
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,

77



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
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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
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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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