábban. Hogy ezen már most némi változás mutatkozik, örömmel 
constatáljuk; de hogy állami főhatóságunk tekintélyének csorbulása 
nélkül még ezzel a javulással sem érhetjük be s a belföldi szakemberek 
nagyobb mérvű alkalmazását méltán megvárjuk, azt hiszem, cseppet sem 
lehet csodálkozni.”

Az erdőtisztek végzettségéről, iskoláiról nincsen kimutatásunk, de 
feltehető, hogy valóban még a XIX. század végén is német anyanyelvűek 
voltak, akik ausztriai és németországi főiskolákat végeztek. Ugyanakkor 
német volt a szolgálat nyelve, amit a magyar erdészeti hatóságokkal -  az 
erdőfelügyelőséggel és a Földművelésügyi Minisztériummal -  történő 
érintkezésben is alkalmaztak. Csak fokozatosan, a XIX. század legutolsó 
évtizedében kezdtek áttérni a magyar nyelvű levelezésre, illetve az 
erdészeti adminisztrációban is a magyar nyelv vált jellemzővé. S ekkor
tól számíthatjuk a magyar anyanyelvű és Selmecen végzett erdőtisztek 
nagyobb mértékű alkalmazását is. Ekkor már a pályázóktól a németül 
tudást sem követelték meg.58

Külön meg kell emlékeznünk Ferencfalvi TAVY Gusztávról, aki a 
legmagasabb kincstári erdészbeosztásból, az FM kincstári erdők ügyosz
tályának vezetői posztjáról került 1905-ben a StEG erdészeti és uradalmi 
igazgatói székébe. (TAVYról lásd az 1-3. fényképmellékleteket.) Az 
1920-ig, haláláig tartó oravicabányai működése idején a vasúttársaság 
igazi mintagazdasággá („Musterwirtschaft”) fejlődött.59

A vasúttársaság az 1870-es, 80-as években maga gondoskodott az 
erdőőrök utánpótlásának kineveléséről.60 Ennek megfelelően egy 3 éves 
képzési tervet dolgozott ki, amelyet azért is fontosnak tartunk kissé 
részletesebben megvizsgálni, mert a magyar nyelvű erdőőri képzés az 
országban ekkor még éppen csak elindult.

A képzésbe, a leendő „erdővéd-tanonczi” státuszba azokat vették fel, 
akik „tisztességes” családból származtak; 15-22 évesek voltak; bányaor
vosi igazolást kaptak arról, hogy erdészeti szolgálatra alkalmasak; a 
katonai szolgálatot nem ezen képzési idő alatt teljesítik; a népiskola
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(elemi iskola) valamennyi osztályát jó eredménnyel elvégezték; továbbá 
az ifjúnak , jó l olvasható az írása, a számtanban pedig egész számokkal, 
egyszerű és tizedes törtekkel a négy egyszerű számfajban, úm. össze
adás, levonás, sokszorozás és osztásban kellő gyakorlata és biztonsága 
legyen”; végül: „a német nyelvet szóban és írásban bírja, románul pedig 
annyit értsen, a mennyit a szolgálat megkíván. (Folyamodók, kik ezenfe
lül a magyar nyelvet is bírják, a különben egyenlő minősítés mellett 
előnyben részesülnek.)”

Felvételi vizsgát szóban és írásban kellett tenni, amely vizsgát az 
erdőhivatal vezetője rendezte. A felvételin ott volt az erdőgondnok is, 
akihez azután az ifjút beosztották tanulni. A három évben meghatározott 
képzési idő alatt ugyanis egy-egy erdőgondnok foglalkozott a tanonccal, 
akinek minden évre előírták a megtanulandó anyagot. Előrehaladását 
minden esztendő júniusában és decemberében az a bizottság ellenőrizte, 
aki őt tanoncnak felvette. Az elméleti tárgyak mellett előírták, hogy a 
növendék az irodai munkákban és az erdei szolgálatban is köteles kellő 
gyakorlatot szerezni.

A harmadik év végén döntöttek a tanonc erdőőrré történő kineve
zéséről. Egyben kötelezték arra, hogy a 24. évének betöltése után az 
1879. évi erdőtörvény által megkívánt (állami) erdőőri vizsgát letegye. 
Ezzel a társulati alkalmazott a többi birtokos erdőőrével azonos képzett
séget szerzett. (Az erdőőrök teendőivel kapcsolatos egyik szabályzatot 
lásd a 2. számú mellékletben.)

Végül utalunk rá, hogy a tanulóknak a tanulási idő alatt napidíj járt. 
Az oktatásban segítő, vizsgára felkészítő erdőgondnokok pedig a tanév 
végén (tehát minden júniust követően) tanonconként 50 forint jutalmat 
kaptak.

Miként az erdőtisztek esetében, az erdőőröknél is a századfordulón 
már a „szabad piacról” igyekeztek pályázókat a társulati szolgálatnak 
megnyerni.61

Mind a tisztviselők, mind a véglegesen alkalmazott szolgák és gya
kornokok fizetésük egy részét a vasúttársaság nyugdíj egyesületébe 
utalták. Ezzel nemcsak nyugdíjat szereztek, hanem betegségük idejére 
ingyenes orvosi ellátást, sőt a gyógyszereket is térítés nélkül kapták. 
Ugyanezen befizetés alapján (ami egyébként az alkalmazottak korától, 
illetve a munkában töltött éveitől függött) a családtagok is a munkással 
egyenlő ellátást, illetve özvegyi nyugdíjat és árvaellátást kaptak. Megje
gyezzük még, hogy a társulati dolgozók nyugdíjalapját nemcsak a 
befizetések, hanem a társulat esetenkénti hozzájárulása is gyarapította.
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Továbbá létezett egy, az alkalmazottak önkéntes társulásán alapuló 
biztosítóegylet. Ezzel a tagok elhalálozása esetén a családot kívánták 
segíteni. Az 1880-as évek elején a két egyesületbe 2028 hivatalnok, 4650 
szolga és 27 900 bánya- és egyéb munkás, és ezek körülbelül 100 ezer 
családtagja tartozott. (Az említett két egyesület igazi szolidaritási alapon, 
a bányászok és egyéb munkások azonos hozzájárulásán működött, holott 
megállapítást nyert: „az erdőmunkások tovább élnek, mint a bányamun
kások.”62) Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a két egyesület olcsó 
kölcsönöket és fizetési előlegeket is adott, akkor láthatjuk, hogy a vasút
társaság a vidék lakosságának igazi anyagi biztonságot jelentett.

A társaság csak állandó munkásokat, -fuvarosokat alkalmazott. Mind 
a kézi munkások, mind a fuvarosok olyan napszámot kaptak, hogy az 
esetleges munkaszüneti időszakot (például a téli nagy havazások idejét) 
könnyen át tudják vészelni. A munkamegosztást „szakaszok” alkalmazá
sával oldották meg. Azaz egy-egy „szakasz” csak egyféle műveletet 
(például utat épített vagy a széni tőhelyek alapját készítette el) végzett, 
így természetesen nagyobb termelékenységet értek el, mivel mindenki 
azt csinálta, amit begyakorolt, amihez értett. (Vasúttársulati munkások 
gerendafaragásához lásd a 9. fényképmellékletet.)

A vasúttársaság kiépült, jól működő erdészeti szervezete nagyban 
akadályozta, visszafogta az erdei kihágásokat. Tudnunk kell azonban, 
hogy a sík- és dombvidék lakossága a belterjes erdei kezelésben korábbi 
lehetőségeinek beszűkülését látta. Elég itt csak az erdei legeltetés betiltásá
ra utalnunk, amelynek megsértése a leggyakoribb erdei kihágást jelentette.

1860-ig számos esetben fordultak elő erdei gyújtogatások is. Ekkor 
azonban a vasúttársaság 100 forint jutalmat tűzött ki a gyújtogatok felje
lentőinek vagy nyomravezetőinek, ami az erdei gyújtogatások számának 
csökkenéséhez, majd megszűnéséhez vezetett.

Egy másik intézkedéssel a szénégetéseknél, erdei munkáknál 
előforduló tűzesetek mielőbbi megfékezését ösztönözték. Az oltásban 
résztvevők rendes munkabért kaptak, így egy-egy tűzeset alkalmával az 
emberek nem csak ímmel-ámmal, kötelességből dolgoztak, hanem teljes 
erőbedobással.

3.1.1.8 Összefoglalás
Befejezésként szükséges rámutatnunk, hogy a tőkeerős társulat erdő- 

gazdálkodásának példamutató fejlesztése a cég elemi érdekét képezte. A 
bányászat és a kohászat versenyképességének megőrzése csak megfelelő 
háttérrel volt megvalósítható. Ezt a hátteret a jelentős erdővagyon adta,
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amely részben a saját szükségletet, részben pedig a favásárlók igényei
nek kielégítését szolgálta. A fapiaci versenyképességet természetesen 
növelte az is, hogy a StEG egy szállítással, vasúttal foglalkozó társulat 
volt, így a szállítási díjtételek kedvezőbben alakultak, mint bármelyik 
más fakereskedőé.

Az erdőgazdálkodás feladata tehát a fafelhasználás, faértékesítés 
oldaláról adott volt, amihez aztán hozzá kellett rendelni a megfelelő 
szakismeretet. Az erdészek ezen, mások szemében irigylésre méltó hely
zetét a kortársak így fogalmazták meg: „Az egész gazdálkodásban semmi 
mesterkéltség nincsen, egyszerű és átlátszó az egész: a cél ki van tűzve, 
az erdészetnek azt el kell érnie, s a munkájában a kezelőség teljesen 
független: áttanulmányozta az egész erdőbirtokot, ismeri annak képessé
geit, s így megállapította a kitűzött célhoz vezető utakat, e haladásában 
azután a társulat a költségeket készséggel kiszolgáltatja, a hogy a kihasz
nálás és a felújulás terén tett befektetései azt igazolják is. A különböző 
szakmájú üzemek testvérek, a társulat gyermekei, melyek annak boldo
gulását vállvetve és karöltve segítik elő.”63

A szakmai szempontok érvényesítésének lehetősége azután módot 
adott mindazon művelési és szállítási módozatok kipróbálására, ame
lyekről a hazai erdészek zöme legfeljebb csak tanulmányai során, vagy a 
szakirodalomból értesült. A kipróbált, de jónak nem talált módszereket 
(például az ültetéssel vagy magvetéssel létesített elegyetlen fenyvesek) 
azután elhagyták, újra tértek át, vagy visszatértek a régihez. Nem volt 
sem értékesítési nehézség, sem munkásprobléma, sem egyéb, a szakmai 
döntéseket befolyásoló olyan tényező, amelyen más vidéken ezek a 
kérdések megbukhattak.

A vasúttársasági erdők, illetve az ott létesített üzemek az egész vidék 
boldogulását elősegítették. Ezen a részen -  írta például a temesvári 
erdőfelügyelő 1884-ben -  „mintha a fejlődés egy évszázaddal megelőz
né” a megye többi területét.64 Bizonyságául annak, hogy a belterjes 
erdőgazdálkodás, amely fakitermeléseivel, erdőfelújításaival, faipari 
üzemeivel, sőt útépítéseivel állandó munkaalkalmat, így megélhetést 
biztosít, a vidék egyik fontos gazdasági tényezőjévé lehet. Mindez 
érvényes a következő, szintén Krassó-Szörény megyei társaságra is.

3.1.2 Brassói Bánya-Kohó Részvény társulat
A Ruszka-havasok őserdei a XVIII. század végén (a II. József 

uralkodása idején még meg-megtörtént török betöréseket követően ), 
majd a XIX. század elején is erdélyi és „oláhországi” rablóbandák tanyá
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jának számítottak.65 Az itt illetékes 13. román-bánsági határőrezred eze
ket nem tudta megfékezni, de örömmel vette volna, ha ott -  akár áldoza
tok árán is -  a kultúra, a rend, netalán a gazdasági fejlődés válik jellem
zővé. Erre esélyt Hoffmann Antal és testvére, Ferenc 1803. évi vadászata 
jelentette, amikor a hegységben gazdag vasérctelepre bukkantak. (Más 
források szerint a vasércet a „haramiák” fedezték fel, akik azután isme
retüket „bűnbocsánat- és bizonyos jutalomért” osztották meg a vadá
szokkal.66) A következő évben Hoffmannék a határőrvidéki elöljáró
sággal szerződést kötöttek, amely alapján a bányászati jogot (és az ezzel 
járó munkástelepítéseket, útépítéseket stb.) 20 évre megszerezték. Erdé
szeti szempontból nem elhanyagolható, hogy a bányák, kohók üzemelte
téséhez 14 556 kh (8377 ha) erdőterület használatát kapták meg.

A vállalkozók azonban a nagy feladattal nem boldogultak, így azok 
előbb a bányakincstár kezelésébe, majd egy újonnan alakult céghez 
kerültek. Ez utóbbi céget a Hoffmann testvérek és Maderspach Károly 
jegyezték, és elsősorban a Bó-hegyen felfedezett ezüsttartalmú ólomérc 
kiaknázásában bíztak. 1824-től kezdődően Ruszkahegyen és Ruszkicán 
ehhez építettek zúzó-, mosó- és olvasztóműveket. Ugyanakkor az 1834- 
ben megkötött újabb szerződés szerint már 18 600 kh (10 704 ha) 
kiirtható, betelepíthető erdőterületet béreltek, kaptak meg. A bánya- és 
kohómüvek biztonságos üzemeltetéséhez még további, 15 593 kh-nyi 
(8974 ha) erdőt is vettek, amely a Béga felé hajló hegyoldalakon terült 
el, s a lunkányi (lankási) nemesi birtokból vásárolták. Az időközben réz
ércre vonatkozó kutatások is eredménye vezettek, így a feldolgozáshoz 
további beruházásokra volt szükség. Ráadásul a Nándorhegyen lévő 
bányaművet is megvásárolták, de az 1857. évre a Hoffmann testvérek és 
Maderspach cége anyagilag kimerült. Ugyanakkor a szomszédos francia
osztrák vaspályatársulat (a későbbi StEG) birtokszerzése a pénzügyi 
körök figyelmét Dél-Magyarországra, a Bánságra irányította. így 
lehetőség volt nagyobb tőkével, kiterjedtebb alapokon nyugvó társaságot 
létrehozni. Ezzel jött létre 1859-ben a „Brassói Bánya- és Hutamű Rt.” A 
bánya- és kohómunkát hét nagyobb telepen végezték. Ezek:

1. Az istvánhegyi jószág- és vasmű
2. A lunkányi jószág- és vasmű
3. A ruszkicai bánya- és kohómű
4. A ruszkabányai hámorok
5. Ruszkabánya mellett a loznai kohómű
6. A nándorhegyi hengermű
7. A nándorhegyi gépműhely.
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A temesvári erdőfelügyelő az első bejárások során, 1882-ben leír
ta,67 hogy a ruszkabányai üzemi központtal működő társulat „intéző 
közege” németországi gazdasági és műszaki akadémiát végzett. Az ő 
irányításával folyik a bányákhoz és kohókhoz szükséges erdő- és 
mezőgazdasági termékek előállítása. A közvetlen erdészeti feladatokra 
erdőtisztet alkalmaznak, aki azonban nem rendelkezik megfelelő erdé
szeti előképzettséggel, sem a törvényben előírt erdészeti államvizsgával. 
A társulat két nagyobb erdőbirtokán, Lunkányban (Temeslankás) és 
Istvánhegyen hat, illetve három erdő véd (erdőőr) teljesít szolgálatot.

Az erdőfelügyelő szerint a társulat „haszonélvezetében” lévő ruszka
bányai erdőkben a régi vágásterületek elszomorító képet mutatnak. Az új 
vágások felújítása már némileg biztatóbb, de szorgalmazni kellene a 
bükkösök fenyvesekké történő átalakítását.

1884-ben azután Ruszkabányán alkalmaztak egy Selmecen végzett 
gyakornokot, aki az erdőbirtokot az erdőtörvény előírásainak megfelelő
en leírta, illetve a kezelésére megfelelő javaslatokat tett.68

ALLENDER Frigyes erdőgyakomok erdőleírásai számunkra azért is 
érdekesek, mert bennük felfedezhetjük azt a törekvést, amivel a társulat 
igyekezett erdeit a modem, törvényen alapuló gazdálkodás követelmé
nyeinek megfeleltetni.

A lunkányi (temeslankási) kerületet a Ruszka-havas északnyugati és 
középső részén alakították ki. A birtok tengerszint feletti magassága 364 
m-től 1380 m-ig terjedt, tehát a Temes és Béga folyók közötti domboktól 
egészen a magashegységig. A dombokon, előhegyeken a tölgy alkotott 
elegyes állományt, míg 500-600 m-től a bükk. A bükkösök általában 30 
%-ban tartalmaztak jegenyefenyőt is, így az erdők mind az épületfa-, 
mind a tűzifaigényt kielégítették.

Az erdőt az első üzemtervezéskor (még az erdőtörvényt megelőzően) 
két üzemosztályra osztották. Az üzemosztályok összes területe 13 461 
kh-at (7747 ha) tett ki, így a 80 éves forda mellett évente 140 kh (80,6 
ha) volt a vágásterület. A vágásterületről legelőször a jegenyefenyőket 
szedték ki, amelyeket a temeslankási vízifűrészhez szállítottak. A fűrész
malom évi 10-15 ezer m3-es teljesítménye részben a társulat, részben a 
magánosok műfaszükségletét fedezte.

A bükköt az északra lejtő hegyekről száraz csúsztatókon a lunkányi 
völgybe eregették le. Itt a fát egyszerűen beledobálták a patak duzzasz
tott vizébe, és a mintegy 15 km-re lévő tamásdi üveggyárnál fogták ki, 
használták fel.
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A nehezen megközelíthető, illetve már délre hajló hegyoldalak 
faanyagát a vágásterek alsó részében szenítették, és a boksáktól (itt 
domlyáknak nevezték) tengelyen szállították a 10-12 km-re lévő ruszki- 
cai olvasztóhoz. (Megjegyezzük, hogy ez a kohó szükségletét nem fedez
te, ezért a társulat a szomszédos kincstári erdőkből is vásárolt kiterme
lendő vágásterületeket.)

A vágásterületek mintegy kétharmada természetes úton újult fel, míg 
a többi helyen mesterséges felújításról kellett gondoskodni. A lankásabb 
részekre tölgymakkot vetettek és kőriscsemetét ültettek, a bükkösök 
elegyítésére pedig luc-, jegenye- és vörösfenyőt használtak.

Az erdőbirtokkal kapcsolatban örömmel állapították meg, hogy sem 
jelentős erdőkárosítások, sem egyéb, a szakszerű üzemvezetést gátló tu
lajdonjogi viták nincsenek. Egyedül a szénfuvarosok legeltetési okoztak 
némi gondot. A lankásabb vidékeken makktermő években megengedték 
a makkoltatást, itt-ott pedig a juhlegeltetést is.

Az istvánhegyi terület a Ruszka-havas nyugati lejtőin, előhegyein 
feküdt. Az erdőbirtok mintegy 3 km-re megközelítette a Temes vizét, s a 
vasúti állomás, Karaván is ugyanennyi távolságra esett.

A 277-915 m magasságon lévő, még érintetlen erdőségek „80 névnél 
idősebb bükkállabokat alkotnak, helyenként tölgy, gyertyán, juhar, kőris, 
szil és hársfával elegyítve. A hegyhátak némely részén és a déli lejtőkön 
a tölgy az uralkodó fanem, mely helyenként, kisebb területen, elegyetlen 
állabokat is alkot.”

A 6582 kh-nyi (3788 ha) erdőterületen 80 éves forda mellett az évi 
vágásterület 40 kh (23 ha) volt. Az arra alkalmas állományokból -  és 
nem csak a leendő vágásterületeken -  először a tölgyfát szedték ki. Ezek
ből talpfát, hordódongát készítettek, a hulladékból pedig meszet égettek. 
Az iparifaként hasznosítható fatérfogat évente 1800-2000 m3-t tett ki.

5000 m3 volt a szenített fa. A szenítőhelyek általában a vágásterü
letek közelében voltak, ahová a fa száraz csúsztatókon vagy kocsikon 
jutott le. Másik 5000 m3-t pedig a szénégető kemencékhez használtak 
fel. Ezek szintén a völgyekben, a vágásterületek közelében voltak, s a 
szenet vasúton szállították Temesvárra és Szegedre.

A vágásterületek felújítása zömében mesterségesen történt. A töl
gyek közé, mellé igyekeztek lucfenyőcsemetéket elegyíteni.

Az istvánhegyi kerületben sem volt jelentős az erdőkárosítás, bár ez 
némileg sűrűbben lakott vidéken volt, mint a temeslankási. A makkol- 
tatás és az erdei legeltetés viszont nagyobb jelentőségű volt
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Az ALLENDER Frigyes erdőgyakomok által összeállított erdőleírás 
tulajdonképpen az ideiglenes üzemterv kitételeinek feleltek meg, bár 
néhány fahasználati és mezőgazdasági mellékhasználati dolgot még pon
tosítani kellett. Ezt a temesvári erdőfelügyelő végezte el.

Megállapította, hogy az elkövetkező három évben -  az ideiglenes 
üzemterv érvényességi idejében -  a 140, illetve 40 kh-as vágásterületek 
kihasználása előtt semmilyen akadályt sem lát. Kérte viszont, hogy a fu
varosok csak a vágásterületek közelében, meghatározott helyeken legel
tessenek. Ennek kijelölésére -  írta az erdőfelügyelő -  annál is inkább 
szükség van, mert a fokozatos felújító vágásokkal mindig a korábbi 
vágásterületek mellett haladnak tovább. Ez utóbbiakban folynak a fuva
rozási és szenítési munkák, míg a lovak és a marhák pedig a már meg
bontott, felújításra kiszemelt erdőrészekben legelnek.

Az erdőfelügyelő nagyon súlyos hiányosságnak találta, hogy a 
kiterjedt erdőségeket nem államvizsgázott erdőtiszt kezeli. Ezért -  írta -  
„határozattá emelendő véleményem, hogy /.../ a törvényszerű kezelés 
biztosítása végett a legközelebb bemutatandó üzemterv idejéig a tete
mesen fejlesztendő erdőgazdaság érdekében egy, a selmeczi akadémiát 
végzett, államvizsgázott szakközeg (főerdész) állíttassák fel, s ezen állás 
pályázat útján való betöltését záros határidőn belül érvényesíteni a 
társulat köteleztessék.” Ugyancsak kötelezendőnek javasolta a társulatot 
arra is, hogy szakvizsgázott, felesketett erdőőröket alkalmazzon.

Az erdőleírást -  az erdőfelügyelői kiegészítésekkel -  a minisz
tériumban elfogadták ideiglenes üzemtervnek. A társulat azonban már a 
következő évben, 1885-ben kérte, hogy a fokozatos felújító vágások 
helyett tarvágásokat alkalmazhasson. Ezt a kérést az erdőfelügyelő azzal 
az indoklással támogatta, hogy így a társulat mesterséges magvetéssel és 
csemeteültetéssel állományait nagyobb hasznot hajtó fenyvesekké ala
kítja át.

A minisztériumban engedélyezték a temeslankási kerületben a tarvá
gásra való áttérést. Ennek nyomán a társulat erdészei luc- és jegenye
fenyveseket kívántak ültetni. A minisztériumban a jegenyefenyvesek 
létrehozásáról a következő utasítást fogalmazták meg: „Azon vágás
területek, melyeken nevezett részvénytársulat a jegenyefenyőt óhajtja 
megtelepíteni 8 évvel a kihasználás előtt jegenyefenyő maggal aláve- 
tendők, s eltekintve a fentiektől -  a jegenyefenyő szerény igényeihez 
képest, fokozatos felújító vágásban kezelendők.” Tehát ha a társulat 
mindenképpen fenyvesíteni akar, akkor az állományt a tarvágás előtt 
legalább egy előkészítő vágással bontsa meg. Ennek az előírásnak a
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végrehajtásáról ugyan nem tudunk, de feltételezzük, hogy a bükk közül 
előzetesen kiszedett jegenyefenyő-egyedek révén a rendelkezést telje
sítették.

Szintén az állományátalakítás céljait szolgálta a csemetekert-léte- 
sítés. A társulatnak 1884-ben 2,14 kh (1,23 ha) kiterjedésű csemetekertje 
volt. Az itt megnevelt lucfenyő-, erdeifenyő-, kőris- és tölgycsemetékkel 
a vágásterületek fel nem újult foltjait ültették be. 1880-84 között a teljes 
erdősítésük 375 kh-at (216 ha) tett. ki.69

A fakitermelés nagyságára előbb az 1890. évit tudjuk idézni. Ekkor 
kitermeltek és feldolgoztak:

-  1656 m3 (fenyő)fűrészárut,
-  9363 űrm (6554 m3) tűzi- és „szén”-fát,
-  39 368 hl faszenet.70
1896-ban a Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara az évi fakiter

melést 150 000 m2-re (15 ha) becsülte, míg a faszenítés céljaira kivágott 
fatérfogatot 40 000 m3-re.71 Az ugyanekkor összeállított kimutatás sze
rint a társaság 11 070 hektár saját, és a kincstártól, továbbá a karánsebesi 
vagyonközségtől bérelt 22 545 hektárnyi erdőben gazdálkodott. Ez a 
társaság azonban -  ellentétben a korábban tárgyalt vasúttársasággal -  a 
fakitermelést, -felkészítést, -szállítást nem saját, állandó munkásaival vé
geztette, hanem vállalkozókkal.72 Tehát az említett műveletekhez szük
séges beruházási- (álló-) és forgótőkét (általában) nem vonta el az 
alaptevékenységtől, hanem külső forrásokra támaszkodott. Hogy mindez 
a környező vidék lakosságának kevésbé volt kedvező, az nyilvánvaló.

A „brassói” nevet viselő cég 1898-ban (?) átalakult; a jogutód Kras- 
sói Erdő-részvénytársaság és Kaláni Bánya- és Kohó-részvény- 
társaság lett. Ez utóbbi cég bányakalauzi ismertetőjének erdészeti részét 
közöljük 1910-ből:

„Erdőüzem Ruszkabányán. Az üzem a m. kir. kincstártól bérelt
21 720,7 kát. hold ruszkabányai és 16 060 kát. hold möruli, összesen 
36 780,0 kát. hold erdőbirtok kihasználásával foglalkozik, és a ruszki- 
czai, ruszkabányai, nándorhegyi és kaláni gyárak részére szükséges 
tüzelőfa, fűrészáru és faszéntermékeket állítja elő. Az üzemhez tartozik:
17 lakóház, 1 irodaépület, 5 egyéb üzemi épület, 1 fűrészmalom Ruszka
bányán és egy-egy iroda- és raktárépület Mörulon és Glimbocsin, 
továbbá 18 kilométer görpálya és a Bisztra folyón kiterjedt úsztatok. 
Termelés 1909-ben: faszén 158 446 hl, tüzelőfa 54 560 m3 Ruszkabá
nyán és 110 000 m3 Nándorhegyen. Erdőhivatal Ruszkabányán. /.../
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Erdőmester Scholtz Gyula; erdőőrök: Mirosolin Leontin, Schwerin 
Ágoston, Kellner Jakab. 139 munkás.”73

A részvénytársulat átalakulásán kívül a legfontosabb változás: az 
ipari cég már saját munkásaival végzi a fakitermelést, felkészítést, sőt a 
fűrészipari termékek előállítását is. Ez a házi kezelés mindenképpen a 
fakereskedelem kockázatát, áremelő hatását igyekezett kiküszöbölni. 
Tudnunk kell azonban, hogy a fakitermelés, -feldolgozás és az ehhez 
kapcsolódó szállítás megteremtéséhez jelentős tőkére volt szükség. 
Olyanra, amilyenre az előbb bemutatott társulatok esetében is utaltunk.

3.1.3 Nadrági Vasipari Társulat
A Zsidóvár (Krassó-Szörény m.) környéki erdőségekben 1845-ben 

találtak ércet, ahol bécsi „tőkepénzesek” megalakították a „Zsidóvári 
Vasgyár” nevezetű céget. Az első vashuták 1846-ban épültek, amikor a 
bányatársulat az erdőségek egy részét a zsidóvári közbirtokosságtól 
megvette. A vásárlást követően Zsidóvár és Krivina (Alsógörbed) köz
ségek határában 39 974 hektárnyi erdőterülethez jutott.74 Az említett, 
alapító cég 1866-ban csődbe ment, s ekkor alakult a Nadrági Vasipari 
Társulat.

Az erdőgazdálkodás itt is a bányászat érdekeinek megfelelő erdő
irtásokkal kezdődött, amit csak tetéztek a különböző erdőégések, -égeté
sek. PESTY Frigyes írta, hogy a gyújtogatok csak 1868-ban több mint 
2000 kh (kb. 1200 ha) erdőt pusztítottak el. Szintén tőle tudjuk, hogy „a 
vasgyár telepítése előtt a nadrági terület sűrű őserdő volt és a vidék 
egészségi tekintetben nem jó hímek örvendett az itt uralkodó posvány- 
sági- és váltólázak miatt.”75 Ez azonban a telep kiépítését, az ipari léte
sítmények elhelyezését nem akadályozhatta meg. „Rövid fennállása alatt
-  írták róla 1881-ben -  a bányamű mindazon viharokat, melyek a vasipar 
alapjait hatalmasan megrázkódtatták, erőteljesen kiállotta, s így azon a 
helyen, hol egykor a vad Nadrág vize sziklaormok és őserdők közepette 
tajtékozva tört magának utat, ma egy élénk iparos helység áll saját 
templommal és iskolával, s egy tekintélyes számú vidám népecske találja 
fel benne létét.”76

A nadrági cég munkásviszonyai hasonlóak voltak a többi bánya- és 
kohótársulatéhoz, és az erdőgazdálkodás céljai, feladatai is megegyeztek 
vele. Itt is elsősorban bánya- és tűzifát termeltek, melyekhez úsztatócsa- 
tomákat használtak, illetve faszenet égettek.

A társulati erdők leírását, az ott folyó gazdálkodásról tudósítást 
elsősorban a temesvári erdőfelügyelő jelentéseiben találunk.77 Tőle
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tudjuk, hogy a 13 670 kh-nyi (7867 ha) erdőterületből 11 800 kh (6791 
ha) állt feltétlen erdőtalajon. Az erdők a Ruszka-havas nyugati lejtőin, 
elsősorban a bükk övben helyezkedtek el. A társulat 1884-ben már 4,94 
kh (2,84 ha) csemetekerttel rendelkezett, ahonnan évente mintegy 
százezer darab csemetét adtak ki. 1880-84 között 765 kh-t (440 ha) 
újítottak fel, részben természetes, részben mesterséges úton. A bükkösök 
felújítása ugyanis jórészt felújító vágásokkal történt. Ennek, illetve az 
üzemterv szakszerű elkészítésének érdekében a temesvári erdőfelügyelő 
1884-ben javasolta, hogy „a társulat erdőségei a mai kor követelmé
nyeinek megfelelő biztosítékául kívánatos lenne, ha egy államvizsgázott, 
s a magasabb hegységek üzemében gyakorolt szakférfiút nyerhetne a 
társulat, kire erdőségei üzemét teljes megnyugvással bízhatná.”78

Később valóban alkalmaztak erdőtiszteket.79 A nadrági székhelyű 
főerdész alá két erdőgondnokságot, a nadrágit és a krivinait (alsógör- 
bedit) rendelték.80 Az üzemtervi előírásokat viszont nem ismerjük, bár 
mint láttuk, az az erdőtörvény meghozatala előtt alakult társulatoknak 
nem is volt kötelező. Hogy üzemterveket mégis készítettek, arra bizony
ság lehet: 1902-ben kimondottan erdőmémöki képesítéssel rendelkező 
erdészeket kerestek, akik az „erdőrendezésben teljes jártassággal” 
bírtak.81

A cég saját célú fakitermeléseiről egy 1890. évi kimutatás áll 
rendelkezésünkre.82 Ebben az évben a társaság 74 375 űrméter (52 063 
m3) tűzi- és „szén”-fát, továbbá 18 409 hektoliter faszenet termelt. A 
társaság 1889-től fagyapot előállítását kezdte meg, amelyet fűrészipari 
hulladékból állítottak elő. A beszerzett „fagyapotgép” az első volt az 
országban, s a csomagolásnál használható fagyapot óriási keresletnek 
örvendett. A Nadrág községben működő üzem terméke azonban nehezen 
jutott el a Temes völgyében futó vasútvonalig, így a termelés (szállítás) 
meglehetősen drágának bizonyult.83

Az eladásra kínált erdőségek, illetve faanyagra vonatkozóan 1896-tól 
van adatunk.84 Ekkor 51 200 luctörzset hirdettek eladásra, amely fák 
átlagos mellmagassági átmérőjét 55 cm-ben adták meg. A kihasználási 
időt 15 évben határozták meg, míg az erdőből kikerülő faanyag közfor
galmi vasútra juttatásához felajánlották a társulat Nadrágot Gavosdiával 
összekötő üzemi vasútját. Magát az üzletkötés részleteit azonban nem 
ismerjük, csak a faanyag óriási mennyisége, illetve méretes volta érde
mel külön is figyelmet.
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1905-ben selmeci főiskolások látogatták meg a nadrági társulat 
erdeit. Számukra elsősorban az jelentett érdekességet, hogy a Komét- 
völgyben lévő társulati gőzfűrészhez, illetve fatelephez mind a tűzifát, 
mind a rönköt úsztatták. A mindkét választék kifogására kialakított 
gerebrendszerben „a kétféle választékot hasábokból összeállított, s a 
vízen úszó falánczczal választják el egymástól.”85

A társulat erdőgazdálkodásáról a hiányos adatok ellenére is megálla
píthatjuk, hogy az a szomszédos bánya- és kohótársulatokéhoz hason
lított. A termőhelyi viszonyok és a gazdálkodás céljai ezt támasztják alá.

3.2 Egyéb társulatok
A fejezet bevezető részében szóltunk róla, hogy a kimondottan 

fakereskedő cégeken kívül elsősorban a bánya- és kohóüzem igényelt 
nagyon sok fát, így azok tulajdonosai vettek erdőt. Ezekben termelték 
meg tervszerűen mind a saját üzemükben nélkülözhetetlen, mind az 
eladásra kerülő faanyagot. A kategóriába tartozó cégek sokszor igazán 
modem erdőgazdaságot építettek ki.

Meg kell azonban emlékezni azokról a társulatokról is, amelyek csak 
ideig-óráig tartottak birtokukban erdőt, mert csak átmenetileg volt 
szükségük fára, illetve a saját erdők adta biztonságra. Ebből következett 
azután az erdőgazdálkodási cél: nem törekedtek a tartamos kihaszná
lásra, a szabályos, egyenlő területű korfokozatok elérésére, mert az 
erdőkitermelésük csak szükség szerinti volt. Természetesen mindebből 
nem következett, hogy az ebbe a kategóriába sorolható társulatok nem 
törődtek volna a hosszú távú erdőgazdálkodással, netalán lemondtak 
volna a gazdálkodás tér- és időbeni rendjét segítő üzemtervekről, vagy 
nem alkalmaztak volna az erdőkhöz valóban értő erdőtiszteket stb. Nem, 
de a megszerzés célja, a gazdálkodás „átmenetisége”, a faanyag kihasz
nálásának egyenetlen módja volt az, amely jelen vizsgálódásunk során 
egy másik kategória felállítását tette szükségessé. Itt egyetlen céget 
tudunk közelebbről is megvizsgálni.

3.2.1 Arad-Csanádi Egyesült Vasutak
Az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak (ACSEV) 1890-ben és 1896-ban 

a Fehér-Körös felső vidékén (Arad m.) vásárolt mintegy 10 ezer kh (5,8 
ezer ha) erdőt. A társulat főerdésze, AJTAY Sándor írta: „Faragott 
gerendák, pallók, talpfák, telephon- és távírórudak stb. állandó szükség
letet képeznek. Műfán kívül közönséges tűzifára is nagy a szükséglet, a 
mennyiben nemcsak az állomások és más, a vasút tulajdonát képező
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épületek, hanem a vasúti forgalomban lévő mozdonyok is fával fűttet- 
nek.” Ha a vasúttársaságnak saját erdőbirtoka van, akkor „nincsen kitéve 
annyira a piaczi hullámzásoknak, másrészről el van kerülve az a sokszor 
hátrányos körülmény, hogy némely hirtelen szükséges anyag csak nagy 
utánjárással, vagy késedelemmel szerezhető be.”86 Mindebből követke
zett, hogy a kihasználás, a faanyagnyerés is csak szükség szerinti, a 
vasútüzem fenntartásához kellő mennyiségben történt.

AJTAY Sándor -  aki az alföldfásítási akció megindításában is 
jelentős szerepet játszott87 -  részletesen bemutatta nemcsak az ACSEV, 
hanem egész Arad megye erdészeti viszonyait.88 Tette ezt annál is 
inkább, mert a vasúttársaság 1902-ben az Országos Erdészeti Egyesület 
közgyűlésének adott otthont,89 s a szakkörök figyelme a megye felé 
irányult. Nem célunk itt AJTAY növény földrajzi, netán vegetációtör
téneti fejtegetéseit részletezni, de egy dolgot ki kell emelnünk. AJTAY 
Arad megyében (beleértve az egykori Zaránd megyei részeket is) 
legfeltűnőbbnek a fenyőfélék teljes hiányát, továbbá a tölgyesek 
visszaszorulását és a bükkösök térnyerését tartotta. A fenyőfajok egykori 
ittlétét nemcsak a középkori, okleveles adatok,90 hanem a megye eldu
gott zugaiban tett megfigyelések is alátámasztották. AJTAY ezen megál
lapítása kimondottan gyakorlati célt szolgált: a fenyő (elsősorban a 
jegenye- és lucfenyő) visszatelepítését, így a műfának is alkalmas fajok 
kiterjedt tenyésztését szorgalmazta. Ez -  miként már szóltunk róla -  a 
korabeli fafajpolitikai célokkal vágott egybe.

Téijünk azonban vissza az ACSEV erdőgazdálkodásához.
Az erdőbirtok három fővölgyben, a honctőiben, a honcériben és a 

zöldesiben terült el.91 A Zarándi-hegység északi lejtőin lévő, 300-800 m 
közötti magasságú, elő- és középhegységi terület uralkodó faneme a 
bükk és a kocsánytalan tölgy volt. Az erdő feltétlen erdőtalajon állt, 
amelyből 452 kh-t (260 ha) nyilvánítottak véderdővé. Az üzemtervezés 
során 80 éves vágásfordulót és szálerdő üzemet írtak elő.

Az ACSEV birtokát három tisztviselő kezelte. Közülük az erdészeti 
ügyeket és a vasútépítést egy erdész, a mezőgazdasági területek kezelé
sét egy gazdász, míg a faüzleti és vasútforgalmi ügyeket szintén egy 
erdész irányította. Az erdők őrzését és az ott folyó munkák közvetlen 
felügyeletét 12 felesketett erdőőr látta el.92

A fakitermelés és így a szállítás fővölgyenként haladt. Az október 
közepétől március közepéig tartó fakitermelési idényben a kijelölt 
vágásterületeken előbb a műfának alkalmas egyedeket, majd a tűzifának 
valókat vágták ki. A visszamaradt fahulladékot, göcsös, böhöncös, így
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nehezen felkészíthető törzseket a vágásterületen széni tették. A saját 
szükségletre termelt faanyag felhasználásának jelentős tömegét adta a 
vasúti talp fa-készítés. Ennek érdekében Honctőn talpfatelítő-telepet léte
sítettek.93

Az anyagmozgatást a vágásterületeken csúsztatókkal oldották meg. 
A csúsztatok vonalvezetését úgy tervezték, hogy azok levezessenek az 
erdei vasút pályájához. A vasúttársaság ugyanis minden fő völgyben egy
szerű szerkezetű erdei vasutakat épített. A kocsikat -  amelyek fejleszté
sében a vasúttársaság művezetője, BÓRA Elemér szép eredményeket ért 
el94 -  felfelé gőzmozdonnyal, illetve a nagyon meredek emelkedőn lo
vakkal vontatták, lefelé pedig a maguk súlyától futottak. (Voltak olyan 
pályák is, ahol a szerelvényeket mozdonnyal hozták le.) Ekkor termé
szetesen minden kocsin fékező állt, aki igyekezett a kocsik nekilódulását 
megakadályozni. A vasúttársaság 1902-ig 45 km 76 cm nyomtávú erdei 
vasutat épített, amelyből ebben az évben 23 km üzemelt. Az erdőrész
letek kihasználása után ugyanis a síneket felszedték, a pálya megmaradt 
kocsiútnak.

Az erdők felújítása érdekében felújító vágásokat alkalmaztak. Oda, 
ahol a kellő újulat nem jelent meg, makkot vetettek vagy pedig csemetét 
ültettek. Kísérleteztek a korábban említett fenyőfélék megtelepítésével 
is, de ebben jelentős eredményt nem értek el. AJTAY Sándor 1896-ban 
írta, hogy még legalább 100 kh (kb. 60 ha) beerdősítendő területük 
(elmaradt felújításuk?) van. Évente azonban csak mintegy 100 ezer darab 
csemetét tudnak elültetni, ennyi munkaerőt képesek ugyanis megfizetni. 
Az erdősítésekhez akác-, virágoskőris- és erdeifenyő-csemetéket kért, 
amit a minisztérium a királyhalmi (Csongrád m.) csemetekertből utalt 
ki.95

A kopárok beerdősítését akáccal tudták megoldani, és a csertől is 
eredményeket reméltek. Az erdei- és feketefenyőt viszont nem találták 
megfelelőnek.

A vasúttársaság viszont jelentős sikereket ért el a diófaültetésben. 
Útjait diófákkal ültette végig, sőt a legelőkre is az került. A diót aján
lották a környező községek lakosainak, de azoknak még ingyen sem 
kellett. Pedig a diófa hasznát mindenhol igyekeztek bemutatni, propagál
ni. A Fehér-Körös felső vidékeinek lakói azonban inkább megmaradtak a 
szilvafák mellett, azt ültették a kertjeikben és a legelőikre. A diófák mel
lett még szelídgesztenyések létesítésére is történtek kísérletek.

A mellékhasználatok közül megemlítjük a makkoltatást és az erdei 
legeltetést. Mivel a vasúttársaságnak mezőgazdasági üzeme is volt, a
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makk- és fütermést részben a saját állatállományával etette fel. A házi 
kezelésben tartott erdei tisztásokon, erdőközi réteken nagy gondot for
dítottak a legelőjavításra, amelynek keretében még fűmagot is vetettek.

Szintén komoly figyelmet szenteltek a halászatnak és a vadászatnak. 
A patakokba pisztrángivadékokat helyeztek, míg a vadászat érdekében 
fácántelepítésekbe kezdtek. Ugyancsak tervezték a nyír- és siketfajd (!) 
megtelepítését is. A vadgazdálkodás belterjességére utal a kiterjedt cser
készúthálózat.

Összességében az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak erdőgazdálkodása 
szintén bizonyította, hogy érdemes az erdőbe komoly tőkét fektetni. 
Ezzel nemcsak a biztonságos faellátást tudták megoldani, hanem a vidék 
természeti adottságainak jó kihasználását is, ami elősegítette az általános 
gazdasági fejlődést.

Hadd említsük azonban meg, hogy az ACSEV 1910-ben erdőbirto
kát József főhercegnek adta el, aki azt kimondottan vadászterületnek 
vette meg.96 Tehát ha a korábbi faínség megszűnt, illetve a vasúttársaság 
igényei másként alakultak, nem tartották a „holt” tőkét jelentő erdőket, 
hanem rövid úton túladtak rajtuk. (A főhercegi uradalom egyébként 
nemcsak az erdőket szerezte meg, hanem az erdészeti személyzetet is. 
így AJTAY Sándor is a helyén maradt.)

3.3 Összefoglalás
A részvénytársulati erdőgazdálkodás áttekintése után hangsúlyoznunk 
kell a következőket:
-  a társulatok erdőbirtoklása elsősorban a volt bánsági területekre volt 

jellemző;
-  a bányához, kohókhoz és a vasútüzemhez a lombfát is fel tudták 

használni. így az az állomány átalakítási kényszer, amelynek során a 
bükkösökből fenyveseket kívántak létrehozni, itt nem volt olyan 
sürgető. Ettől függetlenül erdőgazdálkodásukban felfedezhető ez a 
törekvés, hiszen igyekeztek fakereskedelemmel is foglalkozni, 
amelynek tárgya elsősorban a fenyő fűrészáru volt;

-  az ipari létesítmények üzemeltetésében keletkező haszon lehetővé 
tette, hogy a társulatok erdőgazdálkodásukat korszerűen, előremuta- 
tóan rendezzék be. így példaként szolgálhattak mind a környező köz
ségi, mind a magántulajdonú erdők gazdálkodásához;

-  az erdőbirtoklás azonban nem volt öncélú. Amint a társasági érdekek 
úgy kívánták, az erdőkön is túladtak, a tőkét másba fektették.
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4 VÁROSOK ERDŐGAZDÁLKODÁSA

Amikor M. J. Auersberg gubernátor (1771-től 74-ig) elkezdte Erdély 
közigazgatási-ügyintézési reformját, erdőigazgatónak HOHENEGG bárót 
hívta meg Alsó-Ausztriából. A báró, illetve gróf Hatzfeld államtanácsos 
az erdélyi erdőket három nagy csoportba osztotta: kamarai erdők, ame
lyek a bányászat érdekeit szolgálják; határőrvidéki erdők, amelyek az 
udvari haditanács rendelkezése alá tartoznak és végül a magánerdők.97 
Az említett kategóriák alapján a központi adminisztráció természetesen 
csak az első két csoportba esőket kívánta fokozottabb felügyelet, netalán 
ésszerűbb hasznosítás alá vonni. Amikor aztán az 1769. évi, Mária 
Terézia-féle erdőrendtartást 1781-ben Erdélyre is kiterjesztették, az erdé
szeti rendeletek legalább a szabad királyi városok erdeire kötelezővé 
váltak.98 Természetes ugyanakkor az is, hogy az említett közigazgatási 
egységeket nem lehetett a többi birtokkategóriától teljesen elvonatkoz
tatni, netalán „légüres térben” kezelni. Ezt bizonyítja az 1791. és 1811. 
évi erdőtörvények „szektorsemleges” jellege, de azért Erdély sokszínű 
közjogi állása -  amelyek néhány területét korábbi köteteinkben igyekez
tünk áttekinteni -  mégis önálló, csak egy-egy kategóriára érvényes intéz
kedéseket is szükségessé tett.

1837-ben a „magyar ás székely városok tanácsa” számára kibocsá
tottak egy utasítást, amely többek között a városi erdőkről, azok felügye
letéről intézkedett.99 „A’ város erdőiveli bánásra nézve írták többek 
között - , a’ tanács a’ választott közönséggel egyetértve, tartsa magát 
mindenekben az erdőkről fennálló rendelkezésekhez (sylvestris ordo- 
hoz). Fát csak közös megegyezésből vágassanak /.../, semmi szín alatt a ’ 
közönség erdőjéből /.../ ingyen adni nem szabad; hanem a ’ köz 
szükségek után maradott fák mindig árverés útján adattassanak el.” 
Mivel a város javaira az orátor (előadó) köteles gondot viselni, az „erdő 
felügyelő” a javasolt árakat annak adja be, amely orátor azután mind az 
árverésről, mind a bevételek tanács felé történő elszámolásáról gondos
kodik. A városgazda felügyeli a favágatások rendjét és az esetleges 
„erdőbeli praevaricatiokat” [kártételeket]. Ez utóbbiak kitudódása esetén 
anyagi felelősséggel is tartozik; a városnak a kár kétszeresét köteles 
befizetni. (A pénztámok és a városgazda hivatala elvállalásakor vagyo
nát -  felesége vagyonával együtt - , „bátorságul károsodás esetére”, 
kénytelen volt lekötni.) Azért pedig, hogy a lopásokon kívül a 
fakitermelések alkalmával se legyenek visszaélések, az utasítás így 
fogalmaz: „Mikor a’ tanács ’s választott közönség határozásukból fát
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vágat, [a városgazda] tüstént rakassa ölbe, megkülönböztetvén a’ 
vesszőköt és ágbogat. Azután biztosokat kérjen ki ’s elejökben ál[l]ítván 
a’ favágókat is, az ölfák egybeszámolására, a ’ felszámlálás jegyzésének 
párját tartsa meg magánál.”

Hogy azután az utasításban foglaltakkal az egyes városok hogyan 
éltek, nem tudjuk. Tény azonban, hogy az erdők ügye bekerült a nagyobb 
települések adminisztrációjába. Sőt az 1852. évi osztrák erdőtörvény már 
nemcsak kincstári (állami) és magánerdőket, hanem községi-, városiakat 
is ismer (1. §).100

Az alkotmányos viszonyok visszaállítását (1867) követően szintén 
(mai fogalmaink szerinti) az önkormányzati erdőket érintette az 
1871:XVIII.tc. 109. §-a, amely az erdők kezeléséről, fenntartásáról köz
ségi alapszabályok alkotását rendelte el. Később ezeket, illetve a 
megelőző időszak erdőkezelési rendeleteit, netalán üzemterveit ugyan az 
1879. évi erdőtörvény „felülírta”, de hogy mégsem múltak el nyom
talanul, arra Gyulafehérvár példáját idézzük.

A város 1877-ben a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
terhez fordult, mert saját erdőmestere által üzemtervet készíttetett.101 Az 
1080 kh-nyi (622 ha) városi erdőbirtokra vonatkozó tervet a miniszter az 
Országos Erdészeti Egyesületnek adta ki véleményezésre. Ott a „dol
gozatot” az igazgató-választmány vizsgálta meg, s jelentős kifogásokat 
emelt. Legelőször is megállapították, hogy a „dolgozat” üzemtervnek 
nem tekinthető, mert sem az erdő egyes állabrészleteit nem különítette 
el, térképen azokat nem jelölte, sem pedig az illető állabok részletes 
(területi, fatérfogati stb.) leírását nem tartalmazza. Egyedül az üzem
módot (sarjerdő) és a fordát írja le. Ez utóbbi szerint az eddig 40 éves 
vágásokat 20 évesre kívánják leszállítani, s tulajdonképpen a felterjesztés 
és az OEE véleményének kikérése ezen utóbbi módosítás érdekében 
történt.

Az igazgató-választmány ezt a szándékot nem támogatta -  és a 
korabeli erdészeti szakmai hozzáállás miatt ezt érdemes részletesen 
idézni - ,  mert:
„a/ a szabályszerű korfokozattal bíró 20 éves fordában használt ezen 

erdő, dacára annak, hogy vágásterülete kétszer oly nagy, mégis 
kisebb évi fatermést szolgáltathat, mint a 40 éves fordában kezelt, de 
szintén normális korfokozattal bíró erdőtest; 

b/ mert a szóban lévő erdő, jelenlegi szabálytalan állapota és kor
fokozata mellett is, a mennyire a hiányos leírásból következtethető, 
úgy az átlagkorra, mint a fakészletre nézve is megfelel a 40 éves
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forda ebbeli feltételeinek, s ha most a forda 20 évre szállíttatnék le, 
ennek következése az lenne, hogy a két forda fakészlete közt 
mutatkozó különbözet, illetőleg többlet, a 20 éves forda lejártával 
felemésztetnek, vagyis a tövön álló fakészlet felére szállíttatnék le.”

Végül arra hívták fel a figyelmet, hogy a „dolgozatból” az sem derül 
ki: a város vajon miért akarja a vágásfordulót felére leszállítani? Pedig 
mindenféle tervezésnek -  és ezt az erdőtörvény nyomán kiadott, 1880. 
évi üzemtervezési utasításba (23.374/1880. FIK.) is belefoglalták102 -  az 
alapját az erdőtulajdonos érdekei, céljai határozzák meg. Az erdészek 
ezeket a célokat csak szakmai szempontból fogalmazzák meg, hozzák 
összefüggésbe az erdő jelenlegi és jövőbeni állapotával.

Gyulafehérvár esete103 mindenesetre azt is példázza, hogy a kellő 
szellemi (lásd erdőmester) és gazdasági képességű települések esetében 
is múlhatatlanul szükség volt az 1879. évi erdőtörvény egységes és 
egyértelmű útmutatására, szabályozására.

Korábbi köteteinkben a Székelyföldet illetően Marosvásárhely, 
Székelyudvarhely, (Székelykeresztúr), Csíkszereda és Sepsiszent- 
györgy erdőivel foglalkoztunk,104 míg a szászföldiek közül Besztercé
vel, Szászvárossal, Nagyszebennel, Segesvárral, Erzsébetvárossal és 
Brassóval.105 Most további, összesen 12 várost fogunk bemutatni -  a 
következők előrebocsátásával.

Az erdélyi városok erdeit nem lehet ugyan kiragadni a környező 
vidék erdőtulajdonosainak gazdálkodásából, de a városok mint erdőbir
tokosok mégis külön figyelmet érdemelnek. A törvényhatóság ugyanis 
erdőit a város sajátos viszonyai között igyekezett kezelni, olykor-olykor 
saját erdészeti személyzettel, legtöbbször azonban az állami erdészeti 
szervezetre hagyatkozva.

Az erdélyi városok erdőgazdálkodása -  a vidék termőhelyi viszo
nyaiból és a városok eltérő történeti fejlődéséből következően -  sokszí
nű. Megtaláljuk itt a felvidéki bányavárosok erdőhasznosításával rokon
ságot mutató gazdálkodást csakúgy, mint az alföldi városokéhoz hason
lót. Az egyik városban kicsi szerepet játszottak az erdők, míg a másikban 
komoly gazdasági feladatot szántak nekik. Néhány település erdeiről 
középkori forrásokkal is rendelkezünk, míg a legtöbbről csak a XIX. 
század végéről van anyagunk.

Alábbiakban közöljük az erdélyi városok erdőiről készített táblá
zatot. Ezt az 1885-ben és 1896-ban közzétett erdőtörzskönyvek alapján 
szerkesztettük meg.106 A táblázathoz tudnunk kell a következőket:
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1. Az erdőtörzskönyv vezetői nem voltak következetesek. Az egyik 
erdőfelügyelő kerületében csak a város közvetlen határában lévő 
erdőket irták be, míg a másikéban szerepeltették a tulajdonos város 
valamennyi erdőbirtokát. így aztán több helyen nem lehet megállapí
tani, hogy a városnak ténylegesen mennyi is volt az erdeje. Erre 
példaként két települést említünk. Az első Kézdivásárhely, amely
nek határában egyik vizsgált évben sem volt erdeje, de tudjuk, hogy 
Kézdipolyán (Kézdiszentkereszt) és Lemhény községek területén 
jelentős, több ezer holdas erdővel rendelkezett.107 A másik Temes
vár, amelynek erdőgazdálkodás-történetével külön is fogunk foglal
kozni.

2. Az erdő törzskönyvekben külön csak a szabad királyi városokat és a 
rendezett tanácsúakat szerepeltették. Az 1885 és 1896 közötti válto
zásokat nem vették figyelembe. Ezért például Lúgos 1885-ben nem 
szerepelt a városok törzskönyvében, Teke vagy Bereck pedig az 
1896. éviben csak a községek sorában volt feltüntetve. A táblázat 
összeállításakor mi ezeket az eltéréseket igyekeztünk kijavítani, de 
hangsúlyozzuk: az adatok csak hozzávetőleges tájékoztatást nyújtanak.

A statisztikai kimutatás után azoknak a településeknek az erdőgaz
dálkodásáról írunk részletesebben, amelyekről az erdőterület-adatokon 
kívüli forrásaink is vannak. Reméljük, hogy az így készített áttekinté
sünk hozzájárul az adott város történetének jobb megismeréséhez, illetve 
az egész vizsgált terület erdőgazdálkodásának megértéséhez.
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BRASSÓ
1885 3508 11632 15140 595 7657 6888 15092 38 10
(ha) 2019 6694 8713 342 4407 3964 8686 22 6
1896 2177,36 12140,44 14317,80 744,00 6422,18 7151,62 14291,82 16,41 9,57
(ha) 1253,07 6986,82 8239,89 428,17 3695,97 4115,76 8224,94 9,44 5,51

DÉS
1885 20 1564 1584 876 708 1452 17 115
(ha) 12 900 912 504 408 836 10 66
1896 20,03 1501,04 1521,07 870,00 651,07 235,87 1170,39 114,83
(ha) 11,53 863,85 875,38 500,69 374,69 135,73 673,56 66,08

DÉVA
1885 100 1886 1986 1289 697 941 1040 2 3
(ha) 58 1085 1143 742 401 542 599 1 2
1896 191,80 1657,00 1848,80 348,80 1500,00 928,20 920,60
(ha) 110,38 953,60 1063,98 200,73 863,25 534,18 529,81 i

ERZSEBETVÁROS
1885 828 9 837 837 837
(ha) 477 5 482 482 482
1896 600,00 233,00 833,00 286,00 547,00 1 833,00
(ha) 345,30 134,09 479,39 164,50 314,80 479,39

FELSOBANYA
! 1885 9715 9715 1835 7880 1 4561 4845 3 306
í (ha) 5591 5591 1056 4535 2625 2790 2 176

1896 62,24 9097,55 175,27 9335,06 1577,51 7757,55 4561,09 4465,16 2,83 305,98
(ha) 35,82 5235,64 100,87 5372,33 907,86 4464,47 2624,91 2569,70 1,63 176,09

FELVINC
1885 i

i 12 12 12 9 3
(ha) l

7 7 7 5 2
1896 2,50 2,50 2,50 2,50
(ha) 1,44 1,44 1,44 1,44



GYULAFEHÉRVÁR
1885
(ha)

1201 1201 1201 1201
691 691 691 691

1896
(ha)

799,00 365,77 1164,77 1164,77 1158,77 4,00 2,00
459,83 210,50 670,33 670,33 666,87 2,30 1,15

HATSZEG
1885
(ha)

2438 2438 2194 244 1497 941
1403 1403 1263 140 862 542

1896
(ha)

2866,80 2866,80 2347,00 519,80 1496,70 1370,10
1649,84 1649,84 1350,70 299,14 861,35 788,49

KARANSEBES
1885
(ha)

1013 1013 300 713 628 385
583 583 173 410 361 222

1896
(ha)

385,00 385,00 100,00 285,00 385,00
22147 221,57 57,55 164,02 221,57

KEZDI VÁSÁRHELY
1885
(ha)

............;

1896
(ha)

J

i
KOLOZS

1885
(ha)

344 344 344 23 34 61 226
198 198 198 13 20 35 130

1896
(ha)

361,54 361,54 361,54 34,66 36,75 64,79 225,34
208,07 208,07 208,07 19,95 21,15 37,29 129,68

KOLOZSVÁR
1885
(ha)

286 27 313 167 146 308 5
165 15 180 96 84 177 3

1896
(ha)

2864,91 27,00 2891,91 1785,91 1106,38 319,15 546,76 43,95 1977,05 5,00
1648,76 15,53 1664,29 1027,79 636,72 183,64 314,66 25,29 1137,80 2,88



LÚGOS
1885
(ha)

800 800 800 773 27
460 460 460 445 15

1896
(ha)

800,o T 800,00 800,00 773,00 27,00
460,40 460,40 460,40 444,86 15,54

MÁRAMAROSSZIGET
1885
(ha)

4870 132 5002 1166 3836 4870 1 132
2803 76 2879 671 2208 2803 76

1896
(ha)

4869,61 132,35 5001,96 1165,89 3836,07 4869,61 1 132,35

.
2802,46 76,17 2878,63 670,97 2207,66 2802,46 !

i 76,17
MAROSVÁSÁRHELY

1885
(ha)

1275 128 1403 1213 190 1351 18
734 74 807 698 109 778 10

1896 1303,81 127,66 1431,47 1241,47 190,19 1380,47 17,62 33,57
(ha) i 750,34 73,47 823,81 714,47 109,45 794,46 10,14 1932

MEDGYES
1885
(ha)

2809 2809 815 1994 2678 4 127
1617 1617 469 1148 1542 2 73

1896 
(ha) j

2964,39 2964,39 815,00 2149,39 2833,64 126,97

i 1706,01 1706,01 469,03 1235,97 1630,76 73,07
NAGYBANYA

1885
(ha)

1206 27280 1786 30272 8702 21570 27160 2476 636
694 15700 1028 17422 5008 12414 15631 1425 366

1896
(ha)

1205,91 28206,04. 1768,34 31180,29 4188,84 26991,45 13191,25 16954,34 255,95 778,75
694,00 16232,58 1017,68 17944,26 2410,68 15533,58 7591,56 9757,22 147,30 448,17

NAGYENYED
1885
(ha)

1900 274 2174 2115 59 6 2165 3
1093 158 1251 1217 34 3 1246 2

1896
(ha)

1481,00 796,87 2277,87 2241,36 36,51 2094,92 0,53 3,85 178,57
852,31 458,60 1310,91 1289,90 21,01 1205,63 0,31 2,22 102,77



NAGYKÁROLY
1885 534 534 534 534
(ha) 307 307 307 307
1896 534,15 534,15 534,15 534,15
(ha) 307,40 307,40 307,40 307,40

NAGYSZEBEN 584-585 p.
1885 1638 1447 3085 1694 907 484 3085
(ha) 943 833 1775 975 522 279 1775
1896 300,00 1984,30 1203,23 3487,53 1608,00 652,00 1227,53 3487,53
(ha) 172,65 1147,97 692,46 2007,07 925,40 375,23 706,44 2007,07

NAGYVARAD
1885 313 313 288 25 313
(ha) 180 180 166 14 180
1896 279,70 279,70 279,70 279,70
(ha) 160,97 160,97 160,97 160,97

SEGESVÁR
1885 144 7110 7252 3215 4039 6167 894 6 187
(ha) 83 4092 4174 1850 2324 3549 515 4 108
1896 77,86 713137 7209,23 3206,00 4003,23 6133,09 5,30 187,18
(ha) 44,81 4104,10 4148,91 1845,05 2303,86 3529,59 3,05 107,72

SEPSISZENTGYÖRGY
1885 17 4215 135 4367 1772 2595 3925 381 61
(ha) 10 2426 78 2513 1020 1493 2259 219 35
1896 17,31 4176,62 4193,93 1760,55 243338 3805,53 326,92 61,48
(ha) 9,96 2403,65 2413,61 1013,20 1400,41 2190,08 188,14 35,38

SZAMOSUJVAR ............................
1885 95 95 53 42 95
(ha) 55 55 31 24 55
1896 5231 5231 5231 5231
(ha) 30,10 30,10 30,10 30,10



SZÁSZRÉGEN
1885
(ha)

406 406 406 398 8
234 234 234 229 5

1896
(ha)

404,96 404,96 400,73 4,23 397,91 7,05
233,05 233,05 230,62, 2,43 229,00 4,06

SZÁSZSEBES
1885
(ha)

242 3887 4129 981 3148 7208 4 2
139 2237 2376 565 1812 4148 2 1

1896
(ha)

345,00 3473,00 302,00 4120,00 1690,00 2430,00 3488,00 632,00
198,55 1998,71 173,80 2371,06 972,60 1398,47 2007,34 363,72

SZÁSZVÁROS
1885
(ha)

1805 470 2275 2228 47 2275
1039 271 1309 1282 27 1309

1896
(ha)

1737,20 602,00 2339,20 2339,20 2337,20 2,00
999,76 346,45 1346,21 1346,21 1345,06 1,15

SZATMÁRNÉMETI
1885
(ha)

1528 6305 7833 7833 7833
879 3629 4508 4508 4508

i 1896 
í (ha)

7837,69 7837,69 7831,92 5,77 7822,35 15,34
4510,59 4510,59 4507,27 3,32 4501,76 1 8,83

i SZEKELYUDVARHELY
1885 

! (ha)
425 308 733 329 404 669 16
245 177 422 189 233 385 9

1896
(ha)

424,81 307,60 732,41 328,81 403,60 669,01 16,15 47,25
244,48 177,02 421,50 189,23 232,27 385,01 9,29 27,19

SZILÁGYSOMLYÓ
1885
(ha)

2114 2114 1940 174 1940 16 158
1217 1217 1117 100 1117 9 91

1896
(ha)

2122,42 2122,42 2122,42 1961,15 161,27
1221,45 1221,45 1221,45 1128,64 92,81



TEKE
1885 1300 1300 623 677 1277 20 3
(ha) 748 748 359 390 735 12 2
1896 1594,25 1594,25 905,66 688,59 1572,60 18,47 3,18
(ha) 917,49 917,49 521,21 396,28 905,03 10,63 1,83

TEMESVÁR
1885
(ha)
1896
(ha)

TORDA
1885 253 607 186 1046 602 444 1043 3
(ha) 146 349 107 602 347 255 600 2
1896 224,96 573,23 164,00 962,19 698,19 264,00 962,19
(ha) 129,46 329,89 94,38 553,74 401,81 151,93 553,74

VAJDAHUNYAD
1885 139 852 991 991 387 604
(ha) 80 490 570 570 223 347
1896 138,90 852,10 991,00 991,00 991,00
(ha) 79,94 490,38 570,32 570,32 570,32

VÍZAKNA
1885 1369 1369 1351 18 1358 11
(ha) 788 788 778 10 782 6
1896 1043,00 327,00 1370,00 1362,00 8,00 1358,00 12,00
(ha) 600,25 188,19 788,44 783,83 4,60 781,53 1 6,91

ZILAH
1885 2557 2557 2543 14 2452 1 104
(ha) 1472 1472 1464 8 1411 1 60
1896 2606,76 2606,76 2606,76 2502,70 104,06
(ha) 1500,19 1500,19 1500,19 1440,30 59,89



4.1 Az egyes városok erdőgazdálkodása
A városokat az eddigi gyakorlatunknak megfelelően, északról dél 

felé haladva vesszük sorra.

4.1.1 M áramarossziget
A város az 1329-ben kelt donációs levelében, majd a későbbi birtok

megerősítések szerint a koronauradalmi erdőkben kiterjedt erdőirtási, 
faizási és legeltetési (makkoltatási) jogokat kapott. A kincstári erdőkben 
gyakorolható használatokat 1838-ban „normatív istrumentum”-mal sza
bályozták, s az előbb említett, szerzett jogok szerinti erdőhasználat 1896- 
ig ennek megfelelően folyt. A millennium évében azután bírói úton sike
rült a kincstári és városi erdőket elválasztani, bár a különböző birtok
cserék, vitás megváltások stb. ügyei még a XX. században is sok felada
tot adtak.108

A kezdeti időkből hadd emeljük ki az erdőirtási tevékenységet, 
amelyet az egyik adománylevélben így részleteztek:109 „Rendeltük azt is 

írta Károly Róbert - , hogy az ő [ti. korona városi szász és magyar 
hospesek] földjeiket a kiket ők irtással elfoglalni mondanak, az magok 
munkáit reá vevén, ő tőllük semmi féle nyelvű vagy Nemzetiségű embe
rek azon földeket el ne vehessék.”

Ez egy tipikusan benépesítendő, benépesülő vidék lakosságának 
privilégiuma lehet. S egyértelmű, hogy a bármilyen módon művelt, hasz
nálatba vett terület csak az erdők rovására történhetett. Még annak 
tudatában is, hogy -  miként az oklevelek fogalmaznak -  „a máramarosi 
föld felette soványnak lenni mondatik”

A máramarosi települések, kimondottan pedig az öt koronaváros 
gazdagságát azonban a só , a bányászható só adta, amelyért az uralkodók 
nemcsak a letelepedést ösztönözték, hanem gazdasági könnyítésekkel 
magát a bányászatot is. Közülük idézünk (Candalei) Anna királyné 1504. 
évi levelét, amelyben az erdőket közvetlenül érintő pontok így 
hangzanak: „Az öt városok [ti. Huszt, Hosszú mező, Máramarossziget, 
Técső és Visk] a kezekben volt fekete erdővel és ott lévő királyi 
mezőkkel szabadon élhetnek, örvendezhetnek és ebben semmi tiszttartó 
által nem gátoltathatnak, s meg nem tilthatnak; az oda hajtandó sertéseik, 
juhaik, egyéb barmaikból semmi tizedet fizetni nem tartoznak.”

1753-ban, amikor Mária Terézia fokozatosan kiépítette, korszerűsí
tette a kamarai erdőgazdálkodást, a korona városi erdők helyzete újra 
terítékre került. Úgy egyeztek meg, hogy az erdők kezelési- és védkölt- 
ségeit a kincstár viseli, sőt az adót is az fizeti. A polgárok korábbi kivált
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ságait viszont azzal elismeri, hogy minden beltelekkel rendelkező lakos 
csak saját szükségletére vághat szabadon fát. Természetesen ez utóbbi 
nem érte el az erdők (mai fogalmaink szerinti) évi növedékét, követke
zésképpen a kincstárnak eladható fája maradt. A ki nem használt részek 
azonban hiába voltak értékesíthetők, a kincstár évtizedekig legfeljebb 
csak a Ferenc-völgyi üveggyár részére szállított, adott el fát.110 Ez pedig 
az említett költségeket sem fedezte. így a kincstár érdekelt volt a tulaj
donviszonyokat az országban a XIX. század második felére megva
lósuló polgári berendezkedéssel összhangba hozni.

Mielőtt a szükséges elkülönítés utáni helyzetet vázolnánk, célszerű 
még egy-két szót ejteni az egykori koronaváros, Máramarossziget koráb
bi erdészeti emlékeiről.

Az 1652-ben kelt városi szabályrendeletben kimondták: a tölgyer
dőben csak a városi tiszt engedélyével lehet épületfát vágni. A vargák 
cserkéregszedését is engedélyhez kötötték. A makktermés idején tiltották 
az idegen „marhák” félfogadását, mindenki csak a saját, legfeljebb 12 
disznaját makkoltathatta. Ugyancsak tiltották a falopást: „Ha ki más em
ber készített fáját, vesszejét elvinné: büntetése fi. 3, mellyre egy bizony
ság elég legyen; ha maga ismeri meg, hüttel mond róla, elég legyen.”111 

Az erdőirtást -  mint „régi törvényt” -  1680-ban így szabályozták: 
„A városnak régi szokása szerint is, ha valamely embernek földe mellett 
bokros erdő vagyon, azt a maga földéhez applikálhatja és irthatja, míg 
egy szekercével elhajíthatna.”112

Az 1753. évi egyezségből kiemeljük a legeltetés és makkoltatás kér
dését,113 mivel a későbbi elkülönítések során ez is fontos szemponttá 
vált. Már a XVIII. században megtiltották az erdők korlátlan, az egyes 
polgárok önálló gulyáinak erdőbeli legeltetését. Helyette a közösen 
fogadott pásztorok felügyelete alá tartozó gulyák és nyájak erdőközi 
tisztásokon, irtásokon („lázokon”) történő nyári legeltetését hozták be. 
Ebből következett, hogy a juhok, kecskék téli erdőbeli pásztorolását is 
megszüntették. Ugyanakkor a koronavárosi polgárok makkoltatását az 
arra alkalmas időben és helyeken engedélyezték. Az idegenek sertéseiket 
csak külön kincstári engedéllyel, taksafizetés mellett bocsáthatták az 
erdőkbe.

A bevezetőben említett, 1838-ban megállapított erdőrendtartásból a 
következőket tartjuk megemlítendőnek.114

A város „nemes és nemtelen” lakossága csak a vágásokban lévő 
fából fedezhette saját szükségletét. Fával nem kereskedhetett, új vágáso
kat nem nyithatott. Azt viszont megengedték, hogy a vágásokban egy
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szerre, közösen történjék a fakitermelés, majd fajárandóságát ki-ki onnan 
vihette haza.

A rendtartás lehetővé tette a száraz- és dűltfaszedést, „nehogy külön
ben ezek elrothadjanak és veszendőbe menjenek” Az ellenőrzés miatt 
azonban ezt csak a hét három napján lehetett gyakorolni.

Az erdőrendtartás szigorította az erdei legeltetést is. Megtiltották a 
vágásterületek legeltetését, a pásztorok korlátlan (tüzelésre, kunyhóépí
tésre stb.) fakitermelését és a téli legeltetést. „Kecskéket az ez úttal rend
szabályozott erdőkben tartani szabad nem lészen” -  írták a legelteté
sekről szóló pontok végén.

Mind a járandósági, mind a legeltetési jogokat azután az 1896. évi 
egyezséggel meg kellett váltani. (Itt utalunk a bevezető táblázatunkra, 
ahol még az 1896. évi adatoknál is a kincstár nevén volt az erdő.)115

Máramarossziget -  mint egykori koronaváros -  közbirtokosságát a 
régi nemesi és a szabad polgári házas telkek tulajdonosai alkották. Az 
előbb említett peregyezséggel 2955,81 kh-at (1701,07 ha) erdőillető
ségként, 1199,30 kh-at (690,20 ha) pedig legelőilletőségként kaptak 
meg. Ez utóbbi a kőháti (nagykőháti, sztrungai és egresi), 809,06 kh-as 
(465,61 ha) havasi legelőből, a 354,8 kh-as (204,2 ha) hegyeshegy- 
bácsláczi legelőerdőből és a 65 kh-as (37 ha) szalavánhegyi gyümöl
csösből állt. Közülük a legelőerdőt 1912-13-ban vették állami kezelésbe, 
míg az erdőilletőségű erdő már 1898-ban állami erdőkezelésben volt.

Az erdők túlnyomó részét bükkösök alkották, ahol az államerdészet 
elkezdte a fenyvesítést. A máramarosi erdőhivatal vezetője, Hódosi 
KARACSONY Sándor 1914. évi beszámolója szerint ekkor már mintegy 
300 kh (kb. 170 ha) fenyvesük volt. Az alsóbb, mélyebben fekvő része
ken pedig némi tölgyes is állt.116

Az állami erdőkezelés során gondoskodtak az erdőhatárok állandósí
tásáról, utak, erdőőri lakok, hidak, átereszek építéséről. így az erdő csak
nem minden zuga hozzáférhetővé vált.

A jogosultak épületfaigényét a mélypataki tölgyesből biztosították, 
ahol a fokozatos felújító vágás során szedték ki a törzseket. Az üzemterv 
szerint évente 2000 folyóméter, átlagban 25 cm középátmérőjű rönköt 
lehetett termelni. Ezt a jogosultak mérsékelt díj mellett kapták meg.

A kőháti bükkösből évente mintegy 8300 ürm (5810 m3) bükk 
tűzifát termeltek, amelyet a jogosultak a vágatási költségek megtérítése 
után kaphattak meg. A jogosultságot úgy számolták ki, hogy az összesen 
1300 egyénből álló közbirtokosság házastelkének nagysága után adtak 
fát; 100 n.öl után 2 űrm-t (1,4 m3). A fennmaradó tűzifát pedig a nem
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jogosultak -  némileg nagyobb díj fejében -  is megvehették. A közbirto
kosság gondoskodott a fa városba történő szállításáról, amiért termé
szetesen külön kellett fizetni. A vágáshulladékot mind a jogosultak, mind 
a nem jogosultak összeszedhették, de ez utóbbiak szekerenként kétszer 
annyit fizettek, mint a jogosultak.

A fajárandóságok kiosztása, illetve a helyi értékesítés mellett lehe
tőség volt nagyobb, kereskedelmi célú faeladásokra is. A századforduló 
éveiben, amikor az országban egyre kevesebb volt a tölgyműfa, ráadásul 
a közel lévő vasúti összeköttetés jó értékesítési, eladási árakat eredmé
nyezhetett.117

A közbirtokosság -  állami támogatással -  nemcsak az erdőit, legelőit 
igyekezett rendbe hozni, hanem az egresi erdőőri ház mellett piszt
rángtelepet is létesített. A város közbirtokosságának erdőgazdálkodása 
tehát fokozatosan, de a kincstárral kötött egyezség után határozottan 
modernizálódott. Ehhez igénybe vették az állami erdőkezeléssel járó 
előnyöket is.

4.1.2 Dés
A város már az 1801 -ben készített erdőrendtartás-tervezetében meg

határozta a tilalmas „cserés” helyeket, amelyeket mind a városi lakosok
tól, mind a sószállító fuvarosoktól igyekezett megvédeni.118 A fahiány 
miatt a városiaknak megtiltották az eladásra történő fakitermelést, 
ugyanakkor vágásterületeket jelöltek ki. A szakaszosan használt szálas 
erdőkben remélték a természetes felújulást; „hogy [azok] /.../ 20, 
legfeljebb 30 esztendőkre ép[p]en olyan haszonvehetőkre nevelkednek, 
mint amazok” A lakosság faszükségletének biztosítását azonban nem
csak innen, hanem a fakereskedelemből is elősegítették. A sószállító 
fuvarosok ugyanis legkülönfélébb fákat, dorongokat stb. kínáltak eladás
ra, amelyeket a lakosok -  a tanács intézkedései alapján -  megvehettek.

Végül pedig megemlítjük, hogy a vízi malmok gátjainak építéséhez 
nemcsak a Szamos mellett nőtt fűzfaerdőt vették tilalom alá, hanem 
intézkedtek arról is, hogy a „Szamos kétfelé ágazása között lévő köz- 
porondozás fűzfákkal beültessék és azok azon végre neveltessenek, 
conserváltassanak, s annak következtében a tilalom alá vett erdő annyi
ban is tett megkímélésével nevelkedni hagyassék.”

Miként látható, a városnak már a XIX. század elején is komoly 
faigénye volt, így gondoskodnia kellett a városi erdők fokozott óvásáról. 
Ez a törekvés az erdőtörvényt követően különösen hangsúlyosan vető
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dött fel. A város korán, Szolnok-Doboka megye községeit követően, 
1895-től (évi 122 frt-ért) önként adta erdeit állami erdőkezelésbe-119 

Az állami kezelés során elkészített üzemterv Dés erdeit három üzem
osztályban tárgyalta, és valamennyit a véderdők közé sorolta.120
1. „A” üzemosztály. 216 kh (124 ha) tölgy szálerdő 80 éves vágásfor

dulóval;
2. „B” üzemosztály. 20 kh (12 ha) tölgy- (70 %) és bükk állomány (30 

%). Szálaló üzemben, 100 évenkénti átszálalással;
3. „C” üzemosztály. 781 kh (450 ha) tölgy- (70 %) és bükk állomány 

(30 %), amelyet sarjerdő üzemben, 40 éves vágásfordulóban kezel
tek. Ez utóbbinál újra felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez is véderdő 
volt, tehát a kihasználásnál különösen gondosan kellett eljárni.

Mindebből látható, hogy a Dés tulajdonában lévő erdők elsősorban 
nem gazdasági, hanem védelmi célt szolgáltak.

4.1.3 Nagybánya
A város a Károly Róbert által kiadott adománylevélben a környező 

erdőkre használati jogot nyert. Ezt újította meg Nagy Lajos 1347-ben 
kelt oklevele, amelyben további lehetőségeket adott. Megengedte, hogy 
„mivel a városnak adományozott köröskörül 3 mérföldnyire terjedő ha
tárban nagy fák és szálak, amelyek a bánya-tárók és vermek munkájára, 
valamint házak építésére alkalmasak volnának, nem találhatók, az ezekre 
szükséges fákat a király és a nemesek erdeiből vághassák.”121

Ezt a jogosultságot a későbbi uralkodók ugyan ismételten megerő
sítették, de a bányapolgárok fahasználata a környező birtokosok egyre 
nagyobb ellenállásába ütközött. Igaz, több egyezség is született,122 de a 
város érdekei a földesurak, majd a kincstár érdekeivel általában ellenté
tesek voltak. Közben mind a város, mind a kincstár igyekezett az erdők 
használatát szabályozni, a túlzott fakitermelésnek gátat vetni.123

A város határában lévő három nagyobb erdőtestet Lapos- és Nyíres- 
erdőnek (a síkságon lévőket) és Bérces-erdőnek (a hegységit) nevez
ték.124 A síksági erdők használatára már 1836-ban készült egy gazdasági 
terv, amely 100 éves vágásfordulót írt elő. A Nyíres-erdő 204 kát. 
holdnyi (117 ha) területén lévő fákat 1878-ban, a Lapos-erdő fáinak egy 
részét már korábban eladták. A tölgyfát ugyanis mind hordódongának, 
mind vasúti talpfának jól lehetett értékesíteni. Ezen két síkvidéki erdő 
felújítását azonban nehezen tudták megoldani. A Nyíres-erdőben holdan
ként 10-15 magfát meghagytak, a felújulást azok makktermésétől remél
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ték. Az elgyomosodott talajban azonban legfeljebb a gyertyán jelent 
meg, a tölgy nem újult fel. Ezen okulva a Lapos-erdőben már minden fát 
kitermeltek, majd eke után makkot vetettek, tehát mesterséges úton 
hozták vissza a tölgyet. A két síkvidéki erdőre 1888-ban készítették el az 
erdőtörvénynek megfelelő üzemtervet.

Amikor 1884-ben FEKETE Lajos akadémiai tanár azon a vidéken 
járt, külön megdicsérte a „makkvetés által keletkezett szép fiatal tölgye
sek”^ . 125 Beszámolójában azonban a város körüli gesztenyések leírása 
a legérdekesebb. A szelídgesztenyések -  írja -  „a lapálylyal és a sző
lőkkel határos területeken 1-50 holdnyi, többé-kevésbé zárt állabokat
-  gyümölcsért ápolt gesztenyéseket -  alkot, feljebb és a kevésbé meleg 
oldalakon pedig tölgygyei, gyertyánnal és bükkel elegyítve önként, min
den emberi ápolást nélkülözve szórványosan fordul elő. A gyümöl
csükért telepített és fen[n]tartott gesztenyések mintegy 800-1000 holdnyi 
területet foglalnak el. Hogy honnan vándorolt be és mikép[p]en terjedt el 
e vidéken a gesztenyefa, azt kideríteni eddig még nem sikerült, de hogy 
elterjedése nagyobb volt, mint jelenleg, annak bizonyítékai a régen fel
hagyott és újra kinyitott bányákban talált gesztenyefa-ácsolatok oly völ
gyekben is, hol most csak bükk és tölgy honol, és azt erősíti azon körül
mény is, hogy régente e fanemet bányafának nagyban alkalmazták.”

Most térjünk vissza Nagybánya előbb említett erdőire.
A Bérces-erdő egészen 1892-ig a kincstár és a város közös tulajdonát 

képezte, így arra csak ideiglenes üzemtervet állapítottak meg. Ez volt 
korábban a „reservált erdő”, amelyből mind a bányászat, mind a városi 
polgárság tűzi- és egyéb faszükségletét fedezték. Az 1892-ben létrejött 
egyezség szerint 28 000 kh (16 114 ha) rezervált erdőből a város 15 186 
kh-t (8740 ha) kapott meg. Ennek megfelelően készült el az üzemterv, 
amely szerint Nagybánya határában a következő üzemosztályokat ala
kították ki:
1. „A” üzemosztály. A Bérces-erdő 5620,21 kh-nyi (3234,43 ha) része. 

Fafajok: 34 % kocsányos és kocsánytalan tölgy, 66 % bükk, helyen
ként gyertyán és szelídgesztenye. 100 éves vágásfordulót és fokoza
tos felújító vágást írtak elő. A megjelenő bükk- és gyertyánújulatot 
ugyan figyelembe vették, de tenyésztendő fafajnak a kocsányos és 
kocsánytalan tölgyet találták. Úgy látták, hogy a kocsánytalan tölgy 
egészen 600 m tengerszint feletti magasságig jól megél. A fel nem 
újult tisztásokba kőris-, szil- és juharcsemetéket ültettek.

2. „B” üzemosztály. A Bérces-erdőből a felső, 6968,3 kh (4010,3 ha) 
kiterjedésű rész. Itt az uralkodó fafaj a bükk (95 %), míg a kocsány-
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talan tölgy szerepe alárendelt volt (5 %). 80 éves vágásfordulóban, 
fokozatos felújító vágással kezelték. Elsősorban tüzifatermesztésre 
szolgált. Az első, 1893-ban elkészült üzemterv ezt három vágássoro
zatra osztotta. Azért, hogy „előnyös munkamegosztással 4-5 község 
fuvarereje legyen foglalkoztatható a szállításnál” Ez a feltevés 
1908-ig be is vált. Az ekkor előállott munkáshiány és fuvardrágaság 
azonban annyira megemelte a termelési és szállítási költségeket, hogy 
„ezen az úton a tűzifa árának emelkedése ellenére már nem is az lett 
a czél, hogy az erdőbirtokosnak is maradjon némi haszna, hanem az, 
hogy a favágók és a fuvarosok megélhetése biztosítva legyen. Ezt az 
irányelvet követheti azonban az állam a kir. erdő-kincstár birtokain, 
de egy kulturális góczpontot képező város háztartásának biztosítása 
szempontjából -  a munkásnép fenntartásán kívül -  kénytelen a 
jövedelmezőség lehető fokozására is törekedni.” FERENTZY Lajos 
debreceni alerdőfelügyelő 1911-ben leírt véleménye jól tükrözi: a 
behatárolt erdőbirtokokkal rendelkező városok, így Nagybánya is, 
csak korlátozott mértékben tudták magukat a piaci árváltozásoktól 
függetleníteni. így azután a három vágássorozatot egyre csökkentet
ték, ahol a mintegy 300 ezer m3-es fakitermelés erdei vasút építését 
is kifizetővé tette.

3. „C” üzemosztály. „Bérezi legelőerdő” A 2176,47 kh (1252,56 ha) 
területet távol fekvő, bajosan megközelíthető részeken jelölték ki. 
Onnan a fát nehezen lehetett kiszállítani, a legeltetésből viszont 
komoly bevételre számítottak. A 80 éves vágásfordulóban kezelt 
bükköst mindenhol egészen a 0,4-es záródásig megbontották. Igen 
ám, de a megbontás nem a befüvesedésnek, hanem a bükkújulat 
megjelenésének kedvezett! Ebből okulva a továbbiakban az erdőt 
egyes részeken teljesen letarolták, míg a meredekebb, netalán 
sziklakibúvásos helyeken pedig megbontás nélkül hagyták. így a 
kezdetben ligetes legelőerdőnek indult kezelést átalakították pásztás 
legelőerdővé.

4. A „D” üzemosztályba a síksági erdők, a Lapos- és a Nyíres-erdő 
kerültek. Ezek összterülete 1800,91 kh (1036,43 ha) volt. Az erdők 
uralkodó fafaját a kocsányos tölgy jelentette, amelyet 100 éves 
vágásfordulóban és tarvágással kezeltek.

A síksági erdőkben 1917 őszén jelentős száradás következett be.126
A késői fagyok, majd a különféle rovarkárosítások és a lisztharmat előbb
korai, majd többszöri lombkárosodáshoz vezetett, amelynek következté-
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ben a tölgyfák között káka és egyéb vízigényes, sokat párologtató gyom
félék jelentek meg, aminek hatására mind a talaj-, mind a talajvízvi
szonyok megváltoztak. Bekövetkezett a fák tömeges száradása, amely 
folyamat megkérdőjelezte magát a tölgyerdő-gazdálkodást is.

A fenti, elsősorban az őshonos fafajokon alapuló síksági és hegy
vidéki erdőgazdálkodással kapcsolatosan utalnunk kell SZABÓ Adolf 
1912-ben megjelent könyvére. Az egykori erdőfelügyelő úgy látta, hogy 
mind a sík-, mind a hegyvidéki területeken próbálkozni kellene az 
akáccal. Az akác ugyanis gyorsan nő, ráadásul a bányászatban és egyéb 
gazdasági célokra is jól felhasználható. „Az ákácerdőnek -  írta SZABÓ -  
sehol sem lehet fontosabb hivatása, mint Nagybányán, mert a város 
bérces erdeiben való ákáctenyésztéssel nemcsak az erdőjövedelem 
emelkedését biztosítjuk, hanem a bányászat érdekét is előmozdítjuk, és 
ne feledjük, hogy a bányászat nélkül Nagybánya múltjában aligha lett 
volna öröm és jövőjében vajmi kevés lenne a remény.”127

Nagybányán az erdők értékesítését a következőképpen oldották meg. 
A tölgy-, szil-, kőris- és juharfákat tartalmazó erdőrészleteket törzsen
ként felvették, értéküket megbecsülték, majd nyilvános árverést írtak ki, 
így tehát tövön adták el.128 A tűzifát a város maga termeltette, rako
dókra, majd pedig faraktárakba szállította. A raktárakból aztán évenként 
meghatározott árszabályzat szerint adták el. Az előhasználati tölgyet szintén 
faraktárakból, míg a nyírét és nyárat az erdőn bárca alapján értékesí
tették. „Az elő- és magashegységi erdőkben -  írta FERENTZY Lajos -  
azonban a városi bányamunkásokat és szegényeket -  évente fizetendő 8 
korona díj ellenében -  hulladék szárazfára faizási (kosarazási) jog illeti 
meg, akik ezt a jogot szabályrendeletileg megállapított keretek között 
gyakorolják.”

Nagybánya végig megmaradt az önálló erdőkezelés mellett. A város 
egy erdőtisztet és a 7 védkerületben 11 szakvizsgázott erdőőrt és 4 erdő
szolgát alkalmazott.129 Ők gondoskodtak a korszerű, a kincstári erdőgaz
dálkodással vetekedő gazdálkodás irányításáról, felügyeletéről.

Egy 1910-ben közzétett, bár a kortársak szerint kissé felületes, 
jövedelemkimutatás szerint Nagybánya 17 678kh(10 174 ha) erdejéből 
228 779 K évi bevételre tesz szert.130 Az erdőbirtok értékét 970 ezer K- 
ban adták meg, míg a holdankénti értékét 55 K-ban (96 K/ha). Ha a 
kimutatásból mi is -  miként az értékeket az Erdészeti Lapokban közlő is -  
hiányoljuk az erdők tiszta jövedelmét, akkor is látható, hogy a város az 
erdőt jelentős tőkének tekintette.
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4.1.4 Felsőbánya
A város131 polgárai a középkori bányajog alapján a bányák körül 

fenntartott erdőket szabadon használhatták. Ezt Nagy Lajos király 1376. 
és Bethlen Gábor fejedelem 1624. évi adománylevele tartalmazta. A 
bányászati célú erdőhasználat idővel részben a környező földesurak, 
részben a kincstár érdekeivel ütközött. A kincstár a bányászati üzemre 
rezervált erdőket sajátjának tekintette, ott a bányapolgároknak csak 
bizonyos fahasználati joguk volt. Ez több évszázadon -  lényegében a 
Habsburg uralkodók idejében végig -  keresztül így volt, miközben a 
kincstári érdekeket a kamara igyekezett már a XVIII. században korszerű 
erdészeti kezelés által érvényesíteni.132

A XIX. század elején azután a kincstári és a városi erdőket 
fokozatosan elválasztották. Felsőbánya polgárai azonban a kincstárnak 
juttatott erdőkben továbbra is jogosultak voltak mellékhasználatot (legel
tetés, makkoltatás stb.) gyakorolni, sőt továbbra is fennmaradt egy kö
zös, városi és kincstári tulajdonú erdő. Ennek kérdését csak 1909-ben 
sikerült rendezni, amikor mind a kincstári erdőket terhelő szolgalmakat, 
mind az előbb említett, közös tulajdonú erdő ügyét megoldották; azok 
tehermentesen a kincstárhoz kerültek.133

Felsőbányának így is 6111,25 kh (3517,02 ha) erdeje volt, amely a 
Gutin hegység délnyugati hegyein állt. Változatos, 316 m-től 1176 m 
tengerszint feletti magasságon elsősorban bükk, a mélyebben fekvő 
részeken pedig tölgy tenyészett. A bükkösök azonban meglehetősen cse
kély jövedelmet hoztak, mert azokat itt sem lehetett -  miként az ország 
más vidékein sem -  értékesíteni.

Az erdők jövedelmezőségi viszonyait az 1900-ban bevezetett állami 
erdőkezelés változtatta meg. A korábbi, 1899-ig terjedő időszakra jel
lemző évi 1000 K körüli évi tiszta jövedelmet 1910-re már csaknem 23 
ezer K-ra emelték. Ezt elsősorban az alsóbb régiókban fekvő tölgyerők 
(egyébként már többször átszálalt, átválogatott) fokozott kihasználásá
val,134 és két, a városban létesített fűrésztelep felállításával érték el. Az 
erdőkből származó jövedelmek további növelését azonban gátolta, hogy 
a város lakossága a fát kedvezményes áron kapta.

Az erdőfelújítás érdekében a város ingyentelkén állami csemeteker
tet és gyümölcsfa-iskolát létesítettek. Ezekből a város a telekbér fejében 
kapta a szaporítóanyagot. A nagybánya-felsőbányai vasút és országút 
mellett például erdő helyett is gyümölcsöst ültettek.

Gondot fordítottak a pisztrángtenyésztésre, sőt a turisztikára. „Mert 
hogy itt a turistaság és nyaralás ügye évről évre jobban fellendül -  írta
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1911-ben FERENTZY Lajos - ,  ez az erdő kedvező fekvésének és annak 
a körülménynek tulajdonítható, hogy a városi hatóság az erdő hozzáfér
hetővé tételére minden lehetőt elkövet. Nem számítva a bányászati 
célokra szolgáló vízvezeték mellett a m. kir. bányakincstár által régebben 
készített mintegy 10 000 méter hosszú, egész hosszában 2 méter széles 
árnyas utat, a város az utolsó években mintegy 12 000 m hosszú turista
utat készíttetett, hogy a Gutin, Feketehegy és más szebb kirándulóhelyek 
felkeresését megkönnyítsék.”

A városi erdőket 1907-ben a következő üzemosztályokba sorolták:
1. „A” üzemosztály. 787,81 kh (453,38 ha) kiterjedésű tölgyes. Ezt 80 

éves átmeneti fordában, fokozatos felújítással igyekeztek jól záródó 
tölgy szálerdővé átalakítani. A fel nem újult foltokba tölgycsemeté
ket ültettek;

2. „B” üzemosztály. 1646,96 kh (947,83 ha) bükkerdő. 80 éves átme
neti fordában, fokozatos felújító vágással kívánták az idős, már több
ször átszálalt erdőt megifjítani. A fel nem újult részekbe tölgy-, 
juhar-, kőris- és jegenyefenyő-csemetéket ültettek, így az elegyetlen 
bükkösöket némileg átalakították;

3. „C” üzemosztály. 1807,63 kh (1040 ha) bükkös. Kezelése megegye
zett a „B” üzemosztályéval;

4. „D” üzemosztály. 62,24 kh (35,82 ha) kiterjedésű tölgy véderdő, 
amelyhez 6,35 kh (3,65 ha) terméketlen terület tartozott. 40 éves 
vágásforduló mellett, természetes úton kívánták felújítani. Az emlí
tett terméketlen, tisztás területből pedig az üzemterv évente 2,2 kh 
(1,3 ha) beerdősítését írta elő;

5. „E” üzemosztály, legelőerdő. A 142,80 kát. hold (82,18 ha) kiterje
désű területen az 1907-1916 között érvényes üzemterv összesen 
84,94 kh-on (48,88 ha) engedélyezett olyan megbontást, amelyet a 
legelöerdővé történő átalakítás követelt meg. Ugyanakkor a tisztás, 
netalán rossz fűösszetételű helyeken előírta a legelőjavítást;

6. Nyíres-erdő. A 149,50 kh (80,04 ha) területből 5,80 kh-t (3,34 ha) 
parkszerűen kezeltek, 140,60 kh-on (80,91 ha) gyümölcsöst és 3,10 
kh-on (1,78 ha) fűztelepet kívántak létesíteni.

A kincstár és a város megegyezése során a Felsőbányának jutott 
erdőkből 607,40 kh-on (345,56 ha) legelőerdőt, 848,90 kh-on (488,54 
ha) pedig „nemesebb fanemekből” álló, belterjesen kezelt erdőt kívántak 
kialakítani.
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A városi erdők berendezése és kezelése összességében a legkorsze
rűbb módon történt. Nemcsak a szűkebben vett hozamszabályozási és 
egyéb erdészeti szempontok érvényesültek, hanem a mai fogalmaink 
szerinti közjóléti elvárásoknak is igyekeztek megfelelni. Felsőbánya így 
a városi erdőkben folyó állami erdőkezelés eredményeinek szép példája 
lehetett.

4.1.5 Szatmárnémeti
Szatmár a XIII. században kelt adománylevelek tanúsága szerint 

erdőket is kapott.135 Ugyancsak adományok útján került Németi tulajdo
nába is az erdő. Ezeket a kor szokása szerint használták, és azok haszno
sítását csak a XVIII. században kezdték szabályozni. Tilalmasokat 
jelöltek ki, ahol mind az idegen, mind a városi embereknek tilos volt fát 
vágni.136 Az erdészeti szervezetet is ekkor kezdték kiépíteni, 1774-ben 
ugyanis erdőbíróságot szerveztek, amelynek az erdőrontók felderítése és 
megbüntetése volt a feladata.

Az udvari kamara 1826-ban kezdett a település erdőgazdálkodásába 
beavatkozni, amikor a várost szakszerűbb erdőhasználatra intették. 
1839-ben mérték fel a város erdőterületét, amelyet 7852,2 kh-nak 
(4518,9 ha) találtak. Az erdőmester által vezetett felmérő munkák ered
ménye volt az is, hogy -  200 éves vágásfordulót alapul véve -  meghatá
rozták az éves vágásterületet. Az erdő felújítására azonban nem fordí
tottak elég gondot („az erdő magát neveli” -  vélték), így az udvari 
kamara a város erdőgazdálkodását ismételten kifogásolta.

A mai fogalmaink szerinti első üzemterv 1865-ben készült el. Ekkor 
három üzemosztályt alakítottak ki. Kettőben 90 éves vágásfordulójú 
szálerdő üzemet, a harmadikban pedig sarjerdő üzemet határoztak meg. 
Gondoskodtak a felújításról, aminek érdekében csemetekertet is létesí
tettek, illetve elő- és utótilalmazást léptettek életbe.

A Nagyerdőt sarjerdő üzemben kezelték, mivel azt 1870-ben -  bel
ügyminiszteri engedéllyel -  teljes egészében letarolták. A mintegy 800 
kh (kb. 460 ha) kiterjedésű területen a fakitermelést a város pénzügyi 
helyzetének megszilárdítása érdekében határozták el.137 A továbbiakban 
Szatmárnémeti város többször élt ezzel a lehetőséggel.

Az erdőtörvény után az erdőfelügyelő úgy látta, hogy a városi 
„állabok minősége jó, a természetes úton történt felújítások sikerültek, 
kezelés és erdővédelem megfelelő.”138 A továbbiakban azonban az erdő
törvénynek megfelelő üzemtervet kellett készíteni, illetve gondoskodni 
egy felsőfokú képzettséggel rendelkező erdőtiszt alkalmazásáról.139
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Az 1889-ben jóváhagyott új üzemtervben az erdők zömére 100 éves 
vágásfordulót és szálerdő üzemet állapítottak meg. Az előbb említett 
Nagyerdőt viszont 40 éves fordájú középerdő üzemben kívánták kezelni.

A város 1894-ben újra jelentősebb pénzösszegre akart szert tenni, 
amelynek forrásául az erdők faállománya eladását, a gyorsított fakiter
melést jelölte meg. A 10 év alatt kitermelendő 2085 kh-nyi (1199,92 ha) 
erdőségre árverési hirdetményt tettek közzé,140 amelyet 1896-ban a 
Neuschloss-féle cég nyert el.

Ezen gyorsított ütemű fakitermeléshez, továbbá a letárolással érintett 
erdők mezőgazdasági területté történő átalakításához a földművelésügyi 
miniszter feltétellel járult hozzá. A várost arra kötelezte, hogy a letarolt 
síksági erdeje helyett legalább akkora területű hegyvidéki erdőt vásá
roljon. 1899-ben valóban vettek az Avas hegységben 3819,5 kh (2198,1 
ha) bükkerdőt.

1897-ben új üzemtervek készültek el, amelyek megtartották a síksági 
erdők korábbi három üzemosztályát, de valamennyiben szálerdő üzemet 
írtak elő. 1907-ben pedig már az avasi erdőbirtokokra is volt üzemterv, 
amely városi erdőingatlanokat 1905-ben és 1907-ban további vásárlá
sokkal növeltek, 1917-ben pedig letarolt erdőterületet vettek meg.141

Ezek után tekintsük át az erdészeti üzemtervek alapján üzemosztá
lyonként a város fontosabb erdőit!
1. „A” üzemosztály, ahová a síksági, a németi részen lévő Nagy-, Utas- 

és Sár-erdők tartoztak. Összkiterjedésük 2930 kh (1686 ha) volt. Az 
uralkodó fanem a kocsányos tölgy (77 %) és a szil (17 %). Ezek 
közé elegyedett a gyertyán (5 %) és a rezgő nyár, helyenként pedig 
az éger. 100 éves fordában, tarvágással kezelték. A felújulást részben 
a természetes úton megjelenő fácskákból, részben pedig csemete - 
üketéstől várták. A terület egy része vízállásos, lapos volt, ezért csak 
téli fakitermelésre és -anyagmozgatásra lehetett gondolni. A faanyag
nak csaknem 2/3-át tudták iparifaként értékesíteni.

2. „B” üzemosztály. Ide a szatmári rész Kis-Csonka-, Darvas-, Moha- 
és Nagy-Mocsár-erdeje tartozott. Összkiterjedésük 1610 kh (927 ha) 
volt. Az állományviszonyok nagyjából az előző üzemosztályéval 
egyeztek meg. Itt is szálerdő üzemet és 100 éves fordát írtak elő. 
Ezen a területen folyt az 1896-ban meghirdetett nagyarányú fakiter
melés, így a továbbiakban szünetelő üzem lépett életbe.

3. „C” üzemosztály. A Kis-Mocsár- és a Cser-erdőt sorolták ide, ame
lyek kiterjedése 1499,4 kh (862,9 ha) volt. A várostól mintegy 23 
km-re fekvő erdők már dombokon, előhegyeken álltak. így a jellem
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ző fafaj a cser (68 %), amely közé kocsányos és kocsánytalan tölgy 
elegyült. Az üzemterv itt 60 éves átmeneti fordát írt elő, amely során 
a sarjról keletkezett fákat igyekeztek csemetével felújítani úgy, hogy 
a csert visszaszorítsák. Az iparifa-kihozatal a 10 %-ot sem érte el. 
„Ez az üzemosztály - írta róla LÉBER Antal -  fekvése és silánysága 
által a legkevesebb jövedelmet adja.”

4. „D” üzemosztály. Az ún. „Bérci-erdő” Avasfelső- és Avasújfalu 
határában volt, a várostól 62 km-re. A 3891,4 kh (2239,5 ha) bükk 
őserdő 500-1200 m tengerszint feletti magasságban állt. Átlagkorát 
140 évben adták meg. A város ehhez kapcsolódva vett további 
erdőket is.

A kihasználás érdekében Avasfelsőfalutól 13 km-es iparvasutat épí
tettek, amely a szatmár-bikszádi vasúthoz csatlakozott. „Nagy baj -  írta a 
városi erdőmester, LÉBER Antal - , hogy a szatmár-bikszádi vasút kes- 
kenyvágányú lévén, nem képes a forgalmat lebonyolítani, a nagyobb 
kihasználás csak azután jön és már most sem tudja a vasút a kész 
anyagnak a felét sem elszállítani, a vasút és a szűk pénzügyi viszonyok 
rendkívül nyomják és hátráltatják a különben reményteljes nagy faipari 
fellendülést.”142

Az „ősbükkös” 20 évre történő kitermelését, 1907-től kezdődő 
kihasználásának eladásakor a város kihirdette, hogy a vevő köteles 
megépíteni a Tűr-völgyi iparvasutat, illetve a város által már megkezdett 
munkát átvenni és folytatni.143 A 3621,5 kh-nak (2084,2 ha) talált bükk 
őserdőben a 20 cm-nél vastagabb fákat kellett kitermelni, és 22 év alatt a 
területet a városnak visszajuttatni. Ugyancsak a várost illette meg a 
kiépített vasút további használati- és tulajdonjoga is. Magáról az árverés 
lefolyásáról részletes ismereteink nincsenek. Azt viszont tudjuk, hogy a 
fakitermelés jogát a Dél-magyarországi Faipari és Kiviteli Rt. nyerte 
meg. Az üzlethez, 20 évi részletfizetés mellett, kát. holdanként 440 K 
(765 K/ha) árért jutott.144

A következő évtizedből, 1913-ból rendelkezésünkre áll a debreceni 
erdő felügyelő beszámolója, aki a város erdőgazdálkodásáról a követke
zőket írta.145

Erdősítendő volt 1912-ben 23,6 kh (13,6 ha), amelyből ténylegesen 
beerdősítettek 10,0 kh-t (5,8 ha), míg 13,6 kh (7,8 ha) erdősítetlen 
maradt. „Ezen hátralék abban leli indoklását írta - , hogy a faanyag a 
vágásból a rossz időjárás miatt nem volt kiszállítható, s azért az új 
erdősítés nem volt foganatosítható.”
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A város 1913-ban rendkívüli fahasználati engedélyt kért a „B” 
üzemosztály egyik részletére, ahol 170,1 kh-on (97,9 ha) végezte el a 
kitermelést. Az üzemtervtől eltérő használathoz a hozzájárulást azzal az 
indokkal kérte és kapta meg, hogy az avasi erdeiben -  per miatt -  nem 
vághatott fát.

Szintén a „B” üzemosztályban került sor előhasználatra is. 136 kát. 
holdról (78 ha) 3600 m3 fát vágtak ki. A 30 éves tölgy fiatalosban így 
nemcsak a gyérítést végezték el, hanem a visszamaradt magfákat is 
ekkor vágták ki. Ugyanitt a vizenyős részeken, összesen 44 kát. holdon 
(25 ha), a tölgyfát kitermelték, helyette -  mezőgazdasági közteshaszná
lattal -  kőrist ültettek.

Végül az erdőfelügyelő véleményét így összegezte: „Általában véve 
mondható, hogy az erdők állapota Szatmárnémeti város törvényhatósága 
területén kielégítő.” Tehát a pártatlan szemlélő 1913-ban is azt látta, amit 
az erdőtörvény életbe léptetésekor: a város az erdeiben megfelelően 
gazdálkodik.

Az 1910-es években a város síksági tölgyerdeiben, a Nagy-Mocsár-, 
a Sár- és a Cser-erdőben nagymérvű, csaknem 30 ezer m3-t kitevő szára
dás, pusztulás lépett fel. Az erdőkárosodás okait MATUSOVITS Péter 
vizsgálta meg, írta le.146 Beszámolója szerint az erdőpusztulás tulajdon
képpen egy kárláncolat következménye. Az éppen kibomló rügyeket, 
hajtásokat a késői fagyok pusztították el, ami után rovarkárosítás 
következett. A lombkorona pusztulását a lisztharmat is elősegítette, s így 
a fák nem tudtak párologtatni, aminek következtében a talajvíz szintje 
megemelkedett. Ez a sások megtelepedését segítette elő, és természete
sen a talaj leromlását.

MATUSOVITS a károk megelőzésére a fokozatos felújító vágás 
kitérjödt alkalmazását (ezt a leromlott, sással benőtt területeken már 
természetesen nem lehetett megvalósítani), a nevelő vágásokat és a 
rovarokat pusztító madarak elszaporításának elősegítését ajánlotta. A 
síksági tölgyesek ezen pusztulása mindenesetre már ekkor figyelmeztette 
a szakembereket: az alföldi területek erdei, különösen a tölgyesek, a 
környezeti tényezők legkisebb változására is nagyon érzékenyek.

Végül a Nagybánya esetében már idézett városi vagyonstatisztika 
Szatmárnémetire vonatkozó adataira utalunk -  ugyanazokkal a fenntartá
sokkal, amelyeket előbb is említettük.147 A város 5928 kát. holdnyi 
(3412 ha) erdőbirtokát 1910-ben 4 979 520 K-ra értékelték, azaz a kát. 
holdankénti becsérték 840 K volt. Ezzel valamennyi erdővel rendelkező 
vidéki várost megelőzött. Egyedül Budapest volt előtte 4786 K/kh-dal,
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de ott nem az erdők voltak értékesek, hanem azok város körüli fekvése, 
maga az ingatlan. Ha nem is fogadjuk el az abszolút számokat, a viszo
nyítás, az, hogy Szatmárnémeti erdő vagyona milyen jelentős értéket 
képviselt, mindenképpen figyelemreméltó. S mindehhez tegyük hozzá: a 
város erdeiben jól gazdálkodott, hiszen az erdők jövedelmét hosszú távra 
igyekezett megtartani.

4.1.6 Szilágysomlyó
Kraszna vármegye egykori székhelyén, a nevezetes, 1800. évi erdé

lyi főkormányszéki felhívásra148 már ugyanabban az esztendőben leszö
gezték: a fával takarékoskodni kell, az erdők felúj ulásának legfőbb aka
dályát pedig a kecskékben látták. Ezért javasolták: „Hogy a kecskék 
tartása, mely a közönséges tapasztalás szerint az erdők gyarapodásának 
egy nevezetes mételye, egyáltalában meg ne engedtessék.” 149

Hogy mindezt a gyakorlatban mennyire sikerült megvalósítani, arról 
megfelelő adataink nincsenek. Tény viszont, hogy a város erdőgazdálko
dásával gondok voltak. Ezt támasztja alá egy későbbi, már a kiegyezés 
utáni esemény.150 Szilágysomlyó „Magura” erdejére 1875-ben -  az 
1807:XXI. te. alapján -  megyei zárlatot rendeltek el. A város 1879-ben 
kérte, hogy a zárlatot szüntessék meg. A vármegye elöljárósága valóban 
fel is oldotta volna, de a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
ter ehhez nem járult hozzá. Rámutatott, hogy az eltelt időszak, azaz 3 év 
nem elegendő ahhoz, hogy az erdőpusztítás nyomai eltűnjenek.

Az erdőpusztítások szilágysági hatására FEKETE Lajos, erdőakadé
miai tanár 1884. évi útja során tért ki. Főleg arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a letarolt területeken -  a talaj- és domborzati viszonyokból követ
kezően -  kiterjedt vízmosások keletkezhetnek.151 Az erdőtörvény utáni 
időszakból a nagyváradi erdőfelügyelő tudósításait ismerjük.152 Ő az 
erdők csaknem egyedüli felújítási módjaként a sarjaztatást jelöli meg. 
Rosszallja, hogy a sarjaztatott erdőkben is kiterjedt legeltetések folynak, 
ami önmagában is a talaj és a sarjadék károsodását okozza. Hosszabb 
távon pedig a kitűnő erdőtalaj leromlásához vezet. Számunkra nagyon 
fontos az ekkor összeállított erdőtörzskönyv, amelynek 1885. és 1896. 
évi adatait a bevezető táblázatban közöltük. Abból azonban nem derül ki, 
hogy Szilágysomlyó határában Somlyócsehi (350 kh -  201 ha), Somlyó- 
győrtelek (168 kh -  193 ha) és Somlyóújlak (185 kh -  107 ha) közsé
geknek is volt erdeje.153
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A város Szilágy megyével együtt, 1890-ben adta erdeit állami 
kezelésbe. Ebből az időszakból maradtak fent az üzemtervi adatok, ame
lyeket érdemes egy kicsit közelebbről is megvizsgálni.

Az összesen 1390 kh (800 ha) területü erdőbirtokból 23 kh (13 ha) 
terméketlennek volt leírva, míg a többi részen a tölgy 70, a bükk 30 %-ot 
foglalt el. Mindkét fafajt -  mivel itt lényegében elegyes erdőkről volt szó -  
40 éves vágásfordulóban és sarjerdő üzemben kezelték. Az erdő korosz
tályviszonyaiban jelentős eltolódás volt észlelhető. A terület jó felén, 735 
kh-on (423 ha) 11-20 éves állományokat találtak. Ez visszavezethető az 
erdőtörvényt közvetlenül megelőző időszak túlhasználatára, ami azután 
az említett zárlat elrendelését vonta maga után.

Az állami erdőkezelést követően nagy gondot fordítottak az erdők 
felújítására. Ezt bizonyítja a szilágysomlyói erdőgondnok 1894. évi je 
lentése, amely szerint a város saját nevelésű csemetékkel abban az évben 
15 kh-t (9 ha) ültetett be, és a tavalyi ültetéseket is pótolta. „A siker 
kielégítő” -  írta az erdőgondnok.154

Vissza kell még térni az üzemtervre. Ebben a birtokos évi faszükség
letét 800 m3-ben határozták meg, míg az erdő évi, aktuális fahozamát 
1140 m3-ben.155 (A szabályos, a „rendes” korfokozatú erdő hozama 1603 
m3 lett volna.) Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos városnak faszükséglete 
biztosításához elegendő erdeje volt. Az adatok természetesen önmaguk
ban nem vezettek kiegyensúlyozott, az erdőtökének csak a kamatait 
kihasználó erdőgazdálkodáshoz. Hiszen például 1898-ban a város 87,55 
kh (50,39 ha) erdőre kért és kapott rendkívüli kihasználási engedélyt.156 
Mégis Szilágysomlyó példája lehet annak, hogy egy kisváros miként 
élhetett mind az erdőtörvény adta lehetőségekkel, mind az éppen megfe
lelő hozamú erdejével „békességben”

4.1.7 Kolozsvár
A város erdei három pagonyban feküdtek. Egy részük, a kolozsvári 

pagony közvetlenül a település körül és a szomszédos falvak határában 
volt. A felső pagony Torda-Aranyos megyében, Alsó- és Felsőfüle, to
vábbá Havasasszonyfa környékén, míg az alsó pagony Szolnok-Doboka 
megyében, Kabalapatak, Torm apataka, Gyurkapataka, Hosszű(Gor- 
bó-)mező és Veck községek határában volt.

A város az 1870. évi XLII. te. 5-7. §-ai alapján erdészeti ügyeiről 
szabályrendeletet alkotott.157 Ekkor az erdőbirtokokat elkülönítette a 
mezőgazdasági területektől, s míg a mezőgazdaságilag használt részeket 
bérbe adta, addig az erdeit házi kezelésben tartotta. Az erdőkezelés
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belterjessége érdekében már ekkor, 1871-72-ben elrendelte a városi 
erdők üzemtervezését, sőt az erdőrendezéskor figyelembe veendő leg
fontosabb szempontokat (például a tartamosságot) is meghatározta. A 
szabályrendeletben részletesen szabályozták az erdei termékek értékesí
tésekor követendő eljárásokat és az erdészeti személyzet teendőit. (Mivel 
ilyen szabályrendeletek gyéren készültek el, illetve maradtak fenn, a 
kolozsvárit a 3. számú mellékletben közöljük.)

A város polgármesterének 1878-ban készített jelentéséből tudjuk,158 
hogy a város erdőiből a bevétel 2606,14 frt volt, míg a kiadás csak 
469,90 frt, bár ez utóbbiban az erdészszemélyzet járandósága nem volt 
benne. Ennek alapján állapította meg: „Általában a város erdeire fordított 
kiadások a folyamatba tett rendszeres erdőkezelés és beosztás mellett 
évek múlva dúsan gyümölcsözni fognak a város közönségének.”

Itt hadd emlékezzünk meg a város hatalmas faigényéről, amelyet 
saját erdőiből nem tudott kielégíteni. KO VÁR Y László kézenfekvő és 
legjobb megoldásnak a Gyalui-havasok ilyen irányú igénybe vételét, az 
ottani erdők faanyagának Kolozsvárra szállítását látta.159 Valóban, ami
kor a kincstár 1878-ban a gyalui uradalmat visszaváltotta, a (Hideg-)Sza- 
most faúsztatásra kezdte el berendezni, amely vízi úton jelentős 
mennyiségű tűzifát lehetett Kolozsvárra szállítani. Ezek „kifogóhelye” a 
város „Fásberke” volt, ahonnan azután a lakosok a faszükségletüket 
biztosíthatták.160 Az 1870-es, 80-as évek kezdeti fakereskedelmi próbál
kozásai természetesen a századfordulóra jelentősen módosultak, kiterjed
tebbé váltak. Ez azonban már elvezet jelen vizsgálódásunktól (a fakeres
kedelem témakörébe vág), de jelezzük: Kolozsvár jelentős fafogyasztó 
volt, amelyben a városi erdők csak alárendelt szerepet játszhattak.

A kolozsvári és a felsőpagonyt még az erdőtörvény életbelépése után 
is oklevéllel nem rendelkező erdész, GESZT Antal kezelte. (Erre az 
erdőtörvény 35. §-ának b/ pontja adott lehetőséget.) A XX. században 
viszont már az erdőtiszti oklevéllel rendelkező BIZONY Ferenc volt a 
városi erdész. Az ő összeállításában készült el a havasasszonyfalvi 
határban lévő erdő üzemterve.161 Ezt ugyan később csak ideiglenes 
használati tervnek minősítették, mert az erdő birtokrendezés alatt állt, de 
egy-két adatot érdemes belőle idézni.

Az 1887-ben összesen 279,6 kh-nak (160,9 ha) talált erdőben két 
üzemosztályt különítettek el.

Az „A”-ba a „Muntyele Krecsuneszi” 186 kh 1040 n.ölnyi (186,6 
ha) területe tartozott. Ezt bükk és tölgy alkotta, amely közé helyenként 
nyír elegyedett. Az erdőben -  az erdőfelügyelő véleménye alapján
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egyelőre mindenféle használatot megtiltottak. A jövőben pedig fokozatos 
felújító vágással, 80 éves fordában kívánták kezelni. Mind ez, mind a 
Bacsilor-dülőben lévő „Purkurecz”-erdő (ahol a birtokrendezés folyt)
-  miként írták -  hivatva lesz a városnak állandó jövedelmet szolgáltatni. 
„Ezen czél leginkább épület fa tenyésztése által elérve lesz, minek 
folytán ezen erdő épületfa gazdaságra rendezendő be ”

A „B” üzemosztályba a 92 kh 1538 n.ölnyi (53,5 ha) bükk állabú, 
„Duszu Móri” nevezetű erdő tartozott, amely „hivatva van állandó jöve
delmezősége ezélj ából a közel fekvő községek lakosságának faszükség
letét tűzi és mezőgazdasági fára nézve fedezni, e szerint tűzifa gazdaság
ra rendezendő be.” A bükk saijerdőben 40 éves (!) vágásfordulót, évi 2,3 
kh (1,3 ha) tarvágásos sarjerdő üzemet terveztek. Megismételjük 
azonban, hogy az idézett üzemterv a birtokrendezések miatt nem lépett 
hatályba.

Az erdőtörvény után a kolozsvári erdőfelügyelő, LAITNER Elek, 
többször is foglalkozott a város erdőivel.162 Kolozsvár határában, a 
kolozsvári pagonyban, a 307 kh 1000 n.öl (177,08 ha) kiterjedésű Pipás- 
csere, a Kerekerdő és a Csonkakapu nevezetű erdőket megfelelő, jó 
állapotban találta. Megállapította, hogy a kocsánytalan tölgyből, rezgő 
nyárból és gyertyánból álló erdők azonban „kedvező fekvésük és kitűnő 
talajuknál fogva” nagyobb fahozamot is biztosítanának.

Az 1884-ben készülő üzemterv szerint -  írta LAITNER -  az erdőket 
szálerdő üzemben, 66 éves fordában kívánják kezelni. Igen ám, de a 
város épület- és szerszámfaszükségletét ilyen módon mégsem lehet 
biztosítani. Az állományok ugyanis legalább 50 %-ig ki vannak szálalva. 
így a feltörekvő alfák a felfákat elnyomják, az alfákból viszont nemigen 
lesznek épületfák. Ezért az évek óta megtiltott fakitermelés felújítását, az 
alfák fokozott kitermelését, azaz a valódi szálerdő üzem megteremtését 
javasolta.

Szintén elismerte, hogy a város nemcsak a fahasználatokban, hanem 
az erdei legeltetésben és makkoltatásban is jelentős önmérsékletet 
tanúsított. Ennek ellenére a legeltetés további csökkentését, sőt lehetőség 
szerinti kiküszöbölését javasolta. Annál is inkább, mert „Kolozsvár város 
nagy kiterjedésű gyep legelővel bír.” LAITNER úgy látta: „A legelő által 
körülvett /.../ erdők megvédését megnehezíti azon körülmény is, hogy az 
egyes erdőrészek a legelőtől élesen elhatárolva nincsenek, s ennek 
tulajdonítható az is, hogy a széleken helyenként 15-20 ölnyi szélesség
ben is a fanövényzet csak levágott és eltörpült bokrokból áll.” Tehát az 
erdőket és a legelőket árkokkal kell elkülöníteni. Az erdei legeltetés
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megtiltása mellett pedig gondoskodni kellene az erdőközi tisztások 
befásításáról, ami által a város szétszórt fekvésű erdeje egy tömbbe, 400 
kh-nyi (230 ha) területbe állna össze. Ez nemcsak az erdőőrzést, és úgy 
általában az erdőkezelést könnyítené meg, hanem „a mostani hiányos 
zárlatú és a legeltetés által megkárosított erdőknek holdanként alig 1 tö
mör köbméterre becsülhető évi növedéke megfelelő zárlat és védelem 
mellett ezen kitűnő erdőtalajon év és holdanként 3 köbméterre volna 
fokozható, sőt a város közvetlen közelében egy ily összefüggő erdő
testnek a klimatikus és egészségügyi viszonyokra is csak jó hatása 
lenne.”

A kolozsvári határban, a kolozsvári pagonyra végül 310,5 kh (178,7 
ha) erdőre készítettek üzemtervet. Ehhez csatlakozott a feleki (erdőfe- 
leki) határban lévő 651,5 kh (374,9 ha) és a (nádas)kóródi 336,0 kh 
(193,4 ha) erdő. A felekit középerdő üzemben, míg a kóródit sarjerdő 
üzemben (elsősorban tűzifanyerés céljára) kezelték.

Az alsó pagony erdőit részben tölgy-, részben pedig bükkfák 
alkották. Az 1878-ban készített kimutatás szerint itt 1160 kh-on (668 ha) 
állt erő,163 de 1900-ban már arról írtak, hogy a város az itteni 1693,72 kh 
(974,74 ha) erdejét nem adta állami kezelésbe.164 Kolozsvárnak tehát 
ezen a részen lényegesen nőtt az erdőterülete, bár ekkor már Gorbómező 
határában nem volt erdeje.

Összességében Kolozsvár az erdőgazdálkodásra nagy gondot fordí
tott, sőt az erdőterület gyarapítására is gondolt. Ezt bizonyítja, hogy 
1917-ben erdővásárlási szándékot jelentett be. A város ekkor feliratban 
fordult a földművelésügyi miniszterhez, hogy az Esterházy-féle gyalui 
birtok mintegy 2500 kh (kb. 1440 ha) erdejét megvenné. Kolozsvár az 
egymillió koronás vételárat 40-50 év alatti törlesztéssel szerette volna 
kifizetni.165

Kolozsvár, mint Erdély fővárosa, kapcsán hadd emlékezzünk meg a 
belterületi fásításokról. KŐVÁRY László már 1853-ban javasolta: 
„Állítsunk szépítő bizottmányokat!” Ez a városban valóban meg is 
alakult, s az egyesülethez sétaterek, fásított utcák, sőt a Házsongárdi- 
temető és környékének rendbe tétele fűződik. A tényleges eredményeken 
kívül KŐVÁRY nagyon bízott a városi lakosság szemléletének átformá
lásában. „A papok értessék meg -  írta - , kik érteni nem akarnak, hogy 
nemcsak istennek és polgárzatnak, hanem a szépnek is megvannak a 
törvényei, s szép vidéken a családi örömök is ízesebbek.”166

Még két, Kolozsvár erdészetét szintén érintő kérdésről érdemes 
szólni.
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Amikor a Selmecbányái erdészeti akadémia új székhelyéről, eset
leges áthelyezéséről esett szó, Kolozsvár azonnal jelentkezett. Az Erdé
lyi Gazda 1897. évi évfolyamában olvasható:167 „Kolozsvár, eltekintve a 
szépen és gazdagon berendezett s az erdei fák és cserjék különböző fajait 
is felölelő egyetemi növénykerttől, már maga a város északról és délről 
is több száz holdra menő erdőkkel van koronázva. Lombos erdeit, a 
néhány kilométerre fekvő gyalui havasok tűlevelű fái váltják fel. E 
Kolozsvárról könnyen megközelíthető óriási kiterjedésű havas lombos és 
tűlevelű rengetegeinek különböző üzemmódban kezelt erdőgazdasága a 
gyakorlati tanulmányoknak annyi változatát nyújtja, a melyre sehol 
megfelelőbb tér nincsen. Ezenkívül Kolozsvárhoz vasúttal néhány órai 
távolságra ott van a görgény-szászrégeni óriási tutajozás, a szászsebesi 
erdőhivatal sokféle erdőművelése, a fogarasi erdők használata, a besz- 
terce-naszódi nagyszabású faüzlet, s a torda-aranyosmegyei erdők speci
ális kihasználási módozata.” Az említett szempontok tényleg csábítóak 
lehettek volna egy erdészeti akadémia számára, de tudjuk, hogy az 
erdészeti felsőoktatás (összekötve a bányászatival és kohászatival) az 
első világháború végéig megmaradt Selmecbányán.168

A másik kérdés a város gazdálkodásával, főleg a mezőgazdasági 
területek hasznosításával kapcsolatos. A város egyik képviselője, Nemes 
Ferenc már 1908-ban javasolta, hogy a mezőgazdasági földeken is
-  legalább a város közvetlen környékén -  térjenek át a házi kezelésre. (A 
házi kezelés jelentése: a tulajdonos nem bérlőkkel, illetve vállalkozókkal 
művelteti a gazdaságát, hanem saját szakemberek irányítása mellett 
szegődött munkásokkal, s csak a termékekkel lép ki a piacra.) Ehhez az 
átalakításhoz az erdőgazdasági eredmények, főleg pedig -  miként arról 
Tokaji László, Erdélyi Gazdasági Egylet-i titkár írt -  az ottani céltudatos, 
tervszerű gazdálkodás nyújtott jó példát. Szintén példaként állt előttük a 
kincstári erdőgazdálkodásban terjedő házikezelési rendszer, amely 
„kultúrmissziónak” is számított.169

A város erdőgazdálkodásáról összefoglalásként megállapíthatjuk, 
hogy az megfelelt a kor követelményeinek. Kolozsvár azonban erdő- és 
így fahiánnyal küzdött, tehát erdővásárlásokra törekedett, míg a tűzi- és 
épületfa-kereskedelem komoly felvevő piacának számított.

4.1.8 Szászrégen
A város erdeit a földnyilvántartás szerint 1883-ban 372,05 kh-nak 

(214,12 ha) adták meg.170 A tölgy főfafaj között részben gyertyán, rész
ben pedig kőris és juhar fordult elő. Az összes területből 59,2 kh-t (34,1
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ha) saijerdő foglalt el, amelyet 15 éves vágásfordulóban kezeltek. A 
többi szálerdő lett volna, de az üzemterv 1883-ban még nem készült el. 
A város mégis kérte, hogy 131 darab fát kivágathasson és eladhasson, 
amit az erdőfelügyelő is támogatott. Úgy gondolta ugyanis, hogy ameny- 
nyiben a fenti famennyiség túlhasználatot jelentene, az üzemterv elkészí
tésekor azt figyelembe veszik, s a további fahasználatot addig betiltják.

Az üzemtervet 1885-ben terjesztették be, de ugyanebben az évben 
azt a városnak visszaadták.171 A pártoló erdőfelügyelői vélemény elle
nére a minisztérium tisztviselői az üzemterv több pontját is kifogásolták. 
Különösen a vágássorrendet nem találták megfelelőnek. A város erdeit 
két üzemosztályban kezelték:
1. „A” üzemosztály. 312 kh (180 ha) kiterjedésű, tölgy szálerdő, 

amelyből a város elsősorban az épületfaigényét kívánta biztosítani. 
Ezt a 100 éves vágáskor szolgálta. Az üzemterv előírta a helyenként 
fölös számban lévő gyertyán visszaszorítását, míg a minisztériumban 
a következőket fogalmazták meg: „Az «A» üzemosztály felújítása 
fokozatos felújító vágások alkalmazása útján eszközlendő, azonban 
olykép[p]en, hogy minden egyes vágásterületen úgy a kihasználás, 
mint a felújítás is 5 év alatt teljesen befejeztessék, minélfogva a 
taroló vágásnak a vető vágástól számított legkésőbb 5 ik évben múl
hatatlanul kell következnie; ha tehát biztos kilátás nincs, hogy a 
vágásterület önvetényülés útján ezen idő alatt kellőleg beerdősül, a 
felújítás a vető vágásra következő második vagy legkésőbb harmadik 
évben tölgymakkal eszközlendő alávetés által biztosítandó, a tároló- 
vágás mutatkozó hézagok pedig halasztás nélkül tölgycsemetékkel 
kipótlandók.” Ezzel a szigorú előírással a tölgyesek talajának lerom
lását akarták megakadályozni.

2. „B” üzemosztály. 59 kh (834 ha) sarjerdő, amelyből a gátakhoz, 
partvédőművekhez szükséges rozsét kívánták biztosítani. Ehhez ele
gendő volt a 15 éves vágásforduló, s a területet ennek megfelelően 
osztották be vágássorozatokra.

A városi erdőket -  Maros-Torda megye többi erdőbirtokosával -  
1885-ben állami kezelésbe adták. (Az üzemterv elkészítése is ehhez az 
időponthoz kötődik!) Az 1898. évi XIX. te. alapján megvalósuló köte
lező állami erdőkezeléskor Szászrégenről a marosvásárhelyi erdőhivatal 
vezetője írta, hogy a város a kezelési költségeket „habár nem pontosan”, 
de fizette. Mivel a szászrégeni városi erdőket az I. jövedelmi osztályba
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sorolták, a 397,9 kh (229,0 ha) után kát. holdanként 22,2 fillért, azaz 
összesen 88,33 K-át kellett fizetni.172

A város csekély kiterjedésű és kis jelentőségű erdei mindenesetre 
megfeleltek a korszerű, az erdőtörvényen alapuló gazdálkodás feltételei
nek. Az más kérdés, hogy Szászrégen nem ezekről, hanem fakereskedel
méről és faiparáról lett Erdély egyik nevezetes helye.

4.1.9 Torda
TAGÁNYI Károly a magyarországi földközösségek történetével 

foglalkozó munkájában írta: „Torda városának földközösségét 1616-tól 
majdnem szakadatlan sorban 1757-ig követhetjük. Adataink azt árulják 
el, hogy itt a nomád földközösség dívott. A város minden évben a határ
nak más és más részét szemelte ki felosztásra.”173 Ha a mezőgazda
ságilag művelt területek így „vándoroltak”, feltételezhetjük, hogy a tele
pülés határában már ekkorra az erdők összezsugorodtak, alárendelt sze
repet játszottak. Az erdélyi Mezőségen és közvetlen környékén mindez 
természetes volt.

Amikor 1800-ban az erdélyi főkormányszék a hozzá tartozó közigaz
gatási egységektől az erdők megóvására kért javaslatot, Torda az 1781. 
évi, II. József-féle erdőrendtartás pontos betartását szorgalmazta. Ugyan
akkor a település saját sérelmét külön kiemelte: ha a várossal határos 
aranyosszéki és megyei helységek, „u. m. Rákoson, Várfalván, Mészkőn, 
Berkesen, Felső- és Közép-Peterden lakó emberek sem magok szemé
lyekben, sem pedig marháik által (melyek tetemes károkat szoktak 
okozni akárholott is az erdőkben, de nevezetesen városunk erdeje felette 
igen pusztíttatik, kivált az új vágásokban és azoknak új sarjazásaiban) azt 
prédálni, pusztítani mintegy szántszándékkal és erdőszakkal nem meré
szelnék, amidőn most olyan vakmerő bátorságra vetemednek olykor
olykor, hogy nagy számmal oda kivárván határbíráinkat, ha kártevő 
marháikat bé akarják hajtani, nem csak hogy ellent állanak, hanem azo
kat fegyveresen megtámadják, kövekkel hajigálják, egy szóval minden 
igyekezettel életek elvesztésire törekednek, ily mód[d]al remélhetnék 
hasznosan lehető élésit és hasznos időkre való fennállását városunk 
erdeinek.”174

Érdekes, a XIX. század elején „divatba jö tt” fával történő takarékos
kodásra találunk egy késői példát. Torda-Aranyos vármegye „közönsé
ge” 1876-77-ben kérte a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz
tert, hogy a fenyőkarók szőlőbeli alkalmazását országszerte tiltsa be.175
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Tordán ugyanis úgy gondolták, hogy a növendék fenyvesek karók céljára 
történő kitermelése az erdők felújításának nagy akadályát képezi.

A javaslatot a miniszter elküldte az Országos Erdészeti Egyesület
hez. Onnan az igazgató-választmány írta: „az erdőhasználat ezen nemé
nek országszerte leendő tilalmazását nem tartja megengedhetőnek, vala
mint azt sem ismeri szükségesnek, hogy az erdőtörvény-javaslatban 
eziránt külön intézkedés vétessék fel, miután a károsító használat elhárí
tásáról a törvényjavaslatban gondoskodva lett ” Tehát egyrészt a 
szabadelvüség, másrészt a meghozandó erdőtörvény általános erdőfenn
tartási rendelkezései az ilyen régimódi tiltásokat nem engedik. (Később, 
már a XX. század első éveiben a fenyőkarók ilyen felhasználása szinte 
teljesen megoldódott. Itt nem elsősorban az Erdélyben is pusztító 
szőlőflloxérára gondolunk, hanem az akác tömeges elterjedésére, mező- 
gazdasági szerfaként történő -  más fafajokkal sokkal kedvezőbb, tartó- 
sabb -  alkalmazására.176)

Térjünk azonban rá a város modem erdőgazdálkodási emlékeire.
Torda erdői részben a város határában, részben pedig a közeli 

Berkes és Indal községek területén voltak.
Torda első, ideiglenes üzemtervét (Torda és Indal határára) 1883- 

ban készítették el, amelyben három üzemosztályt különítettek el. A 
nagyszebeni erdőfelügyelő, TÓTHI SZABÓ Sándor azonban kifogásolta 
mind az állományleírásokat, mind a térképeket, sőt a termőhelyi 
viszonyok vázolását is. Helyette 1884-ben a következő ideiglenes üzem
tervet állapították meg (a minisztérium megfogalmazása alapján).177

Az „A” üzemosztályban (Nagykirályerdő) évente 15,6 kh (90,6 ha) 
vágásterületen lehet a fákat kihasználni.

A „B” üzemosztályban (Nagykirályerdő), amely véderdőt képezett, 
„továbbá az Indal község határában lévő «C» üzemosztályban mindenne
mű favágatás szigorúan tilalmazandó; az esetleg előforduló, földön 
fekvő, száraz hulladékfa azonban kellő felvigyázat és ellenőrzés mellett 
felhasználható.”

Valamennyi erdőben megtiltották a legeltetést és az alomszedést. A 
felújítás érdekében pedig már az első évben előírták a fel nem újult 
részek kipótlását, illetve a tisztások két év alatt történő beültetését.

A Torda-Aranyos megyei erdők állami kezelésbe vételekor (1882) a 
város erdeit szintén állami kezelésbe adta. A rendszeres üzemtervet már 
az állami erdőtisztek készítették el,178 s a következő üzemosztályokat 
különítették el:
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1. „A” üzemosztály Berkes község határában. Összterülete 668 kh 
(384 ha) volt, ahol a tölgy 90 %-ot, a bükk pedig 10 %>-ot foglalt el. 
Saijerdő üzemben, 40 éves vágásfordulóval kezelték;

2. „B” üzemosztály Berkes község határában. Összterülete 229 kh (132 
ha). Tölgy véderdő 120 éves vágásfordulóval;

3. „C” üzemosztály Indal határában. A területe 38 kh (22 ha) volt. A 
tölgy állományt szálerdő üzemben, 80 éves vágásfordulóval kezel
ték;

4. „D” üzemosztály Torda határában. 46 kh (26 ha) bükkerdő, amelyre 
100 éves fordájú szálerdő üzemet írtak elő;

5. „E” üzemosztály Torda határában. 79 kh (46 ha) bükkerdő, amely
ből azonban 28 kh (16 ha) a beerdősítendő kopár. Itt saijerdő üzemet 
írtak elő.179

Úgy tűnik, hogy a város nem volt megelégedve az állami erdőkeze
léssel (talán drágállta is), mert 1899-ben írták: a város „1897. év óta 
külön erdőtisztet alkalmaz, aki egyúttal a városi mérnöki teendőket is 
végzi.”180 Később Torda mégis újra az állami erdőkezelés mellett dön
tött. Közép- és előhegységi, tulajdonképpen csekély jövedelmet biztosító 
erdei önálló erdészeti adminisztráció fenntartását nem bírták el. A meg
kívánható szakértelem biztosítékát pedig továbbra is az államerdészeti 
tisztikar jelentette.

Végül még egy érdekességet, „Torda város fürdőbizottsága” 1912. 
évi hirdetményét említjük meg.181 A bizottság a „Bánya-sósfurdő”, a 
„Labirinth” és a „Bagoly” nevű határrészekben mintegy 150 kh (86 ha) 
területen erdőtelepítésbe kezdett. Ehhez a munkához keresett irányító és 
őrző erdőőrt, aki nemcsak az említett telepítésekre, hanem „a fürdő 
épületeinek, berendezési tárgyainak, telefon- és villanyvezetékeinek”, 
továbbá „a létesítendő vízvezetéki medencze” őrzését is ellátta volna.

Tehát ahogyan korábban a városi erdőtiszt, itt az erdőőr feladatát is 
más, az erdészkedéstől elütő megbízásokkal is igyekeztek összekap
csolni. A takarékosságra való törekvésen túl elsősorban arra figyeljünk, 
hogy az erdők, erdőtelepítések ügye a város egyéb feladataival összefüg
gésben merült fel, s azokkal közösen próbálták megoldani.

4.1.10 Felvinc
Felvincet illetően érdekes dokumentumot találunk a 9 kh-nyi (5 ha) 

Füzes-erdő üzemtervezésével kapcsolatban.182 A nagyszebeni erdőfelü
gyelő 1887-ben arról tudósított, hogy a város Rét-dűlőben lévő „erdeje a

87



Maros folyó mellett, sík területen és nem feltétlen erdőtalajon fekszik, s 
régi időktől fogva állandóan legelőül, részben kaszálóul használtatik a 
nélkül, hogy ez által a talaj termőképességéből veszített, vagy a terület a 
Maros folyóvali szomszédsága miatt szeszélyesebb jelleget öltött volna” 
A város birtokossága a szőlőkötözésre használt vesszőket ebből az erdő
ből nyeri, s ahogyan eddig, ezután sem fogja azt tönkretenni. Ezért 
TÓTHI SZABÓ Sándor azt javasolta, hogy a füzest töröljék mind az 
üzemtervezési kötelezettség alá vont erdők közül, mind az erdők törzs
könyvéből. Az erdőfelügyelő javaslatát azután a minisztériumban is elfo
gadták. (Ez tükröződik a bevezető táblázat 1896. évi adataiban is.)

Mi mégis felemlítjük, hogy az erdészeti igazgatás, -felügyelet általá
ban nem volt ilyen engedékeny. Legfeljebb csak „a kisebb kiterjedésű és 
belterjesen nem kezelhető erdők” egyszerűsített üzemtervezését engedte 
meg.183 Ezért Felvinc esetében feltételezzük, hogy a folyó menti terület 
nem erdő művelési ágban volt (talán a Marossal együtt szerepelt; 
terméketlen vagy esetleg nádas).

4.1.11 Nagyenyed
A város tervszerű erdőgazdálkodásának nyomai a XIX. század ele

jére nyúlnak vissza. Nagyenyed már 1800-ban javasolta az erdélyi főkor
mányszéknek: „Minden erdő osztassék bizonyos táblákra s bizonyos 
esztendő az erdők mekkoraságához képest tétessék fel a nevekedésre, 
melyet annakutána esztendőnként rendre vehessünk, úgy pedig, hogy 
míg az utolsó táblára jő az ember, a legelső lehessen hasonlóképpen 
élhető.”184 A javaslatban nem nehéz felfedezni az 1781. évi erdőrend
tartás intencióit, de hogy mindebből a város mit valósított meg, azt nem 
tudjuk.

Az erdőtörvény utáni időszakban a városnak saját határában a „Holt
maros” nevezetű, ártéri jellegű tölgy erdeje volt, amelyet idővel részben 
legelővé alakítottak. A tölgykitermelés különösen az I. világháború évei
ben gyorsult fel, mutatva, a város anyagi szükségében az értékes erde
jéhez nyúlt.185

Számunkra most érdekesebb a település Torda-Aranyos megyei, 
Alsó- és Felsőfüged községek határában lévő erdeje, mert ezen tanulmá
nyozhatjuk a cserkéregtermelésre berendezett erdőüzemet.186

Nagyenyed város az illető erdőt a XIX. század második felében gróf 
Spanochi Jozefintől kimondottan ezzel a céllal vásárolta meg, azaz az 
1680 kh-on (967 ha) cserkérget kívánt nyerni. Az erdő szakszerű kezelé
sével, illetve a városi erdész alkalmazásának rendezésével teremtődtek



meg azok a feltételek, amelyek egy ilyen üzemvitel hosszú távú fenn
maradását biztosították. A kezelő erdőtiszt, MIRTSE János a gazdálko
dás részleteit a szaksajtó hasábjain ismertette.

Az 1904-ben még csak ideiglenes üzemtervvel rendelkező erdő 
alapkőzetét „kavicsréteg és homokkő”-nek találta, míg a feltalajt „mély 
rétegű, televényes homokos anyag”-nak írta le. A kocsánytalan tölgy 
főfafaj mellett elszórtan álltak nyár-, nyír-, rekettye- és „más gyomfák” 
A (tölgy) termőhelyi osztályát II. és III. osztályúnak találta, amelynek 
alapján a 20 éves vágásfordulójú csererdő üzem megvalósítható volt. Az 
egy üzemtestben, de két üzemosztályban lévő két vágássorozat évente 80 
kh (46 ha) letermelését tette lehetővé. A faanyag szállítását nagyban aka
dályozta a terület vízszegénysége. A cserkéreg kivitele csak tengelyen 
történhetett, de a Maros völgyében a törvényhatósági utat, illetve a 
felvinci vasútállomást 13 km-en belül elérték. A lehántott ágakat, továb
bá az arra nem használható vesszőket is lehetett a környéken, Felvincen 
és Marosújvárott értékesíteni. Ezért a város a csererdő üzemből igazán 
jó pénzügyi eredményeket remélt.

Az 1890-es évek elején, egészen 1892-ig, egyszerre csak 1 évi 
vágásereket adtak el. Ezután azonban 3 évit, mert a fakereskedők (kéreg
kereskedők) nagyobb beruházásokat (útjavítások stb.) csak hosszabb 
távú üzlet birtokában vállaltak. A cserkérget egyébként hántolt állapot
ban, úgynevezett vargafaként, és hántolatlanul, „fekete” űrméterenként 
lehetett elszámolni.

A szerződések szerint -  miként MIRTSE 1904-ben írja „a vállal
kozó csak a hántolt fa űrmétereit fizette meg 4 koronájával, a fekete 
űrmétert és az ágcsomókat ingyen kapta; köteles volt minden 4 cm 
vastagságú fát levágni és a hántásra valót meghasítani, azután űrméterbe 
rakatni; a nem hántásra való fanemből a fekete űrmétereket termeltette és 
dolgozta fel. Az űrméterek magassága 120 cm volt.”

Az ilyen módon folyó fakitermelések, illetve üzletkötések azonban 
1900 után megszakadtak. Ennek részben a kezelő erdőtiszt hiánya, rész
ben a németországi kereslet visszaesése, illetve az alternatív cserző- 
anyagot (például a valoneák) elterjedése, legfőképpen pedig a magán- és 
volt úrbéres birtokossági erdőkben megszerezhető olcsóbb kitermelési 
lehetőségek voltak. MIRTSE mégis úgy gondolta, hogy 1901-től szigo
rúbb szerződési feltételekkel növeli a cserkéregtermelés jövedelme
zőségét. Ennek érdekében a hántolt fa űrméterét 4,40 K-ra emelte, és a 
fekete űrméterekért is kellett 2,20 K-át fizetni. Ráadásul az űrméterek 
magasságát csak 115 cm-nek vette, míg a kitermelendő fák legkisebb
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átmérőjét 3,5 cm-nek. A kitermeléshez, illetve a cserkéreghántáshoz 
felhasznált minden fát a termelés végén űrméterbe kellett rakni, elszá
molni. Sőt még a vállalkozó munkásainak azt is kikötötték, hogy főzésre, 
fűtésre stb. csak ágfát, űrméterbe nem rakható gallyakat használhatnak 
fel. Szintén az árverési feltételek szigorítását jelentette, hogy ameny- 
nyiben a vállalkozó a megvett vágásterületet nem vágta le és nem takarí
totta ki (minden év június 30-ig), akkor kát. holdanként 60 K büntetést 
volt köteles fizetni. Ugyanakkor kikötötték, hogy a vágásterületről a 
vállalkozó minden fát a következő év április végéig köteles volt kifuva
rozni. A munkások pedig az erdőben csak a városi erdőőr jelenlétében, 
felügyelete mellett dolgoztathattak.

Ez a MIRTSE által bevezetett szigorúbb rendszer a városnak elméle
tileg nagyobb jövedelmet jelentett volna, de az 1903-1905. esztendei, 
három évi vágásterületre már nem akadt árverező. A cserkéreg-kereske- 
dők ugyanis az előbb említett három ok miatt nem akartak Nagyenyed 
városával szerződésbe lépni. Ezért nem maradt más hátra, mint a házi 
kezelésre történő áttérés. (Ehhez a főerdésznek pontos kalkulációi 
voltak.) A város fogadott munkásokat, gondoskodott a kéreg, a kérge- 
zett- és a fekete űrméterek elszállításáról stb. Hogy ez a próbálkozás 
mennyire járt sikerrel, nem tudjuk. Tény azonban, hogy 1913-ban már 
ismét kitermelendő fát, nem pedig kérget adtak el.187

Összességében Nagyenyed cserkéregüzeme az intenzív erdőgazdál
kodás megteremtésére, üzemeltetésére példa. Természetesen itt nem 
szabad megfeledkeznünk az ilyen művelés ökológiai káráról; a talaj és a 
faállomány leromlásáról.

4.1.12 Temesvár
A város saját erdőit illetően -  amelyek, miként azt a bevezető táblá

zatban láttuk, Temesvár határában a XIX. század végén már nem is 
voltak -  legelőször utalnunk kell a város katonai és polgári szerepére. 
Korábbi dolgozatunkban megemlítettük a déli határok védelmével össze
függésbe hozható temesi bánsági erdőhivatal itteni működését, később 
pedig -  de még minidig a XVIII. században -  a déli határőrvidék irányí
tásában betöltött szerepét.188 A fokozatosan, majd robbanásszerűen 
kifejlődő dél-magyarországi város azonban az erdőket, fásításokat illető
en végig nem tudott megszabadulni a hadi-, illetve annak részben ugyan 
polgáriasított, de mindenképpen állami befolyásától.

A másik kérdés, amelyet szintén történeti vizsgálódásunk egyik 
vezérfonalának tekintünk, a katonai védműveknek és -személyek és a
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polgári lakosságfaszükségletének biztosítása. Itt mintegy előzményeként 
utalunk a III. Károly idején hozott gazdasági (újjáépítési) törvények 
közül az 1715. évi XCIV törvénycikkre. E szerint a rendelkezés szerint 
az erdőket nemcsak a katonai elöljárók oltalmába, hanem a Temes-vidék 
polgári részén az alispánok felügyelete alá is helyezték. Mégpedig tilos 
volt azokat rendszertelenül használni, netalán a fák kérgét lehántani189 
Ez egyik módja lehetett a gyarapodó városi és városkörnyéki hosszú távú 
faszükséglet fedezésének, míg a másikat a szállítási viszonyok javítása, 
különösen a Temes-Béga-csatoma kiépítése jelentette.

A következő szempont lehet a lakosság egészségének érdekében tett 
erdészeti, elsősorban fásítási lehetőségek megemlítése. Itt szintén a 
katonai elöljárók voltak a kezdeményezők. Annál is inkább, mert a vidék 
hírhedt mocsarai, szélsőségesen száraz nyarai a katonák hadra foghatósá
gát is rontották.

Végül a XIX. századi népességszaporodás magával hozta, hogy a 
város körüli, igen-igen termékeny síkvidéket a mezőgazdasági termelés 
szolgálatába állítsák. S ezzel függ össze a város határának, sőt környéké
nek elerdőtlenedése. A népesség szaporodása, Temesvár gazdasági és 
politikai jelentőségének növekedése viszont egy másik, talán az 
előzőekkel ellentétes hozadékot, nevezetesen az iskolavárosi jelleget is 
magába foglalta, aminek szintén voltak erdészeti vonatkozásai is.

Az elsőként említett erdősítésekre, fásításokra hadd idézzük a város 
1910-ben megjelent ismertetőjét. „A város -  írták -  már a múlt [ti. XIX.] 
század 60-as éveiben megszerezte a kincstártól a 7 holdas Coronini- 
ligetet, melyet az 1891. évi kiállítás alkalmával a katonai hatóságtól 
bérbe vett 15 holdas területtel egyesített, és utóbbi a Ferencz József 
ligetet alkotta, a Belvároshoz csatlakozó vársíkföldön a katonai hatóság
tól kezdeményezett faültetvényeket 18 holdas ligetté (Scudier-ligetté) 
fejlesztették; 1898-ban keletkezett a 3 holdas Erzsébet-liget. Ezeken 
kívül a beépített területen számos kisebb-nagyobb szabad területet 
fásítottak be, úgyhogy a közönség üdülésére a belterületen ma már közel 
60 kát. holdnyi liget és sétány terül el. A befásítás ezéljából a város 12 
holdas faiskolát és 2 holdas kertésztelepet tart fenn. Jelenleg 168 
utczában kb. 10 kilométer hosszú fasorok vannak, továbbá a városrészek 
összeköttetésére és a szomszédos községek felé szolgáló gyalogutak, 
valamint az 1 kilométer hosszú katonai lovaglóutak mentén megszámlál
hatatlan mennyiségű fa van kiültetve.”190

A fenti, hosszú idézethez magyarázatul csak néhány kiegészítést 
teszünk.191 A legelőször leírt, a katonaság által létesített Coronini-ligetet

91



1910-ben a város körbekerítette és díszes (vasrácsos) kapukkal látta el. 
Ez városligetként szolgált. A szintén katonaság által telepített Scudier- 
liget, továbbá a „polgári” Ferencz József-liget és a Béga jobb partján 
végighúzódó „vízi fasor” a városrészek „zöld tüdejét” jelentette; a 
sétáláson, pihenésen kívül igazi (mai fogalmaink szerinti) zöldövezeti 
funkciója volt. Az Erzsébet-liget az Erzsébet(kül)városba került, ahol a 
sportteleppel és a Dózsa térrel, továbbá a Béga bal partjának fásításával 
igazi népliget jelleget öltött. (Bár a város ezenkívül „igazi” népligetet 
Vadászerdőn is tervezett.) Tehát az egykori katonai és későbbi polgári 
elöljáróság fásítási törekvése Temesvárott szépen egymásra épült, ami
nek következtében a település belterülete egy igazi XX. századi nagyvá
ros zöldfelületi, -övezeti követelményeinek is megfelelt.

Végül mindehhez néhány statisztikai adat. Az 1910-ben összeállított 
kimutatás szerint a parkok és ültetvények összes területe 250 ezer m2-t 
(25 ha-t) tett ki. A ligetek fenntartására ugyanebben az évben 25 714,35 
K-t, a faiskolára 5191,63 K-t, a fasorokra 12 612,33 K-t, összesen 
43 510,31 koronát fordítottak. Tehették, mert Temesvár tényleg folyama
tosan gyarapodó, gazdagodó város volt.

Ennek a gazdagodásnak most megvizsgáljuk egy másik vetületét, a 
város faszükségletének fedezését.

Korábbi kötetünkben idéztük Evlia Cselebi török utazó XVII. 
századi beszámolóját, aki szerint a temesvári (akkor még török kézen 
lévő) erődhöz 70 falu szekeresei hordták a szükséges fát.192 A XVIII. 
században viszont már az osztrák hadvezetés szervezte meg mind a 
katonai, mind a polgári faigények kielégítését. Ehhez a Béga és a Temes 
szabályozása (amely munka egyébként elvezetett a Bánság mezőgazda
ságilag legjobban hasznosítható vidékének ármentesítéséhez) és a két 
folyó csatornával történő összekötése kellett.193 A folyók menti erdősé
gek így vízi úton, előbb csak úsztatással, majd hajókon jutottak le a Bán
ság fő városáig,Temes várig. A vízi út fenntartása, állandó modernizálása 
(1903 és 1912 között hat zsilipet építettek) azonban a vasúthálózat 
kiépítésével, különösen pedig a Bánságban kitermelt kőszén piacra 
jutásával a XX. század elejére jelentősen átalakította a fogyasztói 
szokásokat is, hiszen a tűzifa, a drágán szállított tűzifa iránti kereslet 
megcsappant. A város ennek ellenére 1892-ben a Temes folyó mellett 
fekvő két Krassó-Szörény megyei község, Tinkova és Zsidóvár hatá
rában összesen 1389 kh-nyi (799 ha) erdőt vásárolt.194 Ez a vétel 
részben összefüggésben volt a -  később ismertetendő -  mehalai birtok
vesztésekkel, s azt tudjuk még, hogy a teljes vételár 119 ezer koronát tett
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ki. Temesvár tehát hosszabb távon mindenképpen biztonságra törekedett; 
a fakitermelő és fakereskedő cégek fapiaci megjelenésétől -  legalább a 
városi hivatalok ellátását illetően -  némileg függetleníteni akarta magát. 
Hogy ez mennyiben sikerült, ahhoz a városi számadási könyveket, 
egyben az ugyanott kimutatható fapiaci árakat kellene -  mondjuk, 50 
éven át -  ismerni, de maga a törekvés mindenképpen dicsérendő.

A városi gazdaság- és birtokpolitika korábbi célja, hogy tudniillik a 
város körüli erdőket szerezze meg, ugyanis nem sikerült. Ezt a folyama
tot is érdemes egy kicsit részletesebben megvizsgálnunk.

A katonai erődítmény, majd pedig a polgárok által is lakott 
Temesvár csaknem másfél évszázadig abban a tudatban volt, hogy a 
környező vidék erdőségei a város javát szolgálják. A határőrvidék pol
gárosítását (1871-73) követően azonban a város és a kincstár vagyonát 
elválasztották. Ez a folyamat az erdőket illetően még egy másik -  rész
leteiben szintén bonyolult -  akcióval, a népesség-telepítésekkel is össze
függésbe került.

Előbb a kincstári és városi vagyon, benne az erdők helyzetének 
tisztázására kell figyelmünket kiterjeszteni.

Az erdőfelügyelőségek felállítása, majd a kerületükbe tartozó 
erdőségek kimutatása idején, az 1880-as évek elején még így tudták, 
hogy Temesvár -  mint szabad királyi város és m. kir. erdőfelügyelőségi 
székhely is -  Mehala község határában birtokkal, így erdővel is rendel
kezik.195 Ezt a Csóka-erdőt a kincstárral való egyezkedés során kapta 
volna meg, de nem tudjuk, hogy vajon ezen erdővel rendelkezett-e a 
város valaha is szabadon. Csak az 1880-as évekből van néhány városi 
kérvény, amelyet a minisztériumban általában elutasítottak. Az első 
mindjárt az erdőtörvény, az erdészeti adminisztráció kiépítése utáni 
korból. A temesvári erdőfelügyelő 1882-ben írta:196 „Temesvár sz. kir. 
város 1526 hold erdőbirtoka szabályszerű kezelésére, s annak üzemileg 
történő berendezésére, a nevezett város törvényhatósága felhívatván, 
reményelhető, hogy saját jól felfogott érdekében ezen munkálat 
keresztülvitelét érvényesíti, miután erdő állaga egy részének más míve- 
lési ágrai átváltoztatása egyedül akkor lesz megállapítható.” Az erdőt
1295,9 kh-nak (745,8 ha) írták le, amelyből 1252,7 kh (720,9 ha) volt az 
erdősült terület, 43,2 kh (24,9 ha) pedig az egyéb.197 A kincstár azonban 
nem fogadta el, így az erdőfelügyelő, illetve a minisztérium is elutasí
totta a város 1885. évi, az említett Csóka-erdő felújítására vonatkozó 
javaslatát.
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Az erdő felújítását a város ugyanis úgy képzelte, hogy a letarolt 
területet 8 évre mezőgazdasági művelésbe adja. A bérlőket pedig 
kötelezi, hogy a 6. évben kezdjék el a tölgy felújítását, s a 8. év végéig a 
területet még mezőgazdasági köztessel hasznosíthatják. (Az erdőtörvény 
a kitermelés utáni hat évben határozta meg az erdők kötelező felújítását.) 
Az erdészeti hatóságok a város javaslatát nem fogadták el. Helyette 
előírták a kitermelés utáni 3. évben való erdősítést, amit aztán a bérlők 
művelhettek még -  akár a 8. év végéig is.

A kitermelt erdők mezőgazdasági hasznosítása már közvetlenül 
összefügg az 1873. évi XII. te.- és 1894. évi V te.-kekkel szabályozott 
népességtelepítésekkc\. Az említett közös erdőket is érintő telepítések 
következtében jött létre Újszentes, későbbi nevén Vadászerdő.198 
Ehhez azonban -  miként arról a Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara 
1893. évi jelentésében olvashatunk -  „a nem feltétlen erdőtalajon lévő 
erdők állományában a Temesvár melletti «Csóka»-erdő, a rendszeres 
üzemterv hatályon kívül helyezése mellett, az erdőállományból törölte
tett, s kivágása az 1893. évben megkezdetett.”199 Majd az 1896. évi 
jelentésben: „A Vadászerdő község határában elterülő ún. vadászerdő 
1880-ban 4484 kát. holdat foglalt el, ma 1230 kát. holdon terül el. 
Minthogy az ott működő erdőőri szakiskola fennállása az erdő létezésé
hez van kötve, és ez utóbbinak pusztítása éghajlati és egészségügyi 
tekintetből is hátrányos, de végül, mert ezen erdő Temesvárnak egyetlen 
kiránduló helyét és jelentékeny díszét képezi, a további pusztítás meg
akadályozása kívánatosnak látszik.”200

Valóban tudjuk, hogy Vadászerdő határában a kincstári tulajdonú 
erdő megmaradt, s az előbb láttuk, hogy mint kirándulóhellyel a város is 
számolt. A kincstár egyébként úgy jutott az (erdő)terület kizárólagos 
tulajdonába, hogy a mehalai 1200 kh-nyi erdő(?)részesedését a város 
1892-ben 666 ezer koronáért eladta.201 Hogy ebből az egyezségből 
Temesvár valóban jól jött-e ki, szintén közelebbi és évtizedekkel 
alátámasztott számadási eredményeket kellene megvizsgálnunk. Egy 
biztos: az erdő árából a város tudott (olcsóbban!) máshol, távolabb erdőt 
venni. A kincstárnak pedig a terület az erdőőri szakiskolán kívül 
elsősorban telepítésre kellett; „Temesvár körül a magyar nyelv határán 
tágítani.”

Végül hadd jegyezzük meg, hogy Mehala 1910. évi csatlakozásával 
építették ki a Ferencváros nevezetű városrészt. Maga a csatlakozás 
jórészt összefügg a kortársak véleményével: az új szentesi (vadászerdei) 
telepítés túlságosan is jól sikerült. A szorgalmas, Szentesről kivándorolt
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kálvinista magyarok hamar meggazdagodtak (például a jellemző 
birtoknagyság nem a tervezett 5 kh -  3 ha -  hanem ennek tízszerese 
lett), és nem a város körüli kisgazdaréteget növelték, hanem városi 
polgárokká váltak -  városi igényekkel.202

Érdekességként még utalunk a telepesek számára előírt belterületi 
fásítási kötelezettségre. A telepítési okmányban megjelölt méretű házak 
környékére, az utcára eperfákat, míg a beltelekre 20 db „nemes gyü
mölcsfát” kellett ültetni.203 Az 1893. október 1-jéig létrejövő Vadászer
dő tehát ebből a szempontból is mintaközségnek számított -  és roko
nítható a temesvári városi fásítási törekvésekkel.

Befejezésül Temesvár erdészeti oktatásban betöltött szerepét hang
súlyozzuk. Itt nemcsak az 1883-ban létesült erdőőri szakiskolát204 (ame
lyet 1918-ban középiskolává fejlesztettek), hanem a Kolozsvár esetében 
már megemlített felsőoktatást emeljük ki. A második vidéki egyetemre 
pályázó Temesvárnak komoly esélyei voltak. Igaz, a selmeci profesz- 
szorok -  mivel ők kimondottak Budapestre igyekeztek volna -  a várost 
éghajlata miatt („mely a tavaszi és nyári nagy hőségek idejében a szel
lemi munkálkodást úgyszólván megbénítja”) a montanisztikai és erdé
szeti tudományok új otthonának nem tartották alkalmasnak.205

4.2 Összefoglalás
A városok erdőgazdálkodásának részletes áttekintése után megálla

píthatjuk, hogy elsősorban az egykori bányavárosok rendelkeztek kiter
jedt erdőbirtokokkal. Itt ugyan évtizedekig akadályozta a városi erdő- 
gazdálkodás fejlődését a kincstárral való pereskedés, a birtokba jutás 
után azonban minden város korszerű, jó erdőgazdaságot épített ki.

A többi erdélyi város általában távolabbi, ráadásul silányabb erdőkkel 
rendelkezett. Ezek részben védelmi funkciót töltöttek be, részben pedig a 
város tűzifaszükségletének egy részét fedezték. A városok az erdőket 
mindenesetre becses, megszervezendő javaknak tartották. Ezért igye
keztek jól gazdálkodni, illetve az erdőterületet gyarapítani. Az erdélyi 
városok erdőgazdálkodása betöltötte azt a szerepet, amely az egész 
dualizmus kori Magyarországra (sőt az államosításokig, a XX. század 
közepéig) jellemző volt: a lakosság -  elsősorban tűzi- -  faszükségletét 
fedezte, továbbá a városi vagyon mindenkori tartalékát, szorultságban jól 
értékesíthető részét képezte. S ha mindehhez a bevezetőben említett 
„Moloch” „étvágyát” idézzük, akkor a városok erdeik megtartásában, a 
feláldozástól való megóvásában az 1879. évi törvény törvényhatósági 
erdőkre vonatkozó rendelkezései hatékony eszköznek bizonyultak.
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5 EGYÉB ÜZEMTERVEZÉSRE KÖTELEZETTEK

Ebbe a kategóriába most minden olyan, az erdőtörvény 17. §-a alá 
tartozó birtokost besorolunk (a hitbizományok kivételével), amelyeket 
eddig nem tárgyaltunk. Csoportosításuk nehéz. Mégis megemlítjük, hogy 
ide az állami területen fekvő, de nem államerdészeti kezelésben lévő 
erdőktől egészen a középkori eredetű céhek birtokát képező állomá
nyokig tartozhatnak erdők. Ráadásul jellemző az is, hogy gazdálkodá
sukról részletes adataink nincsenek. így leginkább csak az üzemterve
zéssel, illetve magával az üzemtervvel kapcsolatos dokumentumokat 
tudjuk ismertetni.

Kezdjük az állami területekkeh
Legelőször a fogarasi ménesbirtokot (Fogaras m.) említjük meg. A 

fogarasi ménes 1874. évi megalakításakor a takarmány- és legelőnye
résre, továbbá az egész gazdaság kiszolgálására mintegy 5000 kh (kb. 
2900 ha) területet rendeltek. Ehhez később kb. 8000 kh (kb. 4600 ha) 
erdőt is adtak.206 Mind az említett mezőgazdasági-, mind az erdőterüle
tek azonban nem egy tagban feküdtek, ezért a birtokrendezések (megvál
tások, cserék stb.) évekig elhúzódtak. Ilyen viszonyok között az erdőgaz
dálkodás megfelelő térbeli és időbeli megtervezésére, azaz üzemtervek 
készítésére gondolni sem lehetett. Még az 1885. évi beszámolóban is 
arról írtak, hogy a 8600 kh-nyi (4950 ha) erdőből 1380 kh (794 ha) a 
legelő, amely a természetben még nincs elkülönítve. Ennek ellenére 
ugyanebben az évben a ménesbirtok öt nagyobb kerületében összesen 
153 930 db különféle fát ültettek el, azaz a fásítások elkezdődtek. A 
nehézségekből azonban érdemes a következő mondatot idézni: „A 
faültetésre nézve /.../ a kezdet nehézségeivel való küzdelem jellemzi az 
igazgatóság tevékenységét, mert hol az Olt part biztosítása, hol a nép 
előtt szokatlan határvédelem, hol pedig a még nem régen megállapított 
dűlő-utak befásítása és részint már régebben foganatosított, de 
rosszakaratúlag megrongált ilynemű fásításoknak helyreigazítására 
irányult működése, és miután a fiatal berendezésű faiskolák a szükséges 
csemeteanyagot nem szolgáltathatták, 100 000 db 1 éves akácz-csemete 
lett vásárlás útján beszerezve, a többi részben az uradalom saját erdeiből, 
faiskoláiból került ki.”207

Bár az előbb említettük, hogy egységes, az egész ménesbirtok erdő
területére vonatkozó üzemterv nem készült, az erdőtörvénynek megfe
lelő, legalább ideiglenes tervek kidolgozása azonban elkezdődött. Erre 
bemutatunk egy példát.
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A Pócstelek (Pócstelke) (Kis-Küküllő m.) határában lévő, 168,1 kh- 
nyi (96,7 ha) erdő „helyrajzi viszonyait tekintve előhegység jellegű, s 
meredek és mérsékelt lej tű dombokon terül el. /.../ Altalaja homokkő, 
melyen korhany gazdag homokos agyag fekszik. Uralkodó fanem: a 
gyertyán, ezen kívül a kocsányos tölgy itt-ott előjön, ugyanezt mondhat
ni a bükkre és a szórványosan előjövő mezei juharra is. A cserjék közül a 
kökény, galagonya s varjútövis benge fordul elő.”208

A gazdálkodás korábbi célját a kerítésvessző-termelés jelentette. 
Nem legeltették, és a továbbiakban sem kívánták legeltetni. Ezért az 
ideiglenes tervben mind a fahasználatot, mind a legeltetést megtiltották. 
Az egyéb szempontokat, például a vágásfordulót, az esetleges kihasz
nálás rendjét a majdani rendszeres üzemtervben akarták szabályozni. Az 
említett kerítésvessző-termelési célt azért látták átalakíthatónak, mert az 
uradalomban főleg az élősövényes megoldást szorgalmazták.

A ménesbirtok igazgatósága a továbbiakban csak a szűkebben vett 
fásításokat (,,remisek”-et) kezelte, amelyek összterülete 117 kh-t (67 ha) 
tett ki, és az út menti fasorokat ültette, nyesegette, mivel az összefüggő 
erdőségei átkerültek a kolozsvári kincstári erdőigazgatósághoz 209 Ott a 
Fogaras megyei erdőkre létrehozták a strezakercisórai erdőgondokságot.

A ménesbirtok ilyen irányú „profiltisztítása” után is megmaradtak a 
sövény- és útfásítások, gyümölcsöstelepítések, sőt kopárfásítások. Példá
ul 1891-ben 5364 „nemes gyümölcsfát” és 50 ezer erdei fát, további 50 
ezer fűzdugványt ültettek el.210

Egy következő évi kimutatás szerint pedig a kopárok befásítására 
100 ezer erdei- és lucfenyőcsemetét fordítottak, amelyek további megne- 
velésére csemetekertet létesítettek. Az utakat, kerítéseket 20 ezer akác-, 
600 jegenyenyár-, 400 vadgesztenye- és 90 gyertyáncsemetével szaporí
tották, illetve pótolták. A kiültetett alma- és körtefák számát 220 db-ban, 
míg a szilvákét 285-ben adták meg.211

Összességében az állami uradalomban az 1880-as évek második 
felétől már nem erdőgazdálkodást, hanem a mezőgazdasági művelést 
kiegészítő gazdasági fásításokat végzett. Ebbe bele kell értenünk mind a 
kopárfásításokat, mind a gyümölcsösök létesítését.

Még egy másik, szintén kincstári egységet, a kolozsi államgulya- 
telepet (Kolozs m.) említjük meg.

A szintén mezőgazdasági jellegű állami birtok „Lég” nevű erdejére 
1888-ban állították össze az ideiglenes tervet,212 A 34,66 kh (19,95 ha) 
kiterjedésű, egykorú akácos vágásfordulóját az üzemtervet készítő ko
lozsvári erdőigazgatóság 40 évben állapította meg. Ezt a miniszté
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riumban kifogásolták. Helyette a 30 éves fordát írták elő azzal, hogy az 
egész erdőt kétszer 15, egyenlő vágásterületre kell osztani, amelyből 
minden évben 2 részt lehet kitermelni. Az üzemterv készítői az akácos 
felújítását magvetéssel tervezték. Erre írták azután a minisztériumban, 
hogy a felújítás csak 2 éves csemetékkel történhet, amelyek megnevelése 
érdekében a legelső vágásterületen létesítsenek csemetekertet.

A Lég-erdő további történetét nem ismerjük. így csak feltételezzük, 
hogy a mezőgazdasági birtok erdeiben később a gazdálkodást is -  ha
sonlóan Fogarashoz -  a kolozsvári erdőigazgatóság végezte.

A nem állami területen lévő erdők üzemtervezésére példáinkat egy 
középkori eredetű egységgel kezdjük.

A segesvári csizmadia céh (Nagy-Küküllő m.) 1893-ban terjesztette 
be ideiglenes üzemtervét.213 Az 1,3 kh (!) (0,75 ha) kiterjedésű erdőről 
az üzemtervező megállapította: „Ezen erdő ősidőktől fogva a csizmadia 
czéh vitázhatatlan birtokában van, és a nevezett társulatnak mellette 
elterülő -  mintegy 14 holdnyi -  szántó és rét birtokának nyugati szélét 
képezi. Fő hivatása abban áll, [hogy] a mellette elterülő szántóföldek és 
rétek elcsuszamlását megakadályozza. Fatömege eddig is nagyobb részt 
fonógátak és egyéb védművek helyreállítására, illetve jókarbantartására 
szolgált.” Ennek alapján a 20 éves, sarjerdőként kezelt gyertyánosban 
ötévenként 710 n.öl (2554 m2) vágásterület kihasználását tervezték.

Mindenképpen rá kell mutatnunk, hogy talán ilyen kis kiterjedésű, 
ráadásul nem kimondottan fatermesztési célú erdőket nem is kellett vol
na üzemtervezni. (Erre láttunk példát Felvinc esetében, a 4.1.10 alfeje- 
zetben.) Az egy másik kérdés, hogy a védelmi jelleg miatt célszerű volt 
fenntartani, de ahhoz elegendő lett volna akár egy telekkönyvi bejegyzés 
is.

Ezzel függ össze a következő üzemtervezésre kötelezett, a Kolozs
vári Nemzeti Színház esete.

A színház a Drágavilma és Szakadás (Szolnok-Doboka m.) közsé
gek határában lévő, 398,20 kh (229,16 ha) kiterjedésű erdejének üzem
tervét többszöri halasztásra sem készítette el.214 Ezért 1892-ben a vár
megyei bizottság 150 frt pénzbüntetésre ítélte. A színház vezetősége a 
földművelésügyi miniszterhez fellebbezett azzal, hogy „a nemzeti szín
ház az itt szóbanforgó erdőkben csak kismérvű kihasználást gyakorolt, 
abban a hiedelemben van, hogy ily kismérvű kihasználás mellett az 
üzemtervre az erdő fenntartása szempontjából szükség nincsen.” A 
miniszter azonban csak újabb időhaladékot, illetve a pénzbírság befize
tésének elengedését engedélyezte, de az üzemtervet elkészítendőnek
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rendelte. Ezt követően, 1893 augusztusában a nagyilondai erdőgondnok
ság összeállította a színházi erdőkre is az üzemtervet.

Végül egy olyan példát hozunk, ahol tényleg volt értelme az üzem
tervnek, a szigorú állami felügyeletnek.

1884-ben a temesvári erdőfelügyelő jelentette: a Szász-Meiningeni 
Bank honcéri és a Magyar Földhitelintézet iltői (Arad m.) erdőbirto
kairól „semmi örvendest nem jeleztek.”215 Míg a bank erdőiben a 
kihasználás „pang”, addig a földhitelintézet a tartamos erdőgazdálkodás 
elveit nem veszi figyelembe; hatalmas mértékű fakitermelést végez. 
Ráadásul a két, jelentős birtokkal rendelkező erdőtulajdonos sem 
szakértő erdőtiszt alkalmazásáról, sem az üzemtervek elkészíttetéséről 
nem intézkedett.

A következő évben, 1885-ben a Szász-Meiningeni Földhitelintézet 
(ekkor már a két korábbi tulajdonos ezen a néven szerepel) mégis 
betelj esztett egy ideiglenes üzemtervet.216

A birtokosoknak 4340 kh-nyi (2498 ha) erdejéből 860 kh-on (495 
ha) tölgy állt. Itt 100 éves fordát állapítottak meg, míg a 3480 kh (2003 
ha) kiterjedésű bükkerdőkben 80 éveset. Mindkét helyen fokozatos 
felújítástól várták az állomány megújulását, és ennek érdekében előírták: 
„a fokozatos felújító vágás igényeihez képest levágható törzsek minden
kor törvényszerű minősítéssel bíró erdőtiszt által, tekintettel a czélszerű 
vágatási sorrendre, s figyelemmel a kellő felújításra, jelölendők ki; 
megjegyeztetik azonban, hogy minden vágásterületen a kihasználás és 
teljes felújítás 5 év alatt befejezendő, minélfogva a taroló- a vetővágás 
eszközlésétől számítandó legfeljebb 5-ik évben kell következnie, azon 
esetben is, ha ezidő alatt a vágásterületen önvetényülés által beerdősülve 
nem lennének, mely esetben a felújítás a végvágást megelőzőleg alávetés 
által biztosítandó.”

Befejezésként hadd mutassunk rá: ez az erdőbirtokos már 
kimondottan üzleti, tőkeképzési szempontból birtokolt erdőt. S ebből 
visszatekintve érthetjük meg az erdőtörvény azon rendelkezését is, amely 
például a részvénytársulatok erdeinek üzemtervezési kötelezettségét 
tartalmazta. Itt szükség volt az állami ellenőrzésre, benne az üzemter
vekre, mert a „Moloch” ezeket is minél előbb „felfalta” volna.
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6 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Bár a most vizsgált birtokkategóriák, benne az egyes szereplők 
erdőgazdálkodásának további történéseiről összefoglaló képet nem 
tudunk adni, néhány eseményt, netalán adatot mégis érdemes megem
líteni.

Kezdjük a közalapítványi birtokokkal.
A trianoni békeszerződés az ottani közalapítványi birtokokat a 

román államnak ítélte. Az 1921:XXXIIL te.-ként a magyar jogrendbe 
beiktatott szerződés 249. cikkelye ugyanis kötelezte Magyarországot 
minden olyan alapítványi vagyon átadására, amelynek kedvezménye
zettjei az utódállamokban élnek. Következésképpen nemcsak a korábban 
említett külső kezelésű, hanem a központi kezelésű alapítványi birtokok 
Romániába eső részei is most már nem a „Magyar királyi Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium”, hanem a bukaresti kormány felügyelete 
alá kerültek. A tulajdonosuk pedig a román állam, aki a továbbiakban a 
XVIII. századi eredetű földbirtokkal a saját belátása szerint cselekedhe
tett. Itt ugyan meg lehetne említeni, hogy például a csáki birtok 
jövedelme nem elsősorban földrajzi helyzetük alapján táplálta az egyes 
kulturális intézményeket, de a lényeg nem ez. Hanem: Románia a 
területére eső birtokokat -  mint a magyar állam, illetve a magyar állam 
fennhatósága alá tartozó vagyontárgyak örököse -  lefoglalta.

OLAY Ferenc 1927-ben közölt kimutatása szerint így 56 534 kát. 
hold ( 32 535 ha) került a korábban kiemelten kezelt, „elsőrendű kultu
rális hivatású” vagyonból Romániához.217 Természetesen benne az er
dők is, amelyek a továbbiakban a magyar kultúra és művelődés támoga
tásából végképp kiestek, hiszen a közalapítványi erdők Dél-Erdélyben (a 
Bánságban) voltak. így azok a második bécsi döntés után is Romániában 
maradtak.

A román agrármmiszter, Constantin Garoflid nevéhez fűződő, 1921- 
ben beterjesztett, és a román parlament által elfogadott „Erdély, Bánát, 
Krassószörény és Máramaros agrárreformja” alapján mindez megerősí
tést nyert. A törvény 6. § a) pontja ugyanis kimondta: „Egészben kisajá
títhatok a köz- vagy magánjogi személyek (intézet, szövetkezet, alapít
vány) minden falusi és városon kívül fekvő városi birtoka.”218 Az Agrár- 
Comité előzetes beleegyezésével ugyan lehetővé tették a nyilvánvalóan 
iskolák fenntartására rendelt birtokok részbeni megtartását, de csak 
akkor, ha azok már 1918. december 1-je előtt is ezt a célt szolgálták. (Ez
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a vizsgált közalapítványok esetében nyilván így volt.) A meghagyott 
birtok azonban legfeljebb 100 kát. hold (58 ha) lehetett.

Látható, hogy a magyar királyi közalapítványi birtokok sorsa, benne 
az erdőké, az I. világháború után megpecsételődött; a korábbi formában 
nem maradtak fenn, hanem román állami erdőkké, illetve -  szintén az 
agrártörvény rendelkezései alapján -  részben falusi erdőkké, legelőkké 
alakultak át.219

Az említett agrártörvény végrehajtási rendelete az általunk bemu
tatott részvénytársulati erdőkről a következőt mondta: „az agrárbizottság 
előzetes jóváhagyásával mentesíthetők a kisajátítás alól a bányaüzemek
-  vasgyári üzemek -  és mindazon iparvállalatok üzemének használatára 
rendelt erdőségek -  abban a mértékben, amennyiben erre a célra szolgál
nak - ,  amennyiben a fát nyersanyagul, vagy iparcikkek gyártásához tüze
lőanyagképpen használják, feltéve, ha ezek az erdők meglévő vállalatok 
jelenlegi és jövőbeli faanyag-szükségletének kielégítésére rendelnék.”220

Esetünkben a Bánság 1919-20. évi előtörténete is indokolta a fenti 
rendelkezés „megengedőbb” jellegét. A politikatörténeti adatokból tud
juk, hogy 1918. november 2-án kinyilvánították a Bánság autonómiáját, 
s a körvonalazódó Nagy-Románia és a délszláv állam ott egyaránt igye
kezett az uralmat megszerezni. A StEG-ről monográfiát író resicai 
kutató, Rudolf GRÁF tudósít arról, hogy 1918 decemberétől a bánsági 
iparvidéken több román generális is látogatást tett. A következő évben 
pedig -  miután a terület ipari része nyilvánvalóan Romániához került -  a 
román ipar- és kereskedelemügyi minisztérium a bányavidék részvény- 
társasági formában történő üzemeltetéséről döntött.

A kormány 1920-ban egy új üzemet, az „Uzinele §i Domeniile 
Re§ita”-t (UDR) hozta létre.221 Ezzel a nagy múltú Szabadalmazott 
Osztrák-Magyar Államvasút-társaság megszűnt. Erdőgazdálkodástör
téneti szempontból azonban nem is a tulajdonváltás a lényeges -  és ezt 
minden részvénytársaság esetében elmondhatjuk - , hanem a gazdálkodás 
további menete, az erdők helyzete. Mindez azonban egy alapos, az első 
világháború utáni Románia erdészettörténeti eseményeit bemutató tanul
mány témája lehet.

A részvénytársulatokat illetően meg kell említenünk, hogy a román 
állam a különböző fakitermelési (magánjogi) szerződések hatályát elis
merte. Következésképpen a fakitermelések a háború után is folyhattak, 
sőt a korábbi munkaerőhiány, szállítókapacitás-hiány stb. miatt megre
kedt kitermelések újabb lendületet vettek. Amikor a fokozott fakiterme
lések kérdései a -  szintén a trianoni békeszerződésen alapuló (293. §) -
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Dunai Állandó Vízügyi Műszaki Bizottság (CRED) ülésein felvetődtek, 
a román delegátus éppen ezen, még a magyar kormány idején megkötött 
szerződések kényszerítő körülményét emlegette. Például az Első 
Szászrégeni Tutaj kereskedő Társulatét, amely 37 ezer kh (21,3 ezer ha) 
erdőt adott el 1921-ig terjedő kitermelésre. A munkát azonban a háború 
miatt megszakították, s az 1920-as években a Maros felső folyásánál 
valóban kiterjedt, egy időben folyó fakitermelések történtek.222

Mind a közalapítványi birtokok esetében, mind Temesvárnál emlí
tettük a telepítések kérdését. A romániai agrárreform értelmében a „sza
bad verseny kizárásával” 1885 után létesült telepítések kisajátítandók 
voltak. A „szabad verseny” fogalma azért került bele, mert a román 
bankok korábbi birtokszerzései,223 -szereztetései ebbe a kategóriába 
voltak sorolhatók, míg a magyar állam, esetleg egyes birtokosok ilyen 
irányú földszerzése, majd telepítése viszont nem. A telepesek birtokának 
radikális csökkentése, illetve elvétele még a Nemzetek Szövetségéhez is 
eljutott224 (hasonlóan a Csíki Magánjavak problémájához225). Termé
szetesen ebben a rendelkezésekben is a nemzetiségi szempontok játszot
tak szerepet, mivel a magyar kormány telepítéseivel az adott területre 
elsősorban magyarok és németek kerültek. A román törvény bírálói 
viszont főleg a következő érvekre támaszkodtak: „... a telepítési (1914 
előtt) akció nem ajándékozás, hanem forgalmi áron való adásvétel és a 
kincstári erdőségeknek igen jövedelmező értékesítési módja volt. A 
telepesek megvették és maguk irtották, maguk tették mívelhetővé ezeket 
az erdőket. Senkitől sem vettek tehát el mívelhető területet a telepítés 
céljaira.”226

Jelen dolgozatunkban nem feladatunk ezen kérdés nyomon követése 
sem. így csak jelezzük, hogy az erdészek által nehezen tudomásul vett 
erdőirtások227 utótörténetéhez ez is hozzá tartozik, mint ahogyan a 
telepesközségek mintafásításai is legfeljebb a belterületeken maradtak 
meg. Az elkobzott külterületi telepesbirtokok ugyanis már nem a 
rendezett határú falu kategóriájába tartoztak.

Az 1938-44 közötti időszak emlékei elsősorban a városokat érintik.
Mindjárt a legelső Máramarosszigetet. Kárpátalja Magyarország

hoz való visszakerülése után, 1939-től a Tisza egy szakasza, így a város 
előtti része is, magyar-román határfolyó lett. Ezzel egyidejűleg a 
magyarországi oldalon folytatták, illetve felelevenítették a tiszai 
tutajozást, amellyel a kárpátaljai erdőkből igyekeztek a fát az alföldi 
fogyasztókhoz eljuttatni. Ehhez azonban nemcsak a tutajok forgalmát 
kellett biztosítani, hanem a Tisza mindkét oldalán különböző partvédő
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műveket is létesíteni. A két kormány által 1939. augusztus 9-én Sinaián 
kötött megállapodás szövegét, illetve térképét a 4. számú mellékletben 
közöljük.228 (A tutajozásról lásd a 17. fényképmellékletet.)

Amikor 1940-ben Erdély egy része visszakerült Magyarországhoz, 
például Nagybánya környékén „a Keleti Részek és Eszak-Erdély 
visszatérése feletti nemzeti öröm jeléül” emlékfásításokat, -ültetvénylé
tesítéseket végeztek. A városi erdőhivatal a Petőfi-tanyán 22 simafenyőt 
ültetett, míg 1941-ben gróf Teleki Pál miniszterelnök emlékére 200 
darab vörös tölgyet.229

A fafajoknál tartva érdemes visszautalni szintén a városok erdő- 
gazdálkodása alkalmával megemlített szelídgesztenyésekre. A háborús 
szükségrendeletek között 1941-ben adták ki azt a földművelésügyi 
intézkedést, amely az élő „nemesgesztenyefák” kivágását korlátozta 
(219.923/1941. FM.). A tíz példányt meghaladó fakivágáshoz miniszteri 
engedélyre volt szükség, amúgy pedig a kitermelt fákat a kincstár 
számára lefoglalták.

Szintén a fenti, a háborús időszak fegyvergyártásához kapcsolódik 
egy magasabb szintű, azaz miniszterelnöki intézkedés, amely az élő dió
fák kivágását korlátozta. A 4.200/1941. ME. rendelet szerint diófát csak 
saját szükségletre, legfeljebb 10 példányig lehetett kitermelni. (Afölött 
földművelésügyi miniszteri engedélyt kellett kérni.)

A háborúra készülés, a kézilőfegyver-gyártás tehát teljesen új szem
pontból világította meg azokat a századfordulós törekvéseket, amelyek 
ezen két fafaj ültetését szorgalmazták. Talán úgy, ahogyan a vadászati 
tankönyvekben is felhívták rá a figyelmet: „egy nemzetnek sincs oly nagy 
szüksége a jó lövőkre, mint a magyarnak.”230
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marossziget: 1885. II. 388-389., 1896. II. 344-345, Maros- 
vásárhely: 1885. II. 550-551, 1896. II. 490-491, Medgyes: 
1885. II. 616-617, 1896. II. 550-551, Nagybánya: 1885. II. 428- 
4 29 , 1896. II. 380-381, Nagyenyed: 1885. II. 632-633, 1896. 
II. 568-569, Nagykároly: 1885. II. 428-429, 1896. II. 380-381, 
Nagyvárad: 1885. II. 434-435, 1896. II. 386-387, Segesvár: 
1885. II. 616-617, 1896. II. 550-551, Sepsiszentgyörgy: 1885. 
II. 604-605, 1896. II. 542-543, Szamosújvár: 1885. II. 542- 
543 , 1896. II. 484-485, Szászrégen: 1885. II. 570-571, 1896.
II. 508-509, Szászsebes: 1885. II. 652-653, 1896. II. 584-585, 
Szászváros: 1885. II. 712-713, 1896. II. 638-639, Szatmárné
meti: 1885. II. 398-399, 1896. II. 354-355, Székelyudvarhely: 
1885. 584-585, 1896. II. 520-521, Szilágysomlyó: 1885. H. 
488-489, 1896. II. 432-433, Teke: 1885. II. 520-521. 1896. II. 
462-463, Temesvár: 1885. II. 720-721, 1896. II. 644-645, Tor
da: 1885. II. 662-663, 1896. II. 594-595, Vajdahunyad: 1885.
II. 712-713, 1896. II. 638-639, Vízakna: 1885. II. 632-633, 
1896. II. 568-569, Zilah: 1885. II. 498-499, 1896. II. 432-433.
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107/ OL. K-184. 1889-25-4404. Sepsiszentgyörgyi erdőtiszti érte
kezletjegyzőkönyve. Továbbá lásd következő faeladási hirdetést 
is: EL. 1885. 11. füzet X.

108/ A város erdőgazdasági viszonyairól lásd: H. KARACSONY 
Sándor: A Máramarosszigeti m. kir. Állami Erdőhivatal 15 éves 
múltjából (1899-1913). H.é.n. [Máramarossziget, 1914.] 48-63.

109/ Az idézett okleveleket közli: IGYÁRTÓ Gyöngyi: A márama
rosi koronavárosok. (Ungvár-Bp., 2005.) 18-21. és 26.

110/ FORBERGER János: Erdőgazdaság. In: Máramaros vármegye 
egyetemes leírása. Szerk.: SZILÁGYI István. (Bp., 1876.) 391.

111/ Lásd 7/1.493.
112/ TAGÁNYI Károly: A földközösség története Magyarországon. 

(Bp.,- 1949. - )  47 .
113/ Lásd 7/ III. 429.
114/ Lásd 7 / III. 425-431.
115/ Az elhúzódó tárgyalásokra lásd például: FM. jel. 1893. 390.
116/ Lásd 108/.
117/ Lásd például a következő árverési hirdetéseket: EL. 1900. 4. 

füzet IX-X., 1902. 9. füzet X-XI., 1906. 2. füzete III-IV
118/ Lásd 7 / II. 767-769.
119/ FM. jel. 1894-95. 535-536.
120/ Lásd 2 / IV 348-349.
121/ Lásd 7/1.20.
122/ Lásd 7/, például I. 255-259. és II. 247-249.
123/ Lásd 7/1.401.
124/ A város erdőgazdálkodásához lásd: FERENTZY Lajos: Szatmár 

vármegye erdőgazdaságának leírása. ME. 1911-12. 426., 129-
131., 150-152., 168.

125/ FEKETE Lajos: Erdély erdőségeinek állapota és tenyészeti 
viszonyai. I-II. Közgazdasági Értesítő 1885. 620.

126/ MATUSOVITS Péter: Síksági tölgyeseink pusztulása. EL. 1918. 
115-118.

127/ SZABÓ Adolf: Az ákácerdő hivatása Nagybányán. (Nagybánya, 
1912.) 12.

128/ Lásd például a következő árverési hirdetményt: EL. 1893. 7-8. 
füzet VI.

129/ Lásd például a következő álláshirdetéseket: EL. 1893. 2. füzet 
XII., 5. füzet III.

130/ A városok erdőbirtoka EL. 1917. 563-564.
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131/ A város erdőgazdálkodásáról lásd 124/ 426., 168-169., 184-185. 
132/ Lásd 7 / II. 179-183.
133/ KOLLEGA TARSOLY István (szerk.): A leghosszabb fél évszá

zad. Erdészetünk a kormányjelentések tükrében, 1899-1941. 
EtK. LXI. (Bp., 2004.) 116. és 246.

134/ Lásd például a következő árverési hirdetményeket: EL. 1900. 6. 
füzet V-VI., 1903. 4. füzet IX., 1912. 16. füzet IX-X., 18. füzet 
XI., 1917. 1-2. füzet III-IV., 1918. 19-20. füzet XIV-XV 

135/ A város erdőgazdálkodásáról lásd 124/ 26-27., 45-47., 66-68., 
87-89., 168. és LÉBER Antal: Erdőgazdaság. In: Szatmár vár
megye. Szatmár-Németi (Magyarország vármegyéi és városai.) 
Szerk.: BOROVSZKY Samu. (Bp., é.n.) 57-68.

136/ Lásd 7 / n. 151.
137/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések. 

Szatmárnémeti.
138/ Uo. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések. Szatmár

németi.
139/ Ezekre lásd például a következő pályázati hirdetéseket: EL.

1885. 6. füzet VI., 1896. 7. füzet XIII., 1918. 17 füzet XII.
140/ Lásd: EL. 1896. 2. füzet IX-X.
141/ Szatmár város erdővásárlása EL. 1917.350.
142/ LÉBER Antal: A fakereskedelem Szatmár vármegyében. EL. 

1907. 1421.
143/ EL. 1907. 14. füzet VIII-IX. A nagyarányú fakitermelés és 

vasútépítés híre a kamarai jelentésekbe is belekerült: DKIKJ. 
1907. 100., 1908. 106.

144/ Lásd 142/ 1421. További faeladási hirdetésekre lásd például: EL. 
1895. 7. füzet VII-X., 1896. 2. füzet IX-X., 3. füzet III-IV., 4. 
füzet III-IV 1912. 24. füzet VI., 1914. 19. füzet IV 1917. 11-
12. füzet X.

145/ OL. K-184. 1913-A/1-2939. Szatmárnémeti.
146/ Lásd 126/ és VADAS Jenő: Megjegyzések a „Síksági tölgye

seink pusztulása” közleményre. EL. 1918. 169-170., MATU- 
SOVITS Péter: Válasz a „Megjegyzések a síksági tölgyeseink 
pusztulása” czímű közleményre. EL. 1918. 199-201.

147/ Lásd 130/.
148/ Lásd bővebben: OROSZI Sándor: Az erdélyi közösségi erdők 

története. EtK. LXVI. (Bp., 2004.) 18-22.
149/ Lásd 7 / II. 714-715.
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150/ OL. K-168. 1879-4-14.075.
151/ Lásd 125/620.
152/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések. 

Szilágy vm., 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések. 
Szilágy vm.

153/ Lásd 2 / IV 312-313.
154/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések. 
155/ Lásd 2 / IV 312-313.
156/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések. 
157/ Kolozsvár sz. kir. város erdészeti szabályrendelete EL. 1872. 

297-301.
158/ Kolozsvár város erdészetéről EL. 1880. 53-55.
159/ EGYED Ákos: Kőváry László közgazdasági nézetei. In: Az 

erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából (XIX-XX. 
század). (Kvár, 2001.) 130.

160/ SIMON Gyula: Új faraktár Kolozsvártt. EL. 1880. 223-224.
161/ OL. K-168. 1887-4/a-9574. (9575/1887.).
162/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések. 

Kolozsvár, 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések. 
Kolozsvár.

163/ Lásd 158/55.
164/ OL. K-l 84. 1900-3/a-2268. Dési erdőhivatal.
165/ Kolozsvár erdővásárlási szándékai EL. 1917. 283.
166/ KŐVÁRY László: Tájképek utazási rajzokban. (Bük., 1984.) 

235. és BÁLINT József: Bevezetés. In: KŐVÁRY László: 
Tájképek utazási rajzokban. (Bük., 1984.) 13. és 48-49.

167/ TRANSILVANUS: Erdészeti akadémia Kolozsvárt. Erdélyi 
Gazda 1897.41-47.

168/ Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: A Selmec-kérdés. EtK. 
LVI. (Bp., 2003.).

169/ TOKAJI László: Kolozsvár sz. kir. város mezőgazdasági birto
kainak házi kezeléséről. (Kvár, 1913.).

170/ OL. K-168. 1883-4/C-15.534.
171/ Uo. 1885-4/a-54.169.
172/ Uo. K-184. 1900-3/a-2268. Marosvásárhelyi erdőhivatal. Továb

bá MvhÁLvtár. 48. (351.) Maros-Torda vm. erdészeti közig, 
iratai. 1900. szám nélkül.

173/ Lásd 112/43.
174/ Lásd 7 / D. 791-792.
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175/ EL. 1877.472-473.
176/ Lásd például: KKIKJ. 1913. 32. Arad környékén pedig 

egyenesen „mozgalmat” indítottak „a város külhatárának akác
faövvel való befásítása érdekében /.../, hogy az akácpagonyok 
anyaga fedezni fogja a máris mutatkozó karószükségletbeli 
hiányt.” AKIKJ. 1906. 40.

177/ OL. K-168. 1887-4/a-9574. (62.452/1887.).
178/ A város korábban az üzemterv elkészítésére pályázatot hirdetett. 

Lásd: EL. 1885. 11. füzet III-IV
179/ Lásd 2 / IV 538-539.
180/ OL. K-184. 1899-3-45.957
181/ EL. 1912. 18. füzet X.
182/ OL. K-168. 1887-4/a-9574. (10.136/1887.).
183/ Lásd 25/797.
184/ Lásd 7 / II. 751.
185/ Lásd például a következő hirdetéseket: EL. 1914. 16. füzet V.,

17. füzet IV., 18. füzet II., 1916. 13-14. fűzet IV-V
186/ MIRTSE János: A cserüzemről. ME. 1904-1905. 30-32.
187/ Lásd például a következő hirdetést: EL. 1912. 13. füzet V-VI.
188/ Lásd 87/ 81. és OROSZI Sándor: A bánsági volt határőrvidéki 

közösségek (Krassó-Szörény vármegye) erdőgazdálkodása. EtK. 
LVIII. (Bp., 2003.) 9-18.

189/ Ezt a rendelkezést Takács Imre az erdészeti jogfejlődés egyik 
alapvető tételének tekinti. Lásd: TAKÁCS Imre: Az erdészet 
fejlődése Magyarországon 1880-ig a jogszabályok tükrében. 
MMMK. 1969-1970. (Bp., 1970.) 157.

190/ GEML József: Temesvár újkora. In: Temesvár. (Magyarország 
vármegyéi és városai.) Szerk.: BOROVSZKY Samu. (Bp., -  
1910 .-) 134.

191/ Lásd: BELLÁI József: Temesvár leírása. In: Temesvár. (Ma
gyarország vármegyéi és városai.) Szerk.: BOROVSZKY Samu. 
(Bp., -  1910.-) 183.

192/ Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1660- 
1664 (Bp., 1985.) 28.

193/ A csatorna használatáról és fejlesztéséről lásd például: TKIKJ. 
1879-81. 185., 1882. 45., 1905. 62-63., 1906. 36. és AMBRÓ- 
ZY[-MIGAZZI] István: Memorandum a Béga-faúsztató csatorna 
temesvár-kistopoloveczi szakaszának hajózhatóvá tétele tárgyá
ban Nagyméltóságú Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter
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Úrhoz. (Tvár, 1903.) Végül egy, a mai helyzetről szóló újsághír: 
Zsilip a Bégán Népszabadság 2001. július 14. 23.

194/ Lásd 190/ 140. A személyzet biztosítására lásd például a 
következő hirdetéseket: EL. 1901. 6. füzet IV., 1918. 15-16. 
füzet XII.

195/ Lásd például a következő kimutatást: FIK. jel. 1885. 23.
196/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések. 

Temesvár.
197/ Uo. 1885-4/a-l 1.235.
198/ FM. jel. 1892.451.
199/ TKIKJ. 1893.41.
200/ TKIKJ. 1896. 33.
201/ Lásd 190/ 140.
202/ Lásd 17/ Lovas 155. és a telepítések világháború előtti eredmé

nyeiről: CSERNOVICS Diador: A dél-magyarországi kincstári 
birtokok és telepes községek múltja és jelene. (Arad, 1913.).

203/ FM. jel. 1891.321.
204/ Az iskola és a tanulmányi erdő ismertetésére lásd például a 

következő külföldi beszámolót: SCHWAPPACH: Eine forstliche 
Studienreise nach Rumánien und den Ostkarpathen. Zeitschrift 
für Forst- und Jagdwesen 1904. 279-280.

205/ A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola tanácsának emlékirata 
a főiskola erdészeti ágazatának székhelykérdése tárgyában EL. 
1917. 557. És lásd a „Selmec-kérdés” részleteit 168/.

206/ FIK. jel. 1883. 30.
207/ FIK. jel. 1885. 101. és 105.
208/ OL. K-168. 1886-4/a-1546. (1548/1886.).
209/ FM. jel. 1890. 394.
210/ FM. jel. 1891. 314-315.
211/ FM. jel. 1892.442.
212/ OL. K-168. 1888-4/a-l6.351.
213/ Uo. K-184. 1893-3-1305. (13.773/1893.).
214/ Uo. 1893-3-1146.(47.417/1893.).
215/ Uo. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések. 

Arad vm.
216/ Uo. K-184. 1893-3-1304. (24.829/1885.).
217/ Lásd 4/380.
218/ Az erdélyi román földbirtoktörvények (Bp., 1921.) 41.
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219/ A törvény erdészeti szempontú ismertetésére lásd például: Az 
erdélyi román agrártörvény EL. 1921. 406-413. Az értékelé
sekre pedig: SEBESS Dénes: Új Románia földbirtokpolitikája 
Erdélyben. (Bp., 1921.), MÓRICZ Miklós: Az erdélyi föld sorsa. 
Az 1921. évi román földreform. (Bp., 1932.).

220/ Az agrár-reform törvény végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, 
Körös-völgy- és Máramarosra vonatkozólag (Nagyvárad, 1921.) 
63.

221/ GRÁF, R.: Domeniul Bánátean al StEG, 1855-1920. Din istoria 
industrialá a Banatului montan. (Re§ita, 1997.) 295-299.

222/ OL. K-184. 1929-2-18.926.
223/ Ennek leírását lásd például: SEBESS Dénes: Emlékirat az 

erdélyrészi telepítésről. (Marosvásárhely, 1905.) 27-29.
224/ SULYOK István: Az erdélyi magyar telepesek. In: Erdélyi 

Magyar Évkönyv. 1918-1929. Szerk.: SULYOK István -  FRITZ 
László. (Kvár, 1930.) 229.

225/ Lásd erről a legújabb feldolgozást: KOCSIS Lajos: A csíki 
magánjavak története. (1869-1923). (Debrecen, 2006.) 124-136.

226/ Lásd 219/ Móricz 19.
227/ Lásd például: VADAS Jenő: Vaddisznó vadászat Temesmegyé- 

ben. EL. 1889.417.
228/ OL. K-184. 1940-5-79.596.
229/ Emlék-fásítások a nagybányai m. kir erdőigazgatóság kerületé

ben EL. 1941. 289.
230/ BENKŐ Pál: A vadászat. Gyakorlati szakkönyv. (Bp., 1935.) 

385.

Itt mondok köszönetét Kádár Zsombornak és Pál-Antal Sándornak, akik
a marosvásárhelyi levéltárban és a Teleki-tékában történő eligazodá
somat segítették.
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8 MELLÉKLETEK

1. Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaság. Stajerlak-Anina 
erdőüzem-berendezése. Korosztálytáblázatok. (OEE-K. F. 23. Az
1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás anyaga.)

2. Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaság. Utasítás a tár
sasági erdők felmérése, térképelése, térszámítása, hozamszámítása és 
üzemberendezése iránt. Szabályzat a társulati földbirtok határvo
nalainak és határjeleinek megőrzése tárgyában. (OEE-K. F. 22. 
Az 1885. évi Budapesti Országos Általános Kiállítás anyaga.)

3. Kolozsvár erdészeti szabályrendelete. (EL. 1872. 297-301.)
4. 1939. évi magyar-román megállapodás a Tiszán való tutajozásról. 

(OL. K-184. 1940-5-79.596.)
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v̂c*t--{ <*SẐ &/is-cd̂ i.é'/vxĈ Zé/!
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3. szám ú m elléklet

Kolozsvár sz. kir. város erdészeti szabály
rendelete.

T. olvasóink előtt ismeretes, hogy az 1870. évi XLII. 
t. ez. értelmében minden törvényhatóság saját viszonyaihoz m ért- 
ten és a ni. k. belügyministerium ahozjárulásával maga álla
pítja meg azon szabályzatot, melynek értelmében belügyeit 
kezelni kívánja.

Jelen czikkbeu közöljük azon szabályzatot, mely Kolozsvár 
város erdészeti ügyeire nézve állap íttato tt meg.

1. §. Kolozsvár sz. kir. városa a város községének a ko
lozsvári, feleki és kóródi határokon, Tordamegyében Alsó-Füle, 
Felső-Füle havasa, és Asszonyfalva községek határán , végül
B.-Szolnokmegyóbcn Kabalapataka, Torm apataka, Gynrkapataka, 
Veczk és Ilosszumező községek határain  levő erdőbirtokait, s 
a kolozsvári határon kiviil a. többi fennebb megnevezett birto
kain levő mezőgazdasági b irtokait és királyi haszonvételeit jö 
vőre kezelési és számvételi tekintetben elkülönítve, „Erdőgaz- 
tlászat és kiilbirtokok" nevezet a la tt fogja kezeltetn i; még pedig 
az erdőket keblileg, a haladéktalanul létesítendő erdőrendezési 
terv alapján, a mezőgazdasági b irtokokat pedig bérbeadás utján.

2. §. A mennyiben a fennebb megnevezett birtokok leg
nagyobb részét erdők teszik s a mennyiben azok helyfekvésileg 
3 csoportban vannak, azok jövőre 3 külön pagonyt fognak 
képezni, a következő beosztással:

a k o l o z s v á r i  pagonyt képezik a kolozsvári erdők, a 
kóródi és fe lck i;

a f e l s ő  pagonyt a törd amegy e i ;

az a l s ó  pagonyt a belső-szolnokmegyei erdő- és mező
gazdasági birtokok.
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3. §. Ezen erdő- és mezőgazdasági birtoknak s királyi 
haszonvételeknek a bizottság s illetőleg polgármester és tanács 
ellenőrzése mellett leendő felelős kezelésével a város „enlősze“ 
bizatik meg.

4. §. Köteles a fekvőségek helyfekvésével, azoknak hatá
raival a helyszínen kellőleg megismerkedni; azokról addig is, 
a mig rendszeres felmérés fog történni, helyrajzi vázlatot ké
szíteni. A fekvőségek barázdáit és halmait időnkint megvizsgálni 
s az utóbbiakat, bizottsági tagok közbenj ötté vei, szükség ese
tében megujittatni. A keze alatti véd- és őrszemélyzetnek a 
határjegyek kellő megfigyelése és épségben fen tartása iránti 
kötelessége teljesítését szigorúan ellenőrzőin.

5. §. Köteles a közvetlen felelős kezelésére bízott, fekvő
ségek és javadalmak jogviszonyaival is megismerkedni, s az j  
általa felfedezett vagy bármely utón tudomására jutott, per tár
gyait képező vágy képezhető minden olyan ügyben, a mely a 
város jogelőnyére vagy hátrányára szolgálna, a tanácshoz ha
ladéktalanul jelentést tenni. í

tí. §. Köteles a város erdeit, a, fejlett erdészeti tudomány 
elveivel megegyezőleg erdő-üzem-tervszerüleg kezelni; mindaddig, j 
mig az egész felmérve lesz, minden évben a város erdeiből 
legalább 300 catastr. holdat műszaki pontossággal felmérni, 
ezekre nézve szabályos erdőrendezési tervet s ezzel kapcsolatos j  
műszaki felvételeket készíteni; e nemű munkálatait a bizottság- I 
hoz beadni s annak jóváhagyása után azt minden részeiben, 
legkisebb önkényü eltérés vagy módosítás nélkül foganatosítani 
és végrehajtani.

7. §. Az erdőrendezési munkálatok beadásával egyidejűleg 
az illető pagony véd- és őrszemélyzetének létszámáról és fize
téséről, valamint elhelyezésekről indokolt javaslatot terjeszt fel. 
Addig pedig a jelenleg alkalmazott személyzet, az eddigi lét
számban és fizetés mellett, meghagyatik.
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8. §. Mig az erdőrendezési rendszeres munkálatok elké
szülnének s azok foganatosíthatok lennének: köteles az erdősz 
legalább a kolozsvári pagony erdei kezelésére nézve, G hónap 
alatt egy ideiglenes, de oly használati tervet beadni, mely által 
ezen erdőállabok lehetőleg mérsékelt, s csakis a kebli szük
séglet. fedezésére szorítkozó használata biztosítva legyen ugyan, 
(le az ezen erdőállabok jövőbeni szabályos haszonvételére hát
rányul ne szolgáljon. Mert határozott elvül megtartandó, hogy 
a kolozsvári pagony tulvágott erdőállabainak használata csakis 
a kebli szükség kényszerű fedezésére vehető igénybe mindaddig, 
mig ezekben az időszaki növekvés által a szabályszerű fakészlet 
helyreállítva leend.

9. §. Hogy pedig ezen kiméleti időszak tartama alatt jö 
vedelmi hiány ne álljon be, a felső s különösen az alsó pagony 
felhalmozott fakészlete kellő módon értékesítendő. Mire nézve 
köteles az erdősz a bizottsághoz indokolt és kimerítő javaslatot 
előterjeszteni.

10. Az erdei mellékhaszonvételek, minők: az erdőlegelés, 
makk- és gubics-tcrmés, vadászat és halászai,, értékesítése iránt 
az erdősz esetenkint véleményt, terjeszt a tanács utján a városi 
bizottság elé, s annak ez érdemben keletkezett határozatait 
foganatosítja.

11. §. Bármely erdőtermények és haszonvételek csakis 
a bizottság határozata folytán, az az által kijelölendő időben, 
helyen és jóváhagyásának fentartása mellett értékesíthetők.

12. §. A város szükségletére vagy eladásra a bizottság 
határozata folytán vágatandó haszon- vagy tűzifa vágására a 
favágókat, a polgármester által felkérendő képviselő jelenlé
tében, az erdősz alkuszsza meg, az alkujegyzőkönyvet a tanács
hoz felterjeszti s ennek jóváhagyása után a favágatást fele
lős felügyelete alatt végezteti. A munka bevégezte után a ta-
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18. §. A város községe mezőgazdasági birtokai cs királyi 
haszonvételei a bizottság rendeleté szerint bérbe fognak adatni. 
A bérlet tárgyát képező fekvőségek, lak- és gazdasági épüle
tek, malmok, korcsmaházak, kerítések átadását a bérlőknek, 
pontos leltár mellett, az erdősz jelenlétében, a városi bizott
ság eszközli. A bér tartama alatt az erdősz felügyel, hogy a 
földek métái fentartassanak, azokból a szomszédok által fog
lalás ne történhessék, az épületek, az erdőpásztorok lakai, 
kerítések jó  karban tartassanak, a tiiz elleni biztosítás a kö
telezett fél által minden megszakadás nélkül megujittassék.

1!). §. A mennyiben uj épületek felállítása, vagy a ré
gieknek kijavítása válnék szükségessé, ezekre nézve a mérnö
kökkel egyetértőleg tervet és költségvetést az erdősz köteles a 
tanács utján a bizottmánynak beterjeszteni.

20. §. Ezen birtokokból és javadalmakból származó bár
mely jövedelem a város házi pénztárába folv be, s a lehető 
költségek és személyzeti fizetés is az által fog fedeztetni.

21. §. Minden év september végéig az erdősz a kezelé
sére bízott, birtokok és javadalmak következő évi kiadásairól 
külön önálló költségvetési előirányzatot, .készít s a tanácshoz 
beadja, a városi egyetemes költségvetési előirányzat keretébe 
leendő beillesztés végett.

22. §. Minden év végével, a pénztári enlö-szakszánia- 
dások alapján az erdősz egy „ mérleg“-et készít, kellőleg in-* 
dokolva, az előirányzattól! eltéréseket. Ezen munkálatait szin
tén minden év végével, a megelőzött évet érdeklőleg köteles a 
tanácshoz beadni.
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nácshoz jelentést tcend s ez a munka számbavételéről intéz
kedik.

13. §. Az erdővédelem lelkiismeretes és szigorú ellenőr
zése szintén az erdősz teenndője lévén, minden általa sze
mélyesen felfedezett vagy az alárendelt erdővéd- és őrsze
mélyzet által tudomására ju tta to tt erdőkárokról és rongálások
ról pontos naplót vezet.

14. §. A 25 frtot, meghaladó vagy erőszakos kártételeket, 
esetenkint a polgármesternek bejelenti, a tiszti ügyész által 
leendő beperesités végett; a kisebb, csakis kihágást, képző kár
tételek eseteit az illetékes hatósághoz bejelenti; a kártérítést, 
valamint a kártevők érdemleges megbüntetését kieszközli.

15. §. Ezen intézkedéseit, a mellett, hogy azokról ese- 
tenkint a tanácshoz jelentést teszen s a felhajtott kártérítési 
összegeket, az illető hatóságtól vett tanúsítvány mellett a város 
házi pénztárába haladéktalanul beszolgáltatja, fenntebb emlí
tett naplójába oly módon jegyzi be, bog* abból minden egyes 
ügy állása kitetsző legyen, s ezen naplójából minden évnegyed 
végével egy pontos kivonatot, az év végével pedig magát az 
eredeti naplót a tanács utján a bizottsághoz beterjeszti.

1(>. §. Egy ilynemü naplónak vezetésére az alsó pagony
ban az alsó jószágfelügyelő kötelezendő; azonban azt, az er
dősz szigorú pontossággal ellenőrzeni, kiszállásai esetében be
hatókig megvizsgálni, s abba esetenkint a. megvizsgálás alkal
mából szerzett, észrevételeit, bejegyezni köteles.

17. §. Az erdövéd és őrszemélyzet szigorúan kötelezett 
az erdősz utasításait, rendeletéit, pontosan teljesíteni. A köte
lességeiket. hanyagul teljesítő, vagy kárt okozó erdőőröket nz 
erdősz szolgálataikból elbocsátja, s az elbocsátott helyébe más 
megbízható egyént ajánl a tanácsnak, kit ez szolgálatában 
megerősít,, s fizetését előbbinek megszünteti, utóbbiét folyó- 
yá teszi.
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- MegállM>odáB

Románia és Magyarország iösött a Tisaán való tutajozás 
ssabályozására vonatkosőlag.

1.szakaazr
A jelen megállapodás a Tiszának arra a szakaszára vonatko

zik, ahol az egyik part a román szuverén!t á s  alá tartosik.
2 . s z a k a sz .

1  tu ta jo z á s  az a lá b b i  ren d e lk ezések  b e ta r tá s a  esetén ssaba* 
dón g yak oro lh ató .

A* uszd tu ta jo k  a k ét  ország  egy ik  ráazérfll  sem á l l í t h a t ó k  
meg, k iváve  a z t  a s  e s e t e t ,  nogy a l a n t i  r en d e lk ezések  v a la m e ly i
kének nem v e t ik  a lá  magukat.

3.szakasz.
A tu ta jo z á s  ceak a főágon gyak oro lh ató .
A k4t korsaány k ö t e l e z i  n a g á t ,  hogy nem fog o lyan  munkálato

kat v é g r e h a j t a t n i ,  melyek a tu ta jo z á s*  kavarhatnák.



Abban az e se tb « n ,  ha a  folyó medre -  bármely okból k i f o ly ó 
l a g ,  o ly  v á l t o z t a t á s t  szenvedne, m iá l ta l  k é te ly e k  merülhetnek f e l ,  
azon ággal kapcsolatbeüt, melyen a t u ta jo z á s  gy&korl&ndó, a kát or
szág  i l l e t é k e s  h a tó sá g a i  le s z n e k  h iv a tv a  a z t  az ágat k i j e l ö l n i , me
ly e n  a tu ta jo z á s  gyakorolható  l e s z .

4« szak osa ,

Fát ú s z t a t n i  oeak t u t a j j a l  l e h e t ,  szabad f a t ö r z s e k  / t u s k ó ,  
h a sá b fa /  u s z t a t á s a  sz igorú an  t i l o s .

5 « B 8 a k a g s.

A tu t a j  l e g f e l j e b b  két r é s z b ő l  á llhat-; t e l j e s  h o ssza  nem l e 
h e t  több 50 , s z é l e s s é g e  9 m-nél»

6 .p g a k a ss .

A tu ta j  a l k a t r é s z e i  egymással szorosan  Usezekapo ad an d ó k ,  
a v ég b ő l,  hegy a tu t a j  & f o ly ó  sodrának óe hullámzásának e l l e n t -  
á l lh a s s o n ,  e zen k ív ü l  úgy á l l i t a n d ó k  őasao, hogy v é g ig  a tu ta j  
s z é l é n  s e h o l  k iu gró  r é s z  ne l e g y s n ,  mely a tu t a j  sima e re szk ed é-  

I e é t  b izonyos e se te k b en ,  műtárgyak, p artok , s t b .  m e l l e t t  megakadá
ly o zh a tn á k . ossi-Arr-í £- • ta,



A t u t a j  rakoraágya t» a k  f á b ó l  á l lh a t ,  minden más rakó-, 
mány, bárm ely  te r m é s z e tű  legyen i s  a z ,  s z ig o r ú a n  tiloB*

Ez a  t i l a l o m  nem v o n a tk o z ik  a  t u t a j o n  ta r tó z k o d ó  t u 
l a j d o n á t  k ép eső  é l e l e m r e ,  r u h á z a tr a ,  ta k a r ó k r a  é s  h á z ie e z k ö z ö k -  
r e ,  v a la m in t  a  t u t a j  f e l s z e r e l é s é r e ,

7.szakRoz«
A tu t a j n a k  v i s e l n i e  k e l l  a t u la j d o n o s  é s  a f e l a d ó  

vagy eg y ik ü k  n e v é t ,  v a la m in t  l a k ó h e l y é t  f e l t ü n t e t ő  t á b l á t  k e l l ő  
m agasságban olym ódon, hogy  a f e l í r á s o k  m indkét o l d a l r ó l  o lv a s h a 
t ó k  le g y e n e k .

A t u t a j o k a t  továb bá  s c r e s á s n a l  k e l l  e l l á t n i  áe minden  
e g y e s  ö s s z e k ö t ö t t  f a t ö r z s ö n  a t u t a j  t u la j d o n o s a  n evén ek  k ezd őb e
t ű i  f e l t ü n t e t e n d ő k .

8 » 3 S a k a 8 S .

Minden t u t a j  k é p e e i t e t t  t u t a j v e z e t ő  v e z a t ő a e  a l a t t  k e l l  
hogy l e g y e n ,  a k in ek  s e g í t s é g é r e  l e g f e l j e b b  5 f ő b ő l  á l l d  s z e m é ly 
z e t  á l l h a t .



E sen  e sem ély a k  k ö zü l s e n k i  sem m ilyen f c r c á b a u  o ea  l e 
h e t  a k t i v  h a d sereg n ek  t a g j a .

A t u t a j v e z e t ő  v a la m in t  a  s z e ta é ly z e t  s in c íen  e g y e s  t a g 
j a  f é n y k é p p e l  e l l á t o t t  c sem élyason oaH ág i ig a i 'M v á n n y a l  k e l l  hogy  
b ir j o f i ,  m e ly e t  a  la k ó h e ly  S2<?vint i l l e t é k e s  h a tó sá g  d i l i t  k i .  Az 
i l y  ig a z o lv á n y o d  o ly a n  szem é ly ek  r é a z é r e ,  a k ik  caescp á B zésér t ,b ü n 
t e t e n d ő  o ee lek m én y ek ér t  vagy  a t u t a j o z á s i  s z a b á ly o k  e l l e n i  k ih á 
g á s é r t  már b ü n te tv e  v o l t a k ,  nem s z o l g á l t a t h a t ó k  k i .

E ze n k ív ü l  minden e g y e s  t u t a j v e z e t ő ,  e l  k e l l  hogy l á t 
t a s s á k  e g y ,  a t u t a j  t u la j d o n o s a  vagy  a  t u t a j o z á s t  g y a k o r ló  e s e -  
aály által k i t ö l t ö t t  t u t a j k ö n y w e l .  E* a könyv az i l l e t é k e s  ma-, 
g y á r  h a t ó s á g  á l t a l  m e g e rő s íte n d ő  /láttamó z a n d ó / .  E könyvben a > 
k ö v e tk ez ő k  tt in tetend Ő k f e l :  A tutaj tu la jd o n o sá n a k  vagy a  tuta
jozást gyakorló s z e n é ly n e k ,  valaaint m  tutaj v e z e t ő j é n e k  veze
ték- ás k e r e s z t n e v e ,  valaaint lakása; a  tutajvezefcő ig a z o lv á n y á 
nak ás k ó p e s i t ő  b iz o n yitványának száma áe k e l t e ;  a t u t a j  m é r e te i ;  
a tutaj s z á r m a z á s i  h e l y e ,  utjának végoélja, az ö s s z e k ö t ö t t  fada
rabok 8zárna és t é r f o g a t a ,  valamint a tutaj rakományának t é r f o a a

t&* ______ A t u t a j o n  a  s z e m é ly z e t e n  ki v i l l  s á s  ezem ély n ek  t a r t ó z -
■a— — anntÉM— — — — — — — — ^ — — — — — mmm, ,  | ,



k o d n ia  t i l o a .

9 .s s a k a a g «

A tu ta jo k n a k  a b a lp a r t o n  k i k ö t n i  t i l o s .
V vf
í
\

A Jobbparton k ik ö tn i ' ,  k é n y s z e r í t ő  körülm ények k i v é t e l é 
v e l  c sa k  az  a lá b b i  pontokon  l e h e t :

C h m e l l i , -  az E r d é s z v ö lg y  m entán, Lankán, N agybocskon,  
T» ra cközön é s  T écsőn  a h id  f e l e t t .  A t u t a j o k  ö s s z e á l l í t á s a  ugyan

c sa k  a f e n t m e g j e l ö l t  h e ly e k e n  v ég zen d ő k .
Egyéb h e ly e k  a f e n t i  c é lo k r a  k ö z ö s  e g y e t é r t é s s e l  h a t á 

r o zh a tó k  meg.

1 0 . s z a k a s z .

A k i k ö t é s  a lk a lm á v a l  a t u t a j  vagy  annak bárm ely r é s z e  
a f o l y ó  tü k rén ek  k ö zép v o n a lá n  t ú l  nem n y ú lh a t  á t  é s  sem m iese tre  
sem a k a d á ly o z h a t ja  vagy  z a v a r h a t ja  a fo r g a lm a t .

Ugyanezek a s z a b á ly o k  ta r ta n d ó k  be a t u t a j k é s z i t é s h e z  
s z ü k s é g e s  f a  ö s s z e g y ű j t é s e  i l l e t ő l e g  s z é t s z e d é s e  a lk a lm á v a l .



1 1 . s z a k a s z .

A 9 . sza k a szb a n  f o g l a l t a k  e l l e n é r e  k é n y s z e r í t ő  szü k ség  
e s e t é n  a t u t a j  a b a lp a r to n  i s  k ik ö t h e t  a v é g b ő l ,  hogy o t t  anyagot  
l e  t e g y e n ,  i l l e t v e  hogy a m eg ro n g á lt  t u t a j  f a a l k a t r é s z e i  ö s s z e 
g y ű j t  e s s e n e k .

H ason ló  e s e tb e n  a t u t a j  v e z e t ő j e  k ö t e l e s  a zo n n a l é r t e 
s í t e n i  a v á m h a tó sá g o k a t ,  v a la m in t  a l e g k ö z e l e b b i  h a t á r ő r t .

M indaddig , mig a szem é ly ek  é s  az anyag t á v o z á s a  a b a l 
p a r t r ó l  nem e n g e d é l y e z t e t i k ,  azok  a r e n d ő r i  é s  vám jogi e l ő í r á 
soknak a l á  vannak v e t v e .

Az e s e t b e n ,  ha a k ik ö t é s  vagy  az anyag l e r a k á s a  a p a r t -  
tu la jd o n o s o k  te r m én y e ib e n  k á r t  okozna , a k á r t a l a n í t á s  az i l l e t é 
k e s  román h a tó sá g o k  á l t a l  fo g  f o g a n a t o s í t t a t n i .

A t u t a j o k ,  m elyek már u s z t a t á s i  á l l a p o t b a  h e l y e z t e t t e k  
v i s s z a ,  nem t a r t o z t a t h a t  ók f e l .

1 2 . eza k a a z .
Minden t u t a j v e z e t ő  k ö t e l e s  v ig y á z n i  a r r a ,  hogy semmi 

k á r t  ne o k o zzo n , sem m ifé le  műben, így é p ü le te k b e n  vagv  b e r e n d e -
—   -------------------------------------- ---------------------------------- 1_________________



zésekben, hidakban, gátakban, sarkantyúkban* rakpartokban, par
ti müvekben, illetve a partokon vagy a folyóban elhelyezett jel
zőkészülékekben. Hasonló gondossággal köteles saját tutajának 
és személyzetének biztonságára ügyelni.

A tutajok egymástól legalább 140 m távolságra kötelesek*
úszni.

Minden tutajvezető köteles ugyancsak arra is figyelni, 
hogy tutaján senkinél ee legyen lőfegyver, töltény vagy robba
nóanyag.

Ugyancsak tilos a balpartra, vagy a csekély vizto csomagot 
vagy bárminemű tárgyat dobni.

j

13.szakasz.
Éjszaka /napnyugta és napfelkelte között/ ködben, viharban, 

vagy az esetben, ha Aknaszíatinánál a Tisza magassága + 2 m-t meg
halad, tilos a tutajozás.

14.szakasz.
A tutaj vezetői, vagy személyzete által bármelyik parton 

elkövetett kihágások azon állam törvényei sserint lesznek elbirál- 
va, melyek területén a kihágásokat elkövették.



A két part egyikén elkövetett bármely természetű kihágás 
esetén, a két szerződő fél illetékes hatóságai kölcsönösen segít
ségére lesznek egymásnak a kihágások üldözése céljából.

A magyar hatóságok a román hatóságok kérésére azon szemé
lyektől, akik csempészés-, súlyos vétség-, vagy visszaesésben bü-
jnösek, a tutajozás! engedélyt azonnal visszavonja..
í 15.szakasz.

A part, vasút, épületek és berendezések, hidak és gátak, 
istí).,- melyek a Tisza balpartján a tutajok által esetleg károsít
hatnak,- biztosítási munkálatainak végrehajtásáért, valamint fén- 
tartásáért a magyar kormány a román királyi közmunkaügyi miniszté
rium vizügyi igazgatás számlájára évi 4- millió lei átalány össze
get fog befizetni. A befizetés a következő részletekben fog végre
hajtatni: minden év január 10.-lg 1 millió, április 10.-ig 1 mil- 
lló, julius 10.-ig 2 millió. 1939.évre a jelen megállapodás ideig
lenes életbelépésétől számított 15 napon belül 1 millió 500.000 
lei átalány összeg fizetendő be.

Az esetben, ha a román kormány errevonatkosó felhívása el
lenére az esedékes befizetés a megállapított hónap folyamán nem



örténnék meg, úgy ez a tény a tutajozásról való lemondásként fog 
elbíráltatni a következő hónap első napjától számítva.

1 6 , s z a k a s z .

A a&gy&r kir,kormány bejelenthet a román királyi kormánynak 
bizonyos munkákat, melyeket a tutajozás megkönnyítésére szükséges
nek tart, A romén kormány e maga részéről a lehetőség határait? be 
lül figyelembe fogja venni ezeket a ja?m latokat általános t(.reg-. 
vajam ja keretében ás elhatározásáról a magyar kormányt értesíteni 
fogja.

Az esetben, ha a munkálatok, melyeket a román kormány évi 
iprí.-.gi.-STáajába felvett, 1 évi határidőn belill nem volnának végrehajt

va, a magyal kir,kormánynak jogában á l l  e z e n  h a t á r id ő  után a 15, 
szakasz értelmében as e s e d é k e s  k>5vetkeaő b e f i z e t é s t  e l h a l a s z t a n i  
mindaddig, mig a azébanforgó munkák b e f e j e z é s t  n y e r n e k .



Aa eo etb a n , ha a J e len  c eg á l la p o d á s  végreh ajtásán ak  
t&rtana a l a t t  i e m á te l t  k ihágások követtetn én efc  e l ,  a tu ta jo k  vsa*»  
t ő i  vagy szem é ly ze te  á l t a l ,  úgy a szerződő f e l e k  eg y ik e  a másik 
f é l  f ig y e lm é t  erre  a körülményre f e l h í v h a t j a  é s  k é r h e t i ,  a k é t  kor
mány k ik ü l d ö t t j e i b ő l  ö s s z e á l l í t o t t  b i z o t t s á g  e g y b e h iv á sá t .  Ennek a 
b iz o ttsá g n a k  a vonatkosé  k ö z lé s  v é t e l é t ő l  s z á m íto t t  15 napon b e lü l  
ö s sz e  k e l l  ü l n i e ,  a v ágb ő l,  hogy az ezen  k ih ágások  o r v o s lá s á r a  szük
sé g e s  m ód osítások at a J e len  megállapódágban v é g r e h a j t s a .

Ha a b i z o t t s á g  a f e n t  e m l í t e t t  15 napos b a tár id ő  u t o l s ó  
n a p já tó l  s z á m íto t t  1 hónapon b e lü l  nem tudna m egegyesn i, a m egá lla 
podás minden b e j e l e n t é s  n é lk ü l 1 hónap múlva h a t á ly á t  v e s z t i ,  A M »  
zottzág tá r g y a lá sa in a k  id e je  a l a t t  é s  a kövatbresS szabad hénsp t a r 
talma alatt a 15.szakaszban említett f i z e t é s e k  felíüggese te tn e k ,

18 .  bsaScasg.

A rosán királyi kormány k i j e l e n t i ,  hogy J e le n le g  román 
r á c s r ó l  a t u t a j o z á s t  a Tieerfn nem gy a k o ro ljá k }  m in d a z o n á lta l ,  ha 
& jövőben aat gyak oro ln i kívánnák, a román kormány a íjagj-ar kormányt 
e rrő l  é r t e s í t e n i  f o g j a .

1 7 » s z a k a s z .



EVib-.in aa ecetben a kát k o rsá n y  h a la d O k ta la n u l  meg tog 
egyezni csőn s d d o s i t á s o k r i í l ,  itőlyak a j e l e n  m eg á lla p o d á so n  eazkös* 
ltnd<!k lesznek.

19. sznkatgs
A j e l e n  s e g á l l e p o d á a  r a t i f i k á l a n d ó .  A teeg á lla p ö d éa  a 

r a t i f i k á l á s i  okmányoknak Budapesten ^ a lá  k i c s e r é l é s á t í l  s s á a i t o t t
1 5 . napra lép á l e t t e  4 b m indaddig érvén yb en  or\rad, ir.ig a s z e r z ő d ő  
f ő l e k  e g y ik e  a s t  6 hónapra f e l  nes: n o n d ja .

A j e l e n  a e g á l l a p o í á s  á s -g y zá k T á ltá sa a l  i d e i g l e n e s e n  ha
t á ly b a  h e l y e z h e t i #

K é s z ü l t  Sinaián, k á t  p é ld á n y b a n , 1 9 3? .au 6»  9 . - é n .



S zó b e l i  jegyzőkönyv

mely f e l v é t e t e t t  a Magyarorsság ée Románia k ö z ö tt  a  H a s á n  v a ló  
tu ta jo z á s  r en d ezése  tárgyában m egkötött megállapodás a lá í r á s a

a lk a lm áb ól.

lm/ A két b i z o t t s á g  e g y e t é r t  at^an, hogy a határ  f o 
galmának a m egállapodás 1 . szakaszában f o g l a l t  m eghatározása sem
miben sem p r e ju d ik á l  a határnak magának m eghatározására, amely vo
natkozásban a kát kormány á l l á s p o n t j a  k i f e j e z e t t e n  f e n n t a r t a t ik .

2 . /  A magyar b i z o t t s á g  k i j e l e n t i ,  hogy kormánya azon  
a n é z e te n  v a n , hogy a m egállapodás 1 5 . szakaszában e m l í t e t t  munká
l a t  okra é v i  3 m i l l i ó  l e l  e l é g s é g e s  v o ln a .  Nem akarva azonban, a 
tá r g y a lá s o k a t  e lh ú zn i a magyar kormány h ozzá járn i ahhoz, hogy ez  
a s  ö s sz e g  4 m i l l ió b a n  le g y en  m eghatározva.

A román d e le g á c ió  k i j e l e n t i  a maga r é s z é r ó i ,  hogy a* 
é v i  5 m i l l i ó  l e i e s  ö s sz e g  f e l t é t l e n ü l  szü k séges  a v é g b ő l ,  hogy a 
t u t a j o íá e  g y a k o r lá sa  á l t a l  s z ü k s é g e s s é  t e t t  munkálatok a  román 
parton  v ég reh a jta ssa n a k . M in d azon á lta l a tá r g y a lá so k a t  nem akar
ván e lh u s n i ,  a román kormány h o z z á já r u l  ahhoz, hogy ez az ö s sz e g  
4 m i l l i ó  l e ib o n  á l l a p í t t a s s á k  meg.



3 . /  A magyar kormány eaükeégesnek t a r ta n á ,  hogy a kát  
kormány minden évben m e g á l la p í t s a  aton munkálatok k ü l t a é g e i t ,  me
ly e k  a t u t a j o z á s  érdekében va lam in t a  tu ta jo z h a td  fo ly a a r é e *  f e n -  > 
t a r t á s a  érdekében f o g a n a t o s í t t a t n a k .  Erre a z ér t  volna aztikeég, 
hogy a k é t  kormány k ik ü l d ö t t j e i  a kö lcsönöa  tu ta jo z á a  g y a k or lása  
tárgyában a Jövőben e s e t l e g  ne&tartandó aag^eszéJéoek  a lkalm ával  
a t ű t  aj ózhat <3 ío ly a n r é e z  f e n t a r t á o i  k ö l t e á g e ir S l  <?s a v é g r e h a j to t t  . 
Eunkák fo n to s s á g á r ó l  a szü k ség es  adatok b irtokában le g y e n .  A asgyar  
kormány arra  gondol, hogy az s u l i t e t t  k iadások a e g l l l a p i t á e a  agy  
a két kormáí:j által kijelölendő t e c h n ik a i  s ta k é r tő  b i z c i t a á g  á l t a l  
v o ln a  fo g a n a to s í ta n d ó ,  mely b i z o t t s á g  as 1 9 2 4 .á p r i l i s  1 6 . -én  a f o -  
ly'tauzabáiy02áa kérdésére  von atkozóla/r k ö tö t t  magyar-román m egálla 
podás alnpján megalakított v e g y a s b iz o U z á g  t a g j a i b ó l  á l l a n a .

román kormány erre vonatkozó nézete szerint magukat 
a ai\niíik>?.:- és « kiadásokat illető adatok már ma is ismeretetek a
C.3 ,1 .1 ) .  áj tál esEkösölt közlésekből.

Az esetben, ha c C.P..I.D, megszüntettetek, úgy «ss a
irfrdés ezüfceéi- esetén újra felrcsadfi volna,

Készült Slnaián, 1959. íug. 9,-én.



9 FÉNYKÉPMELLÉKLETEK

1. Ferenczfalvi Tavy Gusztáv (1855-1920)
2. Tavy Gusztáv szolgálati lakása Oravicabányán
3. Részlet Tavy Gusztáv szolgálati lakása udvaráról
4-8. StEG. A ferencfalvi felső völgyzárógát
9. StEG. Gerendafaragás
10. StEG. Vadászkalyiba
11-16. StEG. Erdőállomány-részletek
17. Tutajok a Tiszán (1942) (Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Adattára VII/A. 16.983.)

Az 1-16., számú fényképek Zsedényi Lilla (Budapest) családi gyűjtemé-
nyében.
A reprodukciók Csecseíka Ferenc és Papp Tibor munkái.

147



1. Ferenczfalvi Tavy Gusztáv (1855-1920)



m
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2. Tavy Gusztáv szolgálati lakása Oravicabányán (1916)



3. Részlet Tavy Gusztáv szolgálati lakása udvaráról (1916)



4. StEG. A ferencfalvi felső völgyzárógát (1916)

5. StEG. A ferencfalvi felső völgyzárógát (1916)



6. StEG. A ferencfalvi felső völgyzárógát (1916)



8. StEG. A ferencfalvi felső völgyzárógát (1916)



9. StEG. Gerendafaragás (1916)

10. StEG. Vadászkalyiba (1916)



11. StEG. Erdőállomány-részlet (1916)



12. StEG. Erdőállomány-részlet (1916)



13. StEG. Erdőállomány-részlet (1916)



14. StEG. Erdőállomány-részlet (1916)



15. StEG. Erdőállomány-részlet (1916)



16. StEG. Erdőállomány-részlet (1916)



17. Tutajok a Tiszán (1942)



A szerzőnek ebben a témában megjelent könyvei az Erdészettörténeti 
Közlemények sorozatban:

-  Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-től 1918-ig. EtK. IX. 
(Bp., 1993.)

-  Emlékezésa székely közösségek erdőire. EtK. XVII. (Bp., 1995.)
-  Erdőgazdálkodás Naszód vidékén. EtK. LVII. (Bp., 2003.)
-  A bánsági volt határőrvidéki közösségek (Krassó-Szörény vármegye) 

erdőgazdálkodása. EtK. LVIII. (Bp., 2003.)
-  Az erdélyi szászok erdőgazdálkodása. EtK. LXIII. (Bp., 2004.)
-  Az erdélyi közösségi erdők története. EtK. LXVI. (Bp., 2004.)
-  Az erdélyi Mezőség fásítása és egyéb közérdekű erdőtelepítések 

kérdése. EtK. LXVII. (Bp., 2005.)
-  Egyházi és iskolai erdők Erdélyben EtK. LXIX. (Bp., 2006.)
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