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Néhány szó az erdők elkülönítése ügyében! 
Irta Baloghy László. 

Alig van a nemzetgazdászat valamelyik főbb ága mai napig is 
annyira elhanyagolva honunkban, mint az erdőszct, melynek alamjában 
sok milliónyi vagyon hever majdnem teljesen kamat nélkül. 

Ezen sajnos körülmény egyebek közt annak is tulajdonitható, 
miszerint honunk bonyolódott birtok viszonyai, különösen pedig az 
erdők legnagyobb részére nézve mostanig is fenálló közösségek mind 
eddig igen csekély kiterjedésben hozatlak annyira tisztába, hogy 
birtokosaink az okszerű erdőművelést teljes foganatba vehették volna. 

Gátolva lévén tehát maga a rendszeres erdőgazdászat; — nem 
csoda, ha annak emeltyűje, az e téreni irodalom is feletléb hátramaradt. 

A mint azonban egyrészről hinnünk szabad, hogy a remélt jobb 
idők folytán az említett akadályok gyorsabban és erélyesebben fognak 
mellőztetni: ügy már most is csak örömmel kell üdvözölnünk minden 
e részbeni irodalmi vállalatot, — mely az erdőszeli szakmát képvisel
vén, egyúttal a magyar nyelv fejlődéséi és terjedését is hathatósan 
mozdíthatja elő; — mire annyival nagyobb szükségünk van c téren, 
mintán honunk erdöszete, — részben önhibánk miall is , — jobbára 
idegen kezekre van bízva. 

Visszatérve a birtok rendezés tárgyára, — ez alkalommal csak 
az úrbéri szabályozás azon pontjaira nézve teszünk némi észrevételt, 
melyek az erdöszeti viszonyokkal szoros összefüggésben állanak. 

Az 1847—48 törvény eltörülvén honunkban az akkorig fenállolt 
úrbéri viszonyokat, elvileg általános szabályul tűzte ki, minden, a volt 
földesúr és jobbágyok között létező közösség megszüntetését, s illető
leg annak vagy megváltás vagy természetbeni elkülönítés általi végle
ges szabályozását. 

Ezen elvből indulva ki, az illető későbbi szabályozó rendeletek 
már régibb honi törvényeink alapján is, az utóbb említett eset tárgyául 
a közös erdőket is kitűzték, minek következtében a volt földesúr s 
jobbágya közli kölcsönös jogok és kötelezettségek tekintetbe vételével, 
a földesúri erdőből bizonyos megfelelő rész a volt úrbéreseknek tu
lajdoni joggal kihasillatni rendeltetett. 
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A fökérdés e részben csak az lehet, váljon mennyi legyen azon 
„megfelelő" erdörész? s hogy ez mily sikerrel oldatott meg, azt kimu
tatni, a következő sorok feladata. 

Az 1853-ik év Martius 2-án kelt cs. pátens, mely e tárgyat 
szabályozza, az erdöilletöség minimumát egy egész úrbéri telek vagy 
nyolez zsellér után 2 holdban, a maximumot pedig, de csak kivételes 
esetekben, 12 holdban alapította meg. Ezen számszerinti mennyiség 
meghatározásánál csak a földesúr és volt jobbágya közt, a faizásra 
nézve fenállott kölcsönös jog és kötelezettségek; a jogos failleték 
és a köteles viszonszolgálatok vétettek zsinórmértékül, s a felhívott 
cs. pátens feltételezi, hogy a 12 holdnyi maximum által az úrbére
seknek honunk különböző vidékein t ö rvény szerint járó failleléke 
kellő kárpótlást talál. 

Tisztán jogi szempontból tekintve a dolgot, alig lehetne talán 
bármi észrevételt is ezen maximumra nézve tenni; sőt a szóban forgó 
szolgalom meghatározása s az annak alapján kiadandó erdőkihasítása, 
ha a föntebbin kivül minden egyébb tekintet mellőztetik, lelkiösméretes 
és szakértő becslök mellett igen kevés nehézséggel járna, csakhogy az 
a felek tökéletes vagy bár csekély részbeni magnyugvásával a legrit
kább esetben fogna találkozhatni. 

Itt t. i. a jogos failleték, igen, de azon méltányos, sőt nemzet-
gazdászati s politicai tekintetben felette fontos kérdés nem jőve tekin
tetbe, ha váljon az úrbéresek számára kihasítandó erdőterület, azok 
tényleges hosszú évek során át megszokott, nélkülözhetlenné vált fa-
szükségleteit jövőre nézve kellőleg fedezi e, vagy nem? 

Pedig a legvilágosabb válasz erre el nem maradhat, ha figye
lemre méltatjuk 

1-ször hogy mennyire maradtak a törvény szerint feloszthallan úr
béri telkek valósággal o sz t a t l anok , amint azt az idézett csá
szári pátens feltételezi és hogy e felosztás egyenes következtében 

2-zzor addig mennyi épületi és tűzifát emésztettek fel a volt úrbé
resek? 

A faizási jog gyakorlatát az időnként kiadott legfelsőbb rende
letek s ujabb törvényeink szorosabban meghatározták és körülirtak 
ugyan, de a „jobbágyok saját szükségére" és a „divatozó szokás sze
rint" fentartott elvek, és ruganyos kifejezések alkalmazása; az úrbéri 
viszony természetéből folyó s a földesúrra nézve gyakran előnyös 
engedékenység azt eredményezte, miszerint ott is, hol a failleték az 
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egyes telek után szorosan, számszerint volt meghatározva, az igénybe 
vett famennyiség mindég jóval nagyobbnak mutatkozott. 

Éhez járult továbbá azon körülmény, mely az egyes községek
ben a volt úrbéresek által igénybevett famennyiséget majdnem évenkint 
emelte, miszerint a törvény és egyébb felsőbb rendeletek a jobbágy 
telkek szétdarabolását folyvást tiltották ugyan, ezen tilalom azonban 
gyakorlatilag jobbára mindenült mellőztetett. 

Tapasztalásból tudhatják mindazok, kik a volt úrbéresekkel üsz-
szeköttetésben vannak, miszerint főleg honunk felső vidékein az úrbéri 
jobbágy és zsellér telkek annyira népesedtek s ez által szétdaraboltat-
tak, hogy alig van (eredetileg egy egészet tevő) telek, melyen 4—5 
sőt több ház és család (Bars megyében néhol egy telken 25—30 lélek) 
ne léteznék, mely természetesen megannyi habár igen nyomorult ház
tartást visz, s igy épületi és tűzi fára okvetlen szüksége van; az utób
bira főleg a felső vidékeken, hol a tél gyakran 6—7 hónapig is eltart. 

Ha tehát valamely községben az eredeti telkek mennyiségét te
kintjük, ugy talán fedezve lesz a kérdéses maximum által az azokra 
törvény szerint eső failleték, de a legtöbb helyütt koránt sincs fedezve 
és biztosítva a jövőre nézve azon faszükséglet, melyet a volt úrbére
sek, mint lüzi, mint épület fában „saját használatukra" teljességgel nem 
nélkülözhetnek, s melyet eddig a közös erdőkből tettleg fedeztek is; 
főleg honunk erdős vidékein az ugyan egy telken (hol a 12 holdnyi 
maximum talán csak egy házat és egy családot feltételez) létező 4—5 
külön család évtizedek sora alatt háboritlan és az illető volt földesúr 
hallgatag tűrésével látta el fával magát. 

Hogy a lelkeknek ily módoni szétdarabolása tilos cselekvény 
volt és törvény ellenes, ez tagadhatatlan, de hogy a törvény, a volt 
úrbéresek részére kiadandó erdőterület meghatározásánál csupán és 
egyedül a törvényes failletéket vette számítása alapjául, erre nézve le
hetetlen hallgatással mellőzni azon gyakorlati kérdést, mely szükségkép 
előbb vagy utóbb felmerülend: „mi lesz annak következése, ha a felső 
magyar honi községek, nagyjában birói eljárás folytán, szabályozlalván, 
az erdőillelöség egy jobbágy telek vagy 8 zsellér után 12 holdnyi 
maximummal fog kiadatni, hololt azon 4—5 és még több család is lé
tezik, melynek midenike megközelítőleg az egész telek után járó fa-
jllotöséget nélkülözhellenül szükségli?" 

A lelkek szétdarabolásának vétkei alig lehet, a törvényben já
ratlan volt úrbéreseknek tulajdonítani, kik e lelkeknek népszaporodás 



75 

okozla szétdarabolásában s az ennél fogva mind nagyobb mérvekben 
szükségelt fa használatában, sem az illető földesurak sem az arra hi
vatott politicai hatóságok által, nem akadályoztatván, abbeli tetteik leg-
löbbnyire hallgatólag elnézettek. 

S miután mosl már a szétdarabolt telkeket összesíteni, s illető
leg az ott tengődő családokat elvégre is elűzni vagy megsemmisíteni 
nem lehet, alig marad egyéb hátra, mint ily vidékeken a tel ti eges 
valódi fa s zükség l e t e t a kiadandó erdőrésszel, a 12 holdnyi, ma
ximum emelésével is, összehangzásba hozni. 

Ha a föntebbieken kivül még tekintetbe vesszük, hogy ily vi
dékeken az egy telken lakó több külön család mindenike, a terjedel
mes közös erdőket, a tilalmasok kivételével, legelő gyanánt használja; 
s hogy e családok összege az elkülönítés után szinte csak az egy 
t e l e k után megalapítandó legelő járandóságra lesz utalva, s igy a 
faizásnál említett visszás arány szükségkép itt is be áll, nem lehet 
csodálni, sőt csak is ebben kell keresni azon makacs ellenszenvet és 
félelmet, mely felső vidékeinken az erdő és legelő elkülönítés ellen a 
nép minden rétege között oly mély gyökeret vert. 

A volt úrbéresek természeti de e részben józan ösztöne remegve 
érzi, hogy az erdő és legelő elkülönítés ezen szűk határok közé szo
rított feltétlen megalapítása, a törvény betűje szerinti jogosságnak ta
lán igenis, de a nélkülözhetlen és változhatlan szükségnek sehogy sem 
felel meg, s Ínségük csiráját rejti méhében , annál is inkább, mintán 
e felső vidékeken, minden egyébb hiányában, legnagyobbrészt a marha 
tenyésztés s a nagyobb faszükséglet könnyű s költség nélküli kielégí
tésének lehetősége tévé eddig az életet tűrhetővé. 

Habár az itt csak megpendített kérdés első pillanatra nem is 
látszik talán oly fontosnak, s ha az tekintve az ez iránti positiv ren
delvényt s magát a szorosan értelmezett jogosságot, meg sem is támad
ható: stalusgazchíszHti és magasabb politicai tekintetből azonban szük
ségesnek véltük annak felelte sok bonyodalmai okozható következmé
nyeire s arra utalni, mikép azok szűkebb körökre osztandó helyi vi
szonyok és körülmények feltételezte törvényszerű intézkedések és 
módosítások által elrtiellöztethetnének. 

Ennyit ezen szorosan a gyakorlathói merített tárgyról. 
Legközelebb közlendem, a t. szerkesztőség engedelmével, azon 

elveket, melyek az erdő és legelő elkülönítésére nézve, a selmcezi 
bánya kamara Burs megyei uradalmaiban létező községekben megala-
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pitatlak s részben már érvényesítettek i s ;* ) megérintvén egy úttal, a 
mennyire a körülmények engedik, az lígy nevezett bánya kincstári re-
servalt erdőket is. 

A szepességi központi Kárpátok és azok kör
nyéke legjelesebb fanemeinek természetes 
tenyészett határairól az északi szélesség 

48° 3 0 ' ' é s 49° 30 ' között. 
Irta tfuchs F r i g y e s . 

. •, (Vége.) 

II . 

Az erdei fák természetes tenyészeti halárairól a múltkor 
adott jegyzékünkben e tenyészet alsó határát csak néhány fanemre néz
ve bírtuk kimutatni, miután az a többiekre nézve nagyobbrészt a Sze-
pesség legmélyebben fekvő pontja Margitfalva és némelyeknél sokkal 
délibb szélességi fokok alá is esik. — Sydov és Wahlenberg munkáiban 
ugyan szintén akadunk egy "pár fanem tenyészeti határának meghatá
rozására, miután azonban ott az illető szélességi fokok megjelölése 
hiányzik, úgy ez adatokat nem használhattuk. 

Sydovnak az erdei fák tenyészeti haláraira vonatkozó légsúly 
mérései s az én ebbeli méréseim közt, a legnagyobb különbség e te
nyészet legfelső határ vonalának megjelölésében mutatkozik. 

Sydov ugyanis e legfelső határpontot a központi kárpátokra 
nézve csak 1327-67 méterre teszi, hololt én e hegység déli lejtőjén 
(a kis Kohlbachi völgyben levő úgy nevezett lépcsőké (jfVeppcftera) 
fölötti fensikon) az utolsó lucfenyőkre 1519 -23 méternyi (4806 láb)'; 
az éjszaki lejtön pedig 14SS..25 méternyi (47Ü8 láb) magasban akadtam. 

*) Nagyon szívesen.,fogadjuk, s felkérjük egyszersmind az c 
részben illetékes hazánkfiait, hogy az okszerű törvényhozás erdekében 
c tárgy megvitatásában részt venni mentül számosabban kegyeskedjenek. 

A szerk. 




