
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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