
12. MUNKÁS- ÉS SZOLGÁLATI VISZONYOK

12.1. Munkásügy

Kiegészítésünket azzal kell kezdenünk, hogy az erdei munkák „kisipari” 
módszerei már a XVIII. századi nagyarányú fakitermelésnek sem feleltek 
meg. Ezért volt szükség külföldi, elsősorban német és olasz munkások bete
lepítésére. Azzal, hogy „honi munkásaink az ő fogásaikat elsajátítsák”,296 
majd pedig „ez által a jövőre olcsóbb munkaerő képeztessék.” A szaktudást 
ugyanis -  főleg ha az messze vidékről érkezik ide -  meg kell fizetni. Ráadá
sul mindehhez jött még az erdei munka, -élet igen-igen külteijes volta, to
vábbá a nagy energiafelhasználással és balesetveszéllyel járó fizikai megter
helés. (Lásd a 10. fényképmellékletet.) Következésképpen az irányítók fel
adata nem lehetett más, mint „oda törekedni, hogy a lehető legcsekélyebb 
számú munkásszemélyzettel a lehetőleg legtöbb munka végeztessék.”297 így 
aztán nem csodálkozhatunk azon, hogy V. I. Lenin is az erdei munkásokat 
nevezte a legkiszolgáltatottabbaknak, legelhagyatottabbaknak.298

Oroszországgal ellentétben -  ahol a jobbágyfelszabadítás után jelen
tős munkaerőfelesleg állt rendelkezésre -  nálunk az erdei- és faipari üze
mek szinte állandó munkáshiánnyal küzdöttek. Ennek (helyi) okairól 
szóltunk, de újra hangsúlyoznunk kell: a kivándorlás csak egyik oka le
hetett a munkáshiánynak. Ezért illúzió volt azt remélni -  miként az az 
erdészeti sajtóban is hangot kapott - ,  hogy majd a visszavándorlással nő 
a rendelkezésre álló (erdei) munkaerő.299 Sokkal fontosabb azt látnunk, 
hogy az erdei munka iparszerűvé válása egyáltalán nem volt csábító 
azoknak, akik akár helyben, akár -  következően a táji munkamegosztás
ból is -  távolabbi vidékeken kívántak pénzt keresni. Főleg úgy nem, 
hogy a városba költözés, a kivándorlás és számtalan egyéb lehetőség kö
zött, más módon is lehetett boldogulni. Majd csak a két világháború kö
zötti időszakban lett létkérdés -  például Székelyföldön -  a „havasolás”, 
netalán a faipari üzemekben való elhelyezkedés.

12.2. Az erdőtisztek helyzete

Egy Kanadába szakadt 56-os „disszidens”, JÁKÓY Endre visszaemléke
zésében íija. Az édesapja 1946-ban ezt a tanácsot adta neki: „Ha azt aka
rod, mikor végigmész a falu utcáján, hogy megsüvegeljenek, akkor le-
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gyél erdész, de ha nem bánod, hogy «büdös zsidónak)) hívnak, akkor le
gyél fakereskedő. Akkor lehet saját vadászterületed, saját autód és fittyet 
hányhatsz a világra.”300 A szemlélet tulajdonképpen végigkíséri az álta
lunk most vizsgált időszakot is. Azaz az erdész és a faiparos anyagi és 
társadalmi megbecsültsége élesen elvált. Az erdőkben termett és terme
lendő javak szempontjából viszont mindkét szakmára feltétlenül szük
ség volt. Ugyanakkor mindkét szakma igyekezett a határait átlépni; az 
erdészek bekapcsolódtak a fakereskedelembe, míg a fások erdőterü
le te t megszerzésére törekedtek. Ahhoz, hogy az erdészek, főleg az er
dőtisztek ezen -  egyébként többnyire csak elfogadott, de a valóságban 
alig megvalósuló -  törekvését megértsük, a korábbiakhoz, az előző kö
tetekhez néhány kiegészítést kell tenni.

1900-ban Magyarországon, továbbá Horvát-Szlavónországban 1815 
erdőtiszt volt alkalmazásban. Közülük 941 főt a kincstár, 393 egyént a 
17.§ alá tartozó erdőbirtokosok foglalkoztattak, míg 481 erdőtisztet a 
magánerdő-birtokosok. Úgy számoltak, hogy évente országosan 54 fia
tal erdészre van szükség, s ennyien általában végeztek is Selmecen, illet
ve külföldön.301 (Hadd jegyezzük meg: 1895 előtt az alkalmazottakról 
nem volt nyilvános kimutatás. Igaz, az előbb közölt adatok is a címjegy
zékből álltak össze, mivel a kortársak sem tudtak jobb módszert.)

Ez a kedvező kép azonban csak fokozatosan, az erdőtörvény után év
tizedekkel alakult ki -  hogy aztán a XX. század első évtizedében újabb 
és újabb gondokhoz, egzisztenciális problémákhoz vezessen. Mielőtt 
azonban ezeket részleteznénk, egy, a korai időszakból származó hirde
tést idézünk, amelyben az orsovai erdőhivatal keres tisztviselőket.302 Tő
lük a felsőfokú szakképzettséget, „továbbá az itt dívó német és román 
nyelvnek szóban, a magyar nyelvnek szóban és írásban tökéletes bírá
sát” igazoló okiratokat követelték meg. A járandóságokat, illetve a pénz
ügyi feltételeket pedig a következőkben határozták meg:

IX. díjosztályú főerdészi állás, „melylyel évi 900 frt fizetés, 300 frt 
ló- és kocsis-tartási átalány, 51 űrköbméter kemény tűzi fa járan
dóság, 8 hold földilletmény, szabad lakás, vagy annak hiányában 
150 frt lakpénz élvezete, és végre a fizetés 2/3-át kitevő kész
pénz biztosíték letétele van összekötve”;

IX. díjosztályú erdőszámvevői állás, „melylyel évi 800 forint fizetés, 48 
űrköbméter kemény tűzi hasábfa járandóság, 6 hold földilletmény, 
szabad lakás vagy annak hiányában 150 jBrt lakpénz élvezete, és vég
re a fizetés 2/3-át kitevő készpénzbiztosíték letétele van összekötve.”
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Az idézett összegekhez hadd jegyezzük meg, hogy máshol, például 
Máramarosban a „lakpénzt” az évi fizetés arányában (a X. rangosztály
ban 15%) határozták meg. Továbbá fontos kikötés volt, hogy a tűzifa- és 
egyéb természetbeni járandóságok a nyugdíjba nem számítottak bele.303

Amíg az erdőrendezőségeket az erdőigazgatóságokkal (lásd a 11-13. 
fényképmellékletet.) nem egyesítették, az oda felveendő fiatal szakem
berektől a következőket várták el. A selmeci akadémiát legalább ,jó” 
eredménnyel végezzék el, jól tudjanak rajzolni és írni, továbbá a fizikai 
állapotuk megfeleljen a külső munkáknak. S így pályázhattak a „360, 
esetleg 480, 540 frt évi fizetéssel, külső munkánál 1 fit napidíjjal és uta
zásoknál kilométerenkint 16 kr fuvarpénzzel összekötött ideiglenes gya
kornoki állomás”-ra.304

PAUSINGER József az erdőrendezők, különösen az őserdei állapo
tok között dolgozók nehézségeit írta le.305 Ők csak időnként találtak 
pásztortanyákra, míg többnyire „primitív, kéreggel és rőzsével fedett 
kunyhót” rögtönöztek ott, ahol éppen az este érte őket. Tűz mellett, de 
az éjszakát gyakran átvacogva várták a hajnalt, hogy munkájukat foly
tathassák. „Ha fáradságos is ez az élet -  vélekedik PAUSINGER - ,  meg 
van az a szép és jó oldala is, hogy erősíti a testet és a szellemet, önbizal
mat önt a férfiba s különös módon kiképzi a tájékozódási képességet; 
ezért, a ki egyszer ezzel az élettel megismerkedett, tavaszkor, midőn az 
erdő új szép zöld ruháját ismét felölti, megint csak visszavágyik a pom
pás, titokteljes őserdőbe.”

A szolgálati ranglétrán való előrejutást KALLIVODA Andor, 1915- 
től besztercei erdőigazgató, életrajza alapján közöljük.306 Nevezett 21 
éves korában, 1887. július 31-én végzett Selmecbányán. 1888. október 
4-én tett tartalékostiszti vizsgát Budapesten, majd ugyanebben a hónap
ban Besztercebányán lépett államerdészeti szolgálatba. Ezt követően a 
„hivatali állások egymásutánisága:

1. műszaki díjnok, ideiglenes -  1 frt napidíj
2. II. osztályú királyi erdőgyakomok -  360 fit/év segély díj
3. I. osztályú királyi erdőgyakomok -  480 frt/év segélydíj
4. m. kir. erdészjelölt -  550-600 frt/év fizetés
5. m. kir. erdész -  fizetés és pótlékok
6. m. kir. főerdész -  fizetés és pótlékok
7. m. kir. főerdőmémök -  fizetés és pótlékok
8. erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott főerdőmémök -  

fizetés és pótlékok
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9. m. kir. erdőtanácsos -  fizetés és pótlékok
10. főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőtanácsos -  

fizetés és pótlékok
11. m. kir. főerdőtanácsos [1916] -  fizetés és pótlékok
12. min. tanácsos címmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsos -  

fizetés és pótlékok
13. miniszteri tanácsos [1924] -  fizetés és pótlékok.”
Az első hivatali esküt 1891. január 15-én tette le Besztercén. Előtte, 

1890. november 16-án erdőmémöki államvizsgát abszolvált, majd az 
említett rangokon át haladt az 1925-ben bekövetkező nyugdíjazásáig. 
Nyelvtudásával kapcsolatban írták:

„Nyelvismeret
beszél ír

tökéletesen magyarul magyarul
jól németül és tótul németül
kevéssé románul

Mivel az állami tisztviselőktől megkövetelt 35 évi szolgálata 1922- 
23-ban megvolt, 1925-ben nyugdíjazását kérte. Nyugállományba vonu
lása alkalmából kormányzói elismerésben részesítették.

A fenti táblázathoz lásd még az 9. számú mellékletet, ahol az erdő
tisztek minősítését is közöljük. A minősítések ugyanis a ranglétrán való 
előrejutásban játszottak szerepet. A gondot az okozta, hogy az eltöltött 
idő alapján a feljebb lépésre várókat megelőzők -  a jó minősítéssel ren
delkezők -  elfoglalták a magasabb (jobb fizetésű!) állásokat. Ráadásul a 
minősítések -  mint minden emberi alkotás -  erősen szubjektivek voltak, 
lehettek. DARÁNYI miniszterségekor ezeket az elfogultságokat szemé
lyes vizsgálatával igyekezett kiküszöbölni, de például 1904-ben, Tallián 
Béla minisztersége idején a Magyar Erdészben ezt írták: „Ez alkalom
mal a protekczió oly nagyfokú volt, amilyenre nincsen példa az államer
dészet fennállása óta.”307

Természetesen sem az említett minősítéseket, sem pedig az előlép
tetést nem tudták, nem lehetett teljesen objektív alapokra helyezni. 
Ugyanakkor számtalan olyan tényező is volt, amit viszont kis jóakarat
tal meg lehetett, meg kellett volna változtatni. Például azt, hogy az 
éves „fegyvergyakorlatokat” beleszámították az évi rendes szabadság
ba. Ez -  érthetően -  a fiatalabb korosztályt sújtotta, akik amúgy is ke
vesebb szabadnappal rendelkeztek. Ráadásul a katonai szolgálatra al
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kalmasak -  ami az erdészkedésnek csaknem feltétele volt -  hátrányba 
kerültek az alkalmatlanokkal, illetve a katonai kiképzésben ritkábban 
részesülőkkel szemben.308

Az erdőtörvény életbelépése idején BEDŐ Albert még az okleveles 
erdészek nagyfokú önállóságát, sőt az ellenőrzés csaknem kivitelezhe- 
tetlenségét, az objektíven mérhető munka és a külső „pártfogás” teljes 
lehetetlenségét emlegette.309 Ez az ideális kép azonban fokozatosan 
megváltozott. 1910-ben ELEK István az állami erdőkezelésben dolgozó 
erdőtisztekről kénytelen volt megállapítani: a járási erdőgondnokságok 
a sovány gebéhez hasonlítanak, „akiknek hátán az erdőhivatal ül, oldal
ról pedig a kir. erdőfelügyelőség biztatja a továbbhaladásra, ha pedig 
mégis elakad a kocsi, az erdőgondnok agyonbunkózásra ítéltetik [mint a 
nehéz kocsival nem bíró sovány gebe].”310

A kétségtelen túlzások ellenére is az erdőtörvénytől eltelő 30 év min
denképpen változtatott az okleveles erdészek helyzetén. S ez nemcsak 
abban nyilvánult meg, hogy a számuk nőtt, hanem a kiterjedtebb szakis
merettel párhuzamosan a követelmények is megsokasodtak. Erről azon
ban a társadalom nehezen, vagy alig akart tudomást venni.

S akkor térjünk vissza a századforduló közvetlen éveiben kiéleződő, 
elsősorban a földművelésügyi és pénzügyi tárcával vívott küzdelemhez.

Legelőször a lassú előrejutást, a különböző rangokba való hosszú be
lépési időt kifogásolták. Az előbb utaltunk rá, hogy ebbe a kérdésbe más
-  például protekciós -  szempontok is belevegyültek. Ellenszerül az 
egyes rang(fizetési-)osztályokba tartozó létszámok felemelését ajánlot
ták. Hiszen ha többen lehetnek egy-egy kategóriában, akkor gyorsabb az 
előrejutás is -  amíg a kategóriák (ismét) be nem telnek. A megvalósítás
nak az ország költségvetési lehetőségei szabtak gátat.311

Ehhez a témához tartozott a kezdő erdészek helyzete. KALLIVODA 
Andornál láttuk: az egyéves „önkéntesség” , a hadseregbeli szolgálat a 
pályakezdést, később pedig a szolgálati idő megállapítását előnytelenül 
befolyásolta. Ezért hangzott el olyan javaslat, hogy a végzett fiatal már 
a katonaság előtt jelentkezzék erdészeti szolgálatra, és az ott töltött idő 
is növelje a szolgálati éveinek számát.312

A pályakezdők sérelmét még kiegészítjük azzal, hogy évekig erdész- 
jelölti státuszban tarthatták, tartották őket. Ez a költségvetésnek minden 
bizonnyal előnyös volt, de az érdekeltek 1904-ben a miniszterhez for
dultak: vajon miért nem történt két éven át egyetlen államerdészeti kine
vezés, véglegesítés sem?313 Az „állami erdőtisztikar legapróbb tagjai: a
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legalsó fizetési osztályban tengődő m. kir. erdészjelöltek” mellett az em
lített évben az összes államerdészeti tisztviselő megmozdult: helyzetü
ket (fizetésüket) rendezni kell!

Az állami alkalmazottakról az 1893:IV. te. rendelkezett. Ebből az er
dőtisztek azon az alapon maradtak ki, hogy ők jelentős mellékillet
ménnyel (lótartás, tűzifa-járandóság) rendelkeznek. Az OEE 1904-ben a 
kérdés megvitatására Budapestre rendkívüli közgyűlést hívott össze, 
ahol helyzetük megváltoztatására kívánságokat fogalmaztak meg s ter
jesztettek fel a minisztériumba.314 Kérésükre közvetlen választ ugyan 
egyik tárca sem adott, de az illetmények rendezésében némi előrelépés 
azért történt.315

Szintén az illetménnyel függött össze, hogy az 1904:VII. te., amely az 
erdőtiszteket mentesítette a kaució kötelezettsége alól.316 Igaz, a kedélyek 
továbbra sem csillapodtak, csillapodhattak le. Ennek az elégedetlenség
nek leginkább a Magyar Erdész című szaklap adott teret. „A kitűzött cél 
/.../ -  írták az egyik 1904. évi vezércikkükben -  szemeink előtt lebeg: 
minden eszközzel odahatni, annak kivívására törekedni, hogy erdésze
tünk és azzal kapcsolatosan az erdőtisztek sorsa, helyzete, az őket megil
lető, méltó helyet foglalja el Hazánk gazdaságában és a magyar társada
lomban.”317 Ezt a célt a Magyar Erdészben annál könnyebben tudták ki
tűzni, mivel nem az OEE kiadványának számítottak, így az Erdészeti La
pokkal ellentétben, szemben is képesek voltak érvelni. (Az OEE ugyanis 
óhatatlanul „megalkuvóbb volt”, hiszen tagjai között nemcsak az ország 
vezető földbirtokosai, hanem az államerdészet irányítói is ott voltak. így 
az Erdészeti Lapokba kerülő, „alulról jövő” kezdeményezések is csak 
„szűrve”, illetve idővel kaptak tért. Ennek bizonysága lehet, hogy az em
lített, 1904. évi OEE-memorandumot is hosszú vita előzte meg, mivel az 
egyesület vezetősége először nem akart a kérdéssel foglalkozni.)318

Az illetményekre visszatérve: kifogásolták a természetben kapott tű
zifa és lótartásJehetőségének megszorítását, illetve a tűzifa esetében an
nak eladhatatlanságát (mivel azt csak a kincstári épületek /-lakások/ fű
tésére lehetett felhasználni -  vagy kellett fűteni, vagy nem). Ugyancsak 
gondot okozott az utazási költségek térítése. Semelyik állami alkalma
zott esetében nem írtak elő fél-, illetve negyed napidíjat, csak az államer
dészetnél. Amikor pedig a kincstári és állami kezelés alatt álló erdők ad
minisztrációját ellátó erdőtisztek közös, egységes létszámba egyesítésé
ről tárgyaltak, ismét visszajutottak a fizetési osztályok igazságtalanságá
hoz. Itt nem egyszerű „kenyérféltésről” volt szó, hanem arról, hogy mi
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közben az erdőtisztektől egyre többet vártak (lásd a házikezeléses rend
szer állami területeken történő bevezetése, az erdészek kereskedelmi is
meretek terén való jártasságának megkívánása stb.), ennek ellentételezé
sét nem, illetve alig oldották meg.319

Sérelmesnek találták a kincstári erdőkben való vadászati lehetőségek 
korlátozását, csaknem lehetetlenné tételét is.320 Korábban ugyanis a 
kincstári erdőtiszt „pagonyában” szabadon -  természetesen a vadászati 
törvények és rendeletek betartásával -  vadászhatott. Ezzel a lehetőség
gel többnyire úgy élt, hogy a vármegye elöljáróságát, befolyásos embe
reket rendszeresen meghívott, s így az erdészeti ügyeket azok mindig jó
indulatúan kezelték. Az elsősorban DARÁNYI Ignác (első) minisztersé
géhez köthető állami törekvés azonban a kincstári erdők vadászatából 
való minél nagyobb bevételt szorgalmazta. Következésképpen nem az 
erdőtisztek, hanem bérlők, illetve ún. bárcákkal egyes vadfajok elejtésé
re jelentkező alkalmi vadászvendégek vadásztak. (Lásd a 14. fénykép- 
mellékletet.) (Ezt csak némileg mérsékelte az, hogy a kincstári erdők 
egy részén a személyzetnek is jelöltek ki területet.) S akkor még nem 
szóltunk a vadászat módjába való miniszteri „beleszólásról”, például a 
kopóval való „vadűzés” kincstári erdőkben való megtiltásáról. (Ami 
egyébként a vadállomány nyugalmát, az általános vadvédelmet szolgál
ta. Tehát előremutató rendelkezésnek minősíthető.) A kérdést nem érde
mes itt tovább boncolgatni, csak jelezzük: az illetményen kívül is akad
tak elégedetlenséget tápláló, sérelmesnek tartott előírások.

Végül egy, az erdőmérnökképzést megkérdőjelező eljárást említünk 
meg. Miközben Selmecen -  a korabeli elképzelésnek, hogy tudniillik a 
mérnökképzésnek elsősorban „technikus” jellegűnek kell lennie, megfele
lően -  a műszaki tárgyak oktatására nagy súlyt helyeztek, a társadalom ezt 
nem, vagy alig ismerte el. Hiába terveztek az erdőtisztek vízfogókat (mé
lyépítés), épületeket (magasépítés), netalán vasutakat, például Krassó-Szö- 
rény vármegye alispánja egy erdőtisztnek műszaki iroda nyitását nem en
gedélyezte.321 Mondván: az építőipar körébe eső tevékenység ipari mun
ka, ahol építő- és kőművesmesteri igazolvány kell, nem pedig erdőmér
nöki oklevél. S mivel az eset nem elszigetelt lehetett, az erdészek számá
ra egyfajta „bezártságot” jelentett, mivel ők csak az erdőben végezhettek 
műszaki munkákat. (Az más kérdés, hogy a megkülönböztetés felszámo
lását megkezdték, és a két világháború közötti időszakban -  egészen az 
1970-es évekig bezárólag -  teljesen felszámolták. Tehát az erdőmémök 
„külső” építési /tervezési és kivitelezési/ feladatokat is végezhetett.)
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Bár az erdőtisztek előbb említett törekvéseinek áttekintése itt nem le
het teljes, mégis egy nagy tanulsága van. Miként a selmeci professzorok, 
úgy a gyakorlatban dolgozó okleveles erdészek is törekedtek arra, hogy 
más felsőfokú végzettségűekkel azonos fizetésbeli, jogi, sőt életkörül
ménybeli lehetőségeket kapjanak.322 Küzdelmük ugyan teljesen nem ért, 
nem érhetett célt (hiszen az erdő mindig „huzatos” munkahelynek szá
mított), de az államerdészeti tisztviselői kar problémái azért meghallga
tásra találtak. Erre annál is inkább figyeltek, mert a már korábban idé
zett, BEDŐ Albert-féle gondolat a magyar erdész „nemzeti hivatásáról”, 
igen-igen nagy szerepet kapott.

A korabeli Magyarország, amelynek leginkább szociális és nemzeti
ségi kérdéssel kellett birkóznia, ezért az erdészre így tekint(het)ett: „az 
erdész nemcsak az erdők mívelésénél és használatánál tehet szolgálatot, 
de a köz- és politikai életben is rendkívül nagy befolyást gyakorolhat a 
népre, /.../ [ezért] a magyar erdőtisztikar hazafias irányban való nevelé
sére, működésére és vezetésére a kormány részéről is szorgos gond for
dítandó, hogy azon államférfi, ki ezt nem teszi vagy tenni elmulasztja, 
avagy kevésre becsüli, az ország életfáján ejt sebet, s hogy mindaz, mi e 
tisztikar tekintélyének emelésére, szellemi míveltségének fokozására s 
anyagi jólétének emelhetésére történik, nemcsak magában az erdőgazda
ság jobb eredményében térül meg bőven, de a magyar nemzeti élet sok 
más terén is hálás kamattal fizet.”323

S egy másik vélekedés: „a XX. század elején a magyar kincstári er
dészet közegei, a kik az ország végén, mint őrszemek a magyar állam
eszme fáklyáit magasra tartva lobogtatják: nem a nép nyomorúságát, 
nem a nép sanyargatását hordják szívükben, nem a Bach-korszak itt re
kedt inasai- és kocsisaiból kikerült Fersterek, akiknek mindegy volt, ha 
a néphitben gyökerező rendeléseket megvetve a nép gyűlöletére reá 
szolgáltak, hanem a magyar állameszme misszionáriusai, akik távol vi
déken, sokszor a legvadabb nemzetiség között, elzárva minden kultúrá
tól, nélkülözve minden szellemi táplálékot, a haza és emberszeretet je
gyében zajtalanul munkálkodnak.”324

Az állami alkalmazásban lévő, akár kincstári, akár az állami kezelés
ben dolgozó erdőtisztek helyzete meghatározó volt, lehetett az egyéb er
dőkben állást vállalókra is. MÁRTON Sándor 1907-ben egyenesen arról 
írt, hogy az államiak mozgolódása „a magán erdőtisztek javadalmazását 
is kedvezőbbé teszi”.325 Ez azonban nem így, illetve nem ilyen közvetle
nül következett be.
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Az uradalmakban is a szabad rendelkezés, az önálló szakmai munka 
hiánya adott sok keserűségre okot, miközben -  miként azt korábbi köte
teinkben láttuk -  az okleveles erdészek kiszolgáltatottsága, egzisztenciá
lis bizonytalansága az államiakhoz képest összemérhetetlenül nagyobb 
volt. „A bizalomban -  sajnos inkább a birtokos kárára -  nem sok részünk 
van” -  írták a Magyar Erdészben.326

A magánuradalmakban alkalmazott különféle „erdőtisztek” ellen a 
XX. század elején is hiába tiltakoztak azok, akiknek valóban volt erdé
szeti felsőfokú képzettségük. Ha az erdőtörvény a szabadforgalmú er
dőkre nem írt elő okleveles erdész alkalmazását -  érveltek az erdőbirto
kosok -  , akkor senkinek semmi köze ahhoz, hogy az erdeiben mozgó 
alkalmazottait (,,Leibjáger-”eit) ki hogyan címezi.327 Ezért alakult ki az
tán róluk az a szemlélet, amit Bánffy Miklós a következőképpen rögzít
hetett. Az uradalmi erdőgondnok „szörnyen régimódi öreg úr, nagy fe
hér szakállal, borvirágos orral, öblös habpipa is a zsebében, melyet rög
tön elővett és pöfékelt belőle. Gentry önérzete, bácsiskodó modora, 
meggondolatlan őszintesége is, mellyel bevallotta, hogy ő bizony már 
több mint tíz éve, hogy soh’ se megy ki az erdőre: -  Minek mennék? 
Úgy ismerek én úgyis minden fát ott, akár a szobámban volna! -  mindez 
nyilvánvalóvá tette, hogy fogalma sincs semmiről.”328

Az egyéb alkalmazásban lévő erdőtisztekre vonatkozóan kiegészíté
sünk csak annyi lehet, hogy az 1886:XXII. te. a városokban az erdőtisz
teket választhatóvá -  mint városi elöljáróság alkalmazottját -  tette. A 
hatévente megújítható megbízatás -  vélték a kortársak -  igen-igen nagy 
létbizonytalanságban tartja a felsőfokú végzettséggel rendelkező erdé
szeket. Egyes helyeken aztán -  városi szabályrendeletben -  az állást 
életfogytiglanivá alakították át.329 Elgondolható, hogy a különféle bizto
sítások, főleg pedig a nyugdíj-, illetve árva- és özvegyi ellátás nélkülö
zése úgy általában nem szólt a törvényhatóságok mellett. Természetesen 
a gazdagabb -  például szász -  városok ezt meg tudták oldani. így az er
dész a város elismert alkalmazottja, tisztségviselője volt, lehetett.

Az erdőtisztek felemás helyzetéből a kiutat sokan abban látták, hogy az 
erdészek -m ár csak anyagi biztonságuk megteremtése miatt is -  a fakeres
kedelem felé tájékozódjanak. Az erdőkezelés mellett „a fogyasztókkal való 
közvetlen kereskedelmi összeköttetést lássák el.”330 S így jutottunk vissza a 
bevezető gondolathoz: „inkább vagyok -  vallják a fakereskedelemre vonat
kozó buzdítást elfogadók -  egy szerény, de jómódú és független fakereske
dő, a ki a saját ura, mint egy rosszul fizetett magasrangú erdőtiszt.”331
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Az erdőtisztek szakmai segítségét mind a kincstári, mind a többi birto
kon az erdőőri személyzet jelentette, jelenthette. Feladatukról, szerveze
tükről a korábbi kötetekben részletes áttekintést adtunk. Itt főleg arra tér
nénk ki, hogy az erdőőri szolgálat sem volt, lehetett „nyugdíjas állás” 
Különösen ott és akkor nem, ha figyelembe vesszük: a dualizmus kori 
Magyarország, benne Erdély gazdasági, társadalmi viszonyai változtak, 
ha úgy tetszik, nehezedtek (radikalizálódtak?).

Az 1879. évi erdőtörvény 22.§-a a „csekélyebb terjedelmű vagy ki
sebb értékű erdőknél” megengedte az erdőkezelés és -őrzés összevo
nását. Ezért is volt szükség a törvény kihirdetése utáni 10 éven belül 
minden erdőőmek nemcsak hatósági esküt, hanem szakvizsgát is ten
ni (37.§.). Az erdőőrök egyenruhájáról, felszereléséről külön rendelet
ben intézkedtek, s általában ezek a kincstári erdőőrökre vonatkozó 
utasítások szolgálhattak például a vármegyei erdészeti albizottság he
lyi intézkedéseinek is. (A megelőző időszakhoz lásd a 10. számú mel
lékletet.)

Az erdei (rovatos) napló minden erdőőr, sőt erdőszolga alapvető fel
szereléséhez tartozott, amelyben a kihágásokat vezették. Később, 1902- 
ben a szolgálati könyvet is az erdőőr felszerelésének nyilvánították, ami
nek mellékletét a munkás- és fuvarosnapló képezte. A szolgálati könyvet 
nemcsak a szakvizsgázottak, hanem minden őrzési feladatnál, netalán 
egyéb külső szolgálatnál alkalmazottak is kötelesek voltak vezetni, s a 
könyveket az erdőgondnok legalább havonta ellenőrizte.332

Szintén az erdőtörvény -  amely azonban a magánuradalmi erdőőrök
ről nem szólt -  írta elő az egyenruha és jelvény viselését (45.§.).333 Ezt 
a kincstárt illetően miniszteri rendelet szabályozta, csakúgy, mint a je l
zőbalták használatát. Az erdőőri jelvényekkel az azonosíthatóságukat kí
vánták elérni, bár a kortársak szerint „mintha bizon a fatolvaj vagy vad
orzó a nélkül meg sem ismerné. Ha már csakugyan arra szolgál ez a 
pléhecske -  írta PODHRADSZKY Emil 1898-ban -, melyet különben 
akkorára szabtak, hogy bátran lehetne tepsi helyett is használni, és ben
ne túrós lepényt sütni, hogy általa az erdészet embere fölismerhető s hi
vatalos jel[l]ege és minősége nyilvánvaló legyen, csodálatos, hogy an
nak viselését az erdőtiszteknél is nem rendelték el; avagy ezeknek nincs 
szükségük arra, hogy a nép őket minőségükben megismerje?”334 (Lásd a 
15. fényképmellékletet.)

12.3. Az erdőőrök, erdőszolgák helyzete
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Az erdőtisztek mellett az erdőőrök is hordtak oldalfegyvert, illetve 
szuronyt. A szolgálati fegyverük Monarchia-szerte a hadseregből kivont 
Wemdl-rendszerű karabély volt. Ehhez azonban speciális, külön az er
dőőröknek töltött muníciót adtak. A töltény a hadsereg-, illetve vadászat
ban használtnál kisebb lőportöltetet kapott.335 Ezzel nemcsak az erdő
őrök esetleges orvvadászatát kívánták megakadályozni (mérsékelni), ha
nem a fegyverhasználat során a kisebb átütőerő a felesleges roncsolást, 
netalán más, vétlen személy megsebesítésének lehetőségét is mérsékel
te. (Az erdőőri szolgálati fegyver adómentes volt.)

A jelzőbalta egyéni, a védterületekre jellemző, eltérő számozású volt. 
Ezzel jelölhették nemcsak az adott területről származó fát, hanem a felfe
dezett, feltehetően ellopott fák tuskóit is. (Lásd a 11. számú mellékletet.)

Már az 1879. évi erdőtörvény előtt lehetett erdőőri vizsgákat tenni, 
amihez BEDŐ „Erdő-őr”-ét adták meg szakirodalomnak. Az erdőtör
vény után pedig mind ebből, tulajdonképpen „magántanulói úton”, mind 
a létesített erdőőri iskolákban fel lehetett készülni a vizsgára.336

A kincstár szakvizsgázatlan erdőszolgáktól kezdve az I. osztályú fő- 
erdőőrig alkalmazott erdészeti altiszteket. Számuk ugyanúgy központi
lag volt -  erdészeti egységenként -  meghatározva, mint az erdőtiszteké. 
Az altiszti személyzet besorolását, javadalmazását a kincstári erdőket il
letően először 1882-ben szabályozták. Az erdőőröket négy osztályba so
rolták, míg az erdőszolgákat háromba. Később, 1902-ben a negyedik er
dőőri osztályt eltörölték. Javadalmazásuk, illetve előmenetelük -  hason
lóan minden állami tisztviselőhöz -  a letöltött évek alapján, továbbá a 
minősítésük szerint történt.

Az erdőőri állásra pályázók között eleitől fogva elsőbbséget élveztek 
a „kiszolgált katonai altisztek.” A pénzügyminiszter 1874-ben körrende
letben hívta fel az állami jószágigazgatóságokat: a pályázati hirdetések a 
honvédelmi tárcához is átküldendők, hogy azt a saját közegei közbejötté
vel kihirdethesse. Ugyanakkor a kincstári igazgatóságok óvakodjanak at
tól, hogy erdőőmek kizárólag kiszolgált altiszteket alkalmazzanak. Egy
szerűen csak „a pályázó katonai altisztek a betöltendő állomásra való ki- 
neveztetése hasonló képesség mellett bírnak elsőséggel.”337 Hogy a téma 
továbbra is felszínen maradt, mutatja; a földművelésügyi miniszter 1906- 
ban ismét körrendeletben tudatta: „az igazolványos katonai altisztek csak 
oly pályázókkal szemben bírnak elsőbbségi joggal, akiknek sem erdőőri 
szakvizsga bizonyítványuk, sem erdőőri szakiskolai végbizonyítványuk 
nincs.”338 Tehát a szakképzettség mindenféle előéletnél fontosabb!
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Ha betekintünk egy-két erdőőri álláshirdetésbe, az alkalmazással 
összefüggő „finomításokra” is fényt deríthetünk. Például 1895-ben a 
Csíki Magánjavak igazgatósága Zsedánpatakon „szabad lakás” mellett, 
évi 200 frt fizetés + 40 frt lótartási átalány, továbbá 3 kh rét használata 
és 20 szekér fa tűzifa járandósággal hirdetett meg állást.339 Kikötötte 
nemcsak az erdőőri szakvizsgát, hanem a magyar „honpolgárságot” is. 
Ez utóbbira azért volt szükség, mert bár egyszerű formai feltételnek lát
szik, de tudnunk kell: erdőőri esküt csak magyar állampolgár tehetett.

A székelyföldi erdők idegen (kitermelői) kézbe kerülése aztán már 
ilyen álláshirdetésekre is módot adott:340

Pályázat önálló birtokkezelöi állásra. — Egy 4000 holdas H árom 
szék megyebeli e rdőbirtok önálló kezeléséhez egy erélyes, egész
séges, tapasztalt és kellő gyakorlattal biró, megbízható és leg
alább 30 éves, erdőőri vizsgával biró szakember azonnali belépés 
mellett kerestetik.

Évi fizetés egyelőre 1200 korona, azonfelül természetbeni 
lakás, legelőjogosultság és tüzelőfa. Ajánlatok bizonyitványmáso- 
latok csatolása mellett a b ir tokoshoz :  dr. Scher Emil ügyvéd, 
lakik Facseten, intézendők. (ő)

Az erdőőrök, erdőszolgák alkalmazása, munkája természetesen az 
alkalmazó és a hivatali elöljáró emberségén is múlott. Példaként em
líthetjük meg a nagybányai erdőhivatalt, ahol Felsőbánya (Szatmár 
m.) mellett, a Bódi-tavaknál gátőröknek „gyengébb szervezetű erdő
őröket” alkalmazott, akik a kellemes klímájú helyen igen jól érezték 
magukat.341

Az erdőőrök rendszerint az erdőn laktak. Mind a kincstár, mind a többi 
erdőbirtokos eltérő módon, legtöbbször a vidéki adottságok, de gyakran a 
pillanatnyi anyagi helyzetének megfelelően gondoskodott róluk. Biharból 
tudjuk: „az urszádi erdészlak úgy van építve, hogy a felkelő nap legelső su
garait az ablakokra s ajtókra vesse s ébresztő óra gyanánt szolgáljon a mun
kások felügyelőjének.” Ugyanitt, Lankás falu „aljában”, a Vida-patak völ
gyében építették báró Billot Endox „erdész-kastélyát”. K. Nagy Sándor leí
rása szerint „az épület hátulja a hegyoldalra támaszkodik, elöl két szárnya 
előre nyomul, hogy középen virágos kertnek adjon helyet, a déli szárny vé
ge zöld repkénynyel sűrűén be van futtatva, az északi szárny pompás ve
randában végződik, melyet négy kerek faoszlop tart. Alig lehet kelleme
sebb oszlop-csarnok. A félig nyitott oszlopcsarnok közvetlen tövén, lent a
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mélyben az itt szabályozott Vida-patak szelíden csobog tovább kő medré
ben s csak néha loccsan meg a lecsüngő szomorú fűz ágában ...”342

Az erdőőrök viselkedése, tekintélye a falu szemében igen-igen eltérő 
volt, lehetett. KÁSZONI Zoltán idézi, hogy a székelyföldi Erdővidéken 
a „régi öregek” szerint a kakastollasok (csendőrök) után legjobban az er
dőőrtől kell tartani.343 Máshol is az erdőőrök jelentették az erdőben a ha
talmat, akikre azonban sokan „pályázták” Tudjuk, hogy az erdők őrizői 
a fák között általában nem dohányoztak, de onnan kilépve azonnal meg
gyújtottak legalább egy szál gyufát -  nehogy vadnak nézzék őket.344 Az 
orvvadászok azonban lehet, hogy éppen erre vártak... Mindenesetre álta
lános erdőőri-erdőszolgai hitvallás volt: „szolgáld bár az ördögöt, de 
szolgáld becsületesen.”345

Az erdőőrök illetményét javította volna a felfedezett kártételek „ju
taléka”, illetve a hajtópénz. Például Szolnok-Doboka megyében 1894- 
ben így állapították meg: „ha a legelőn [tudniillik tiltott helyen] megle
pett állatoknak behajtása éjjel vagy pedig vasár- és ünnepnapon eszkö
zöltetett, a hajtópénz kétszeresen számítandó.” („Alapesetben” 25 álla
tig kapták a vármegyei hatóságok által kihirdetett hajtópénzt, amit az 
említett számon felül 25%-kal mérsékeltek.)346 Mindez természetesen el
mélet volt, hiszen amikor az elkövető a büntetést és a kár értékét nem 
tudta/akarta megfizetni, akkor a hajtópénz is elmaradt.

Szintén jövedelemjavító lehetett egyes „gazdák”-nál a „bocskorpénz. ” 
Ezt az erdők őrizői az eladott erdei termények után kapták -  ha kapták.347

Az erdészeti személyzet jutalmazásával kapcsolatban hadd idézzük a 
kopárfásítási feladatokban kifejtett buzgalmukat. 1911-ben, amikor a 
minisztérium által meghirdetett versenyben csaknem valamennyi erdélyi 
volt (Gyergyótölgyes, Zsiberk, Mese, Oláhtyúkos, Keresd), a követ
kezők kaptak elismerést:348

„Balogh Boldizsár urad. főerdész, Szőllőssy József urad. intéző és 
Kemény Kálmán urad. intéző egyenként 300-300 korona;

Engi Elek és Engi József urad. intéző egyenként 200-200 korona; 
Weiss Gyula vidéki erdész 140 korona;
Puskás Gyula urad. főerdőőr 120 korona;
Hartmann Simon és Gártner János járási erdőőrök, valamint Müller 

Márton községi bíró egyenként 100-100 korona;
Wivirszky Albert, Ghyrdea Elek, Depner János és Hartmann György 

erdőszolgák, valamint Schmidt Mihály községi kisbíró egyenként 80-80 
korona;
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Sebők József gazd. munkavezető és Mundra Mihály mezei őr egyen- 
kint 60-60 korona s végül

Rosala János, Thoma György és Fratilla János községi elöljárósági 
tagok egyenként 40-40 korona pénzjutalommal tüntettek ki.”

A névsorból is látjuk, a szakismereteket egyre jobban megkövetelték. 
Tehát az erdőőröket nem egyszerűen őrzési, hanem csemetetermelési, fá 
sítási és minden egyéb, az erdővel kapcsolatos feladatokkal megbíz
ták.349

A XX. században mind az őrzési, mind a szakmai feladatok nőttek. 
Az őrzésit úgy próbálták segíteni, hogy az erdőszolgákat (akik állami er
dőkezelés mellett is az erdőtulajdonos alkalmazottai voltak) mezőőrként 
feleskették. Igaz, ez elszigetelt megoldás volt, de célja világos: igyekez
tek hatósági személlyé, azaz a felfedezett erdei kihágások során elegen
dő „szavahihetőséggel” rendelkező személyekké nyilváníttatni őket.350

Az erdészeti altisztek között -  elsősorban a kincstárt illetően -  meg 
kell még említenünk a famestereket, faraktárőröket. Ők ugyanolyan be
sorolási, előléptetési és illetményi lehetőségekkel rendelkeztek, mint a 
„terepi” erdészeti altisztek. Ugyanebbe a csoportba sorolható az irodai 
segédtiszt, aki az erdőigazgatóságok székhelyén látott el feladatokat. Tő
le nemcsak a „szép és jól olvasható írást” követelték meg, hanem az irat
tár kezeléséhez is értenie kellett.351

Az állami alkalmazottakat 1900-tól az 1893:IV. te. alapján fizették, 
ami némi illetményjavulást jelentett. Ugyancsak javulást hozott az erdő
szolgákra kiterjeszthető nyugdíjbiztosítás is.352 Összességében azonban 
a XX. század első éveiben helyzetével az altiszti személyzet is elégedet
len volt. A közös érdekképviseletre alapították meg az „Erdészeti és Va
dászati Altisztek Országos Szövetségiét.353 Hogy mekkora tömeget je
lentett ezen altisztek száma? Egy 1898. évi becslés szerint Magyar-, to
vábbá Horvát-Szlavónország erdeiben mintegy 30 ezren szolgáltak.354

Ők is törekedtek mind a biztonságos(abb) alkalmazási helyzetre, ne
talán a nagyobb illetményre, mind a feladatokkal lépést tartó egyéb meg
becsülésre. Az elvárásokkal kapcsolatban itt is a házi kezelést említjük 
meg. KAÁN Károly írta: „Az egész országra egységes alapra fektetett 
altiszti személyzetet kell szervezni /.../a magyar erdőtisztikamak is váll
vetve oda kell törekednie, hogy /.../a  haza boldogulását célzó törekvé
seket megvalósítsa. Megvalósítsa egy fegyelmezett, minden ízében ma
gyar erdőaltiszti karral. Ezen munkában elöl kell járnia a m. kir. erdő- 
kincstárnak, akinek birtokai részben nemzetiségi vidékeken vannak.
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Mert itt az erdőaltisztnek nemcsak jó szakembernek, hanem elsősorban 
jó hazafinak kell lennie, aki csendes munkásságával a nyerstömegre hat
ni tud. Tapasztalatával, lángoló hazaszeretetével, szikla szilárdan kell ki
magasodnia, amely sziklán megtörik minden gyanú, minden kísértés.”355

Az erdőőri szolgálati kifogások között meg kell említenünk a lassú 
előmenetelt, a nyugdíjbiztosítás „laza szerkezetét”, no meg a mostoha 
szolgálati körülményeket. Pedig itt nemcsak szakmai nehézségek, ha
nem a fatolvajokkal és egyéb erdőkárosítókkal vívott állandó harc, to
vábbá az orvvadászat meggátlásának kötelezettsége is jelentkezett. A 
különböző erdőrendészeti kihágások felderítése, bejelentése, végül a 
tárgyalásokon való tanúskodások a dolognak csak az egyik, bár nehéz 
oldalát mutatják. A másik, nem kevésbé nehéz, az, hogy az erdőőmek 
azok között a feljelentett, netalán megbírságolt, megbüntetett emberek 
között kellett élnie, családjával boldogulnia.356 A KAÁN Károly által 
emlegetett elhivatottság mellett nemcsak egzisztenciális, hanem bizton
sági nehézségekkel kellett szembenéznie mindannak, aki fejét erre a 
pályára adta.

A helyzet érzékeltetésére idézünk egy esetet Naszód-vidékéről.357 
Komsa György erdőőr már évek óta üldözött egy borgóhidai lakost, ne
vezett Pop Liviust. A „veszedelmes fatolvaj” segédeivel főleg rezo- 
nánc(hangszer-)fát lopott a birtokosság erdejéből, amelyet aztán ismert 
orgazdáknak adott el. 1895 szeptemberében az erdőőr -  elöljárói paran
csára -  már harmadik éjjel leste Popot, majd végső kimerültségében ha
zament lefeküdni. A fatolvaj azonban felverte marosborgói házában, 
fenyegette, mire Komsa a fegyverét használta; az erdőkárosítót lelőtte. 
Bár az eset éjjel történt, ennek ellenére a falusiak egyértelműen az erdő
őr mellett tanúskodtak. A máramarosszigeti (Máramaros m.) törvény
szék a fegyverhasználatot jogosnak tartotta és az erdőőrt felmentette. Az 
erdőőr egyébként csak akkor nyugodott meg, amikor a fatolvaj édesany
ja is kimondta: a fia nem ismert „sem istent, sem embert”, valóban go
nosztevő volt.

PODHRADSZKY Emil, aki az altiszti személyzet szervezéséért, ér
dekeinek védelmezéséért sokat munkálkodott, úgy látta, hogy amennyi
ben mintegy 10 ezer tagot számláló egyesületet alakíthatnának, az érdek- 
védelem hatásos lenne. Annál is inkább, mert a különböző gazdáknál 
szolgáló altisztek különböző módon -  legtöbben azonban kis hatékony
sággal -  tudják a szavukat hallatni. PODHRADSZKY mindenképpen 
haladó eszmét vetett, vetett volna fel, de az altiszti „társadalom” ehhez
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éretlen, képzetlen, főleg pedig félénk volt. Az említett, az altiszteket 
(részben) összefogó egyesület azonban némi visszhangot jelentett; a 
szervezkedés elkezdődött.358

Az erdőőrök képzettségére vonatkozó követelmények az 1910-es 
évek végén vezettek el a középfokú képzés megindításához. Ehhez 
azonban jegyezzük meg, hogy a háborús helyzet is kény szeri tőleg ha
tott. (Az erdőőri szakiskolák közül a temesvári tanulóit 1915 februárjá
ban azzal sorozták be, hogy majd a háború után egy előkészítőt követő
en tesznek szakvizsgát.359) Mindenesetre itt is érvényes volt, amit az er
dőtiszteknél megállapítottunk; a kívánalmak mind a tudást, mind a szol
gálatot illetően nőttek. S akkor nem is szóltunk „a nép fiai”-val kapcso
latos elvárásokról. Olvassuk csak! ARATÓ Gyula 1893-ban, a görgény- 
szentimrei erdőőri szakiskola megnyitásakor írta: „ismerjük a mi né
pünket, ismerjük okoskodó természete mellett csak jó szónak engedő 
akaratosságát, melynek rabjaként a jót is csak a maga szemével látja jó
nak s a jónak látta jót is csak akkor követi szívesen, ha maga jószántá
ból követheti. /.../ [Ezért] a jó érzéket ezek [tudniillik az erdőőrök okta
tói] ép[p]en a nép fiaiban nevelik, a kik midőn hasonlóik körébe vissza
térnek, bár tudásra, ismereteikre nézve felette állanak, de gondolkodá
suk formáiban, értelmiségük útjaiban nem térnek el a néptől s folytonos 
érintkezésben maradván ezzel az okszerű gazdálkodás alapismereteinek 
átszivárgatása is ugyanekkor az élő tévhit oktalanságainak szinte öntu
datlan és észrevétlen irtogatása útján számot tevő eszközeivé lesznek 
törekvésünknek.”360

A két világháború közötti időszakban Erdélyben az erdőőrökből sok 
helyen erdőgondnokot „csináltak” -  mivel nem állt elegendő erdőtiszt 
rendelkezésre. A fegyverük azonban -  miként Gyergyószentmiklósról 
1931-ből tudjuk -  még mindig a Monarchiából örökölt Wemdl volt. 
Csak fokozatosan cserélték ki pisztolyra -  megelőzendő az erdőőrök 
(fegyveres) orvvadászatát.361 A megbecsültség, főleg az anyagi javak 
azonban továbbra is gyenge maradt. Egy erdélyi visszaemlékező szerint, 
amikor főnökétől fizetésemelést kért, az sejtelmesen mondta neki: „az 
erdő nagy, sötét és hallgat.”362

Hová lettek a KAÁN vagy ARATÓ által megfogalmazott magasztos 
eszmék?...
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