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Az 1815–1818. évi üzemtervek az erdõk
fenntartásáról, értékének emelésérõl, a
lehetõleg egyenlõ évi hozam kihasználá-
sáról, fokozatos felújító vágás alkalmazá-
sáról, vetésrõl, ültetésrõl, pótlásról, legel-
tetési elõ- és utótilalmakról stb. rendel-
keztek.

Az üzemtervekben elõírt munkák ter-
vezését, végrehajtását, elszámolását és
nyilvántartását a magyar udvari kamara ál-
tal 1818-ban a diósgyõri uradalom
erdõmesterének és az alerdésznek és va-
dásznak kiadott utasítások szabályozták.

Az erdõmester általános kötelezettsé-
geit, a felettes szervekkel való kapcsolatát,
a bányák hasznosítását, a faszénégetést az
elõzõekben már érintettük. Az erdõgaz-
dálkodásra vonatkozó rész azzal kezdõ-
dik, hogy ha az üzemtervben meghatáro-
zott fakitermeléssel „a jó gazdálkodás két-
ségessé válik vagy abból bármilyen hát-
rány származik”, és ezért módosítani akar-
ja az üzemtervet, akkor készítse el javasla-
tát, azt terjessze fel a budai fõerdõfelü-
gyelõséghez „és várja a határozatot”.

Az erdõmester útmutatása mellett
augusztus–szeptember hónapban a vágá-
sokban jelöljék ki a magfákat, a kiterme-
lendõ fákat, becsüljék meg a várható épü-
let- és szerszámfa, a fûrészrönk, az öl- és a
szénfa mennyiségét, saját szükséglet, érté-
kesítés és úrbéri járandóság szerint. Ter-
vezzék meg, hogy mit és mennyit termel-
nek pénzért, és milyen egységbérért,
mennyi lesz robotban elvégezve.

A fakitermelés november elejétõl ápri-
lis 15-ig tart, az erdõmester gondoskodjon
elég favágóról, akik igény szerint közelít-
sék is ki a vágásból a szén- és az ölfát. A
termelésnél használjanak fûrészt, mert az-
zal „nagy megtakarítás” érhetõ el. A vágá-
sokat gyakran tekintse meg, ügyeljen arra,
hogy a döntésnél, a feldolgozásnál és a
sarangolásnál kíméljék az újulatot, szabá-
lyos legyen a hasábfa, az öl méretei stb.

Az erdõõr által átvett faanyagot válasz-
ték szerint vegye számba és jegyezze be a
raktárkönyvébe, hogy annak alapján a bé-
rek és a fuvardíjak elszámolása megtör-
ténhessen. A szabadon eladott épület- és
szerszámfát az értékének megállapítása
után az uradalmi bélyegzõvel kell megje-
lölni. Az uradalom saját szükségleteire ter-
melt faanyagot is utalványozni kell és an-
nak értékét „a számlavezetés szabályainak
megfelelõen kell kezelni”.

A diósgyõri központtól távollevõ
parasznyai és mocsolyási kerülethez nem
tartozott ipari üzem, ezért azok faeladását
külön szabályozták. Az erdõõr méretjegy-

zéke alapján kifizették a fa árát, és az utal-
ványra az erdõmester felírta a vevõ nevét
és lakhelyét. A kisebb értékû törzsek, az
öl- és szénfa, a száradék tûzifa értékesíté-
sét az erdõõr intézte az erdõmestertõl ka-
pott bárcával, hóvégi elszámolással, pénz-
feladással. A fakitermelés befejezése után
az erdõmesternek minden vágást át kellett
vennie és egyeztetni a vágás vagy a rako-
dó neve szerinti készleteket.

Évente szeptember 15-ig erdõmûve-
lési tervet és költségvetést kell készíteni,
amit „a királyi magyar udvari kamarának
betekintésre és engedélyezésre meg kell
küldenie”. Erre azért volt szükség, mert az
üzemtervek szerint „ha az önvetõdésre a
kellõ idõben számítani nem lehet, akkor
minden késedelem nélkül a mesterséges
felújításhoz kell folyamodni… ha szüksé-
ges, úgy az önvetõdést, mint az ültetést
kellõ idõben pótolni kell, és ezzel nem
szabad késlekedni”.

Az elvégzett munkákról és észre-
vételeirõl minden év májusában beszá-
molót készít, hogy „a magas udvari kama-
ra az erdészeti személyzet tevékenységét
és igyekezetét az elvégzett munkákban is
megismerhesse”.

Fontos feladat volt az erdõvédelem, az
erdészeti és vadászati kihágások megaka-
dályozása. Védeni kellett az újulatot a le-
gelõ marhától, az erdõt a tûztõl. A kihágá-
sokról jegyzõkönyv készült, enyhébb
esetben a büntetést maga róhatta ki, sú-
lyosabb esetben az ügyész járt el.

Az utasítás részletesen szabályozta a
vadászatot is. Szigorúan ügyelnie kell arra,
hogy „a tilalmi idõket pontosan tartsák
be… a vadat akkor ejtsék, amikor az a
pénztár számára a legelõnyösebb… a lõdí-
jat híven számolják el”. Kimutatást kell ké-
szíteni az uradalom szükségleteire meg-
tartott, az uradalmi tisztviselõknek átadott
és az idegeneknek eladott vadhúsról. Az
„urbariális vadászati robotot… semmi más-
ra nem veheti és nem vétetheti igénybe… a
tényleges szolgálatról este, a vadászat
után cédulát töltessen ki”. Az alerdész és a
vadász csak az erdõmester engedélyével
vadászhatott, de a ragadozók elejtéséért
külön jutalmat kaptak.

Az utasítás részletesen szabályozta a
makkoltatást és a legeltetést, fûkaszálást.
A július–augusztusi erdõjárás alapján ké-
szített becslési jegyzõkönyvvel kellett je-
lenteni augusztus 20-ig a prefektusnak,
hogy mennyit ér a makkoltatás, melyik
erdõrészbe hány sertést lehet engedni.
Egyeztették az árverés idõpontját, mert
„az árverésen mindig jelen kell lennie,

gondoskodnia kell arról, hogy a licitálók
egymással csalárd módon össze ne be-
széljenek”. Az erdei rétek fûtermését a 3
évenként tartott árverésen „a legtöbbet
ígérõnek” adták el. Az erdei legeltetés ká-
ros hatása ma is felismerhetõ. Az 1807. évi
erdõtörvény meghatározta a legeltetési ti-
lalmakat, de kikötötte: „vigyázni kell… a le-
geltetés gyakorlatilag lehetetlenné ne vál-
jék”. Ennek szellemében az üzemtervek
elõírták, hogy a váltólegelõnek kijelölt vá-
gássorozatban „a vágásoknak gyorsan va-
ló felújítására azért kell minden áron töre-
kedni, mert azok 25 éven túli korban a le-
geltetés alól nem vonhatók ki”.

Az erdõmesternek, mint „szorgos gaz-
dának” gondoskodni kellett az erdei
méhészkedésrõl, az erdei gyümölcsök
begyûjtésérõl, az erdészeti lakások, épüle-
tek, utak karbantartásáról is.

Az alerdész és a vadász feladata az
erdõk és a vadállomány védelme és min-
den olyan cselekmény megakadályozá-
sa, amellyel az uradalmat kár vagy vesz-
teség érné. A munkák végrehajtását
ellenõrizték: a kijelölt fákat döntik-e, jó
az épület- és szerszámfa a fûrészrönk, a
rakatok mérete, jó szenet égetnek-e,
szakszerû a makkvetés és a csemeteülte-
tés stb. Biztosították, hogy az erdõmester
utasítása szerint milyen és mennyi vadat
ejtsenek, az elejtett vad ne vesszen kár-
ba, az úrbéres hajtók között tartsanak
rendet, anélkül, hogy „az alattvalókat”
zavarnák stb.

Befejezésül: Miskolcon a Szinva vize
hajtotta a „Gubits vagy Liszt õrlõ” mal-
mot, amit 3 évenként, árverésen adtak
bérbe és 1814-ben 80, 1821-ben 120 fo-
rint volt az évi bér. Az 1830. évi leltár
szerint értéke 768,20 forint, 1834-ben
320 forintért eladta az uradalom. Privati-
záció!?

Járási Lõrinc
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Állást keres
Alulírott Fekete Béla, Nyíregyháza, Ösvény
u. 8. szám alatti lakos állást keresek.
Negyvenéves vagyok, 23 éve dolgozom,
18 éve a szakmában mint kerületvezetõ er-
dész. 2005-ben megszûnt a munkaviszo-
nyom, azóta nem sikerült elhelyezkednem.
Kérem, segítsenek a munkahely keresésé-
ben, legyen az bárhol az ország területén.
Négy gyermeket nevelek, akik 2, 11, 15, 17
évesek. Kérem segítségüket, hogy el tudjak
helyezkedni a szakmában.
Köszönettel: Fekete Béla erdész


