
5 EGYÉB ÜZEMTERVEZÉSRE KÖTELEZETTEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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