
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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