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A magya r erdészettörténet i kódex . 
Közli T a g á n y i K á r o l y orsz. al levéltárnok. 

E lapok t. olvasói előtt már hosszabb idő óta 
ismeretes, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a millen
niumra egy kódexet fog kiadni, a melyben a magyar 
erdőgazda ságtörténet emlékei lesznek összegyűjtve. 

Alulírottat érte az a kitüntetés, hogy e kódexnek 
szerkesztésével megbízattam, s hála a mélyen tisztelt 
egyesület páratlan áldozatkészségének és jóindulatának, 
— ma már az anyag úgyszólván teljesen össze van 
hordva s az egészről áttekintés nyílik. 

A körülbelül 60—70 nyomtatott ivre terjedő óriási 
anyag — meggyőződésem szerint — erdőgazdaságunk 
ezeréves fejlődéséről: összefüggő, teljes képet nyújt. Mint 
Európában mindenütt, ugy nálunk is ez a fejlődés 
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állalában két nagy .korszakra oszlik. Egyik a régi extenzív, 
á másik a modern intenzív erdőgazdálkodás kora, amely 
az erdészettudomány keletkezésével veszi kezdetét. Ná
lunk tehát nagyjában 1769-ig, Erdélyre nézve pedig 
1781-ig, vagyis az országos erdörendtartás behozataláig 
tart az első korszak, noha már ebben is — különösen 
a bányászat czéljaira használt erdők kezelésében — meg
találjuk a modern erdészeti teknika első nyomait, mig 
Aiszont a modern korszakban, még e században is rá
akadunk itt-ott az ősi erdőgazdálkodás tipikus jelensé
geire. 

Az összegyűjtött anyagnak legnagyobb része termé
szetesen a modern korra esik, nemcsak azért, mert 
sokkal bővebb források állanak rendelkezésünkre, hanem 
mert az adatok maguk is sokkalta instruktivabbak lévén, 
szorosabban vonatkoznak is az erdőgazdálkodásra. 

Ez okozza, hogy a XVI. század közepéig —• kó
dexünkben — az okleveleket csakis kivonatban leszek 
kénytelen adni, mert a középkori oklevelekben csak egyes 
részeket, vonatkozásokat nyerünk magáról a gazdálko
dásról, s kivétel nélkül inkább csak erdőbirtoklásra (ado
mányok, határjárások, becslések, osztályok, perek stb.) 
vonatkoznak, amire azonban sehol sem terjeszked
hettem ki, mert akkor az ebből s a többi korból szár
mazó anyag 10 kötetben is alig tudna elférni. 

Egyáltalán a szorosan vett erdőgazdasági adatok 
összegyűjtése volt a legnehezebb feladat, Csak, hogy a két 
legfontosabb levéltárnak: a budapesti országos, és a bécsi 
cs. és kir. közös pénzügyministeri levéltárnak anyaga lehe
tőleg teljesen kimeríthető légyen, száz meg száz kötetre 
menő elenchust és mutatót, s ezer meg ezer iratcsomót 
kellett átnézni. Mert az idevágó adatok egy levéltárban 
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sincsenek egybegyűjtve,' hanem a legkülönbözőbb gyűjte
ményekben széjjelszórva. S mivel- az erdőgazdálkodás 
fejlődésénél mindenütt s igy nálunk is mindig az; állam 
járt elöl, természetesen az állami jellegű levéltárakban 
találunk legtöbb adatot. Utánuk tartalmasság tekintetében 
mindjárt a törvényhatósági levéltárak következnek, melyek 
statútumaikban igyekeztek gondoskodni az erdők jó kar
ban tartásáról. A • családi levéltárak szolgáltatják a leg
kevesebb s a legsZórványosabb anyagól, aminek iilusz-
irálására elég ha megemlitem azt a körülményt, hogy a 
nemzeti múzeumban elhelyezett mintegy 30 különböző 
családi levéltárból — a legfáradságosabb kutatás után is 
— mindössze csak 12 okiratot személhettem ki kódexünk 
számára; • ' • ; 

},iost pedig hadd álljon itt m u t a t ó b a az alábbi 
-közlemény, mely 1825-ben úgyszólván egész Erdélynek 
erdőgazdaságát megvilágítja egy szakember tollából. 

* * * 

1825. novembéi' 16. Kiss Józsefnek, Torűa vármegye erdö-
felügyélőjének, az erdélyi főkormányszékhez beadott véleménye: 
a megyei erdőfelügyelök és érdÓbirék részére kidolgozandó 

utasítás felöl. 

Felséges királyi főigazgató Tanács! 
Kegyelmes Uraim! 
Jóllehet tehetségem sokkal gyengébb, belátásom pedig 

jóval rövidebb,"hogysem hazánkban az erdölés törvényes 
rendjének folyamatba való hozhatása módjáról csak 
néminemű részben megállbató javallást tehessek; mind
azonáltal . értésemre esvén közelebbről, hogy a felséges 
királyi udvar, számunkra a cameralis föerdöinspector ur 
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által egy instructiónak megkészittetését parancsolta légyen 
ki, nem tehetem azt, noha ezáltal az illendőség korlátjá
nak általhágásától tartok is, hogy egy ilyetén hazánk 
törvényeivel megegyezni kellető instructiónak lehető for
májáról legalább ugy mint hazafi én is csekély vélekedé
semet a felséges kir. Főkormányszék elejbe ne terjeszszem, 
annyival is inkább, hogy ez m á r a h a r m a d i k n e v e 
z e t e s p r ó b a t é t e l l é s z e n a r r a , h o g y h a z á n k b a n 
a z e r d ö l é s i s z é p r e n d f o l y a m a t b a j ö h e s s e n . 

Ugyanis az első próbatételek közé számlálom mind
azon felséges királyi parancsolatokat, felséges kir. főkor
mányszéki bölcs intézkedéseket és több ízbeli diaetalis 
articulusokat, melyek 1781-től fogva az erdőknek, mint 
a haza legbecsesebb és elkerülhetetlenebb kincsének meg
kímélése és gyarapítása tárgyában rendeltettek és hozat-
tattak, a melyekről igen röviden csak azt jegyzem meg, 
hogy az ahhoz értő erdöinspectori hivatal, melynek 
mindazon szép törvényeket teljesítésbe kellett volna 
venni, még nem lévén felállítva, mindazon szent törvé
nyek az archívumokba nyugodalomra félretétettek. Hazánk 
erdei pedig éppen azon rendetlenségek súlya alatt nyögve 
maradtak, amelyek alatt voltak azelőtt is. 

A második próbatétel megesett az erdöinspectori 
hivatalnak felállíttatása által, de fájdalom, még eddigelé 
ennek csak azt a resultatumot Írhatom röviden utána, 
hogy t. i. 250 conv. forintokból álló stipendium mellett 
a selmeczi bányász és egyesült erdész institutumba a 
felséges királyi fökormányszéknek 1807-ben 1166. számok 
alatt közönségessé tétetett kegyelmes parancsolatja szerént, 
magunkat a geometrai, mint minden hivatalunkhoz meg
kívántató más tudományokban is a haza szolgalatjára 
elkészítvén, hazánkba lett visszatérésünk után a több 
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méltatlan csapásokat nem említve, jobbnak ítéltetett, tör
vényesen meghatároztatott 300 conv. forintokból álló 
fizetésünket, mint practicálásunk után méltán várható 
egyetlen egy promotiónk fixumát 200 forintokra leszállí
tani és hivatalunkat azáltal is meggyengíteni, mint erőn
ket és igyekezetünket a haza szolgalatjára felsegélleni, 
mintha nem elég súlyosan érezhettük volna a 300 conv. 
forintokból álló íixumunk mellett is minden további 
promótió útjától elzárattatva, mind a vármegyei geomet-
ráknak nem több sőt könnyebb kötelességekért 400 conv. 
forintokból álló fixumokat, mind pedig számtalan sok 
velünk egykori társainknak más hivatalok mellett napon
kint terjedő szebb-szebb elölépéseiket. 

A harmadik próbatétel lészen tehát feljebbi kifejezé
sem szerint a számunkra kiparancsolt instructiónak kiada
tása, melynek a többinél, hogy jobb kimenetele lehessen, 
minthogy az erdőknek a Silvestris Ordo tartása szerint 
való organizáltatásuk az 1811-iki diaetalis articulus 2-ik 
pontja tartása szerént csaknem egyedül azoknak felmére-
tések, felosztatásuk, vagy legalább azoknak feltábláztatá-
suk által, és a felséges királyi főkormányszék által 1807-ben 
7166. számok alatt publicáltatott rendszabások 4-ik czik-
kelye 1-sö pontja tartása szerént, a megszámlálhatatlan 
sok metalis differentia alatt sinlödö erdők metálisaiknak 
kikeresések által eshetik meg, elkerülhetetlen szükséges
nek vélem mindeneknek előtte az erdölés rendjének jó 
móddal való behozhatására nézve, akár a felséges kir. 
fökormányszéknek, akár egy a végre kirendelendő főnök 
felvigyázása alatt, külön-külön minden vármegyékben 
egy-egy commissiónak felállíttatását, még pedig olyan 
hazafiakból, akik nem az önnön haszonkeresés vagy 
interessatió bélyege által, hanem a közjó elömozdittatása 
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szeretete által lettek ismeretesekké, melynek kötelességei 
légyenek a következő 

I. I n s t r u c t i ú formája szerént: 
1. Az egész országnak minden helységein külön-

külön kikeresni, hogy hol vágynak parochialis, városi, 
allodí'alis, fundationalis, fisco-nationalis, vagy valamely 
nemes birtokos família között még ma is osztatlanul 
bírandó olyatén erdők, melyekben az erdölés rendje még 
el nem kezdődött volna. 

2. Mindezeknek kitanulások után, ezen commissiók 
méressék fel . és osztassák vagy tábláztassák ki a vár
megyék erdöinepectorai által először is a még organizá-
latlanul tanált parochialis, városi, allodialis, fundationalis 
és fisco-nationalis erdőket azon előre elkészített és a fö 
Directio által approbáltatott plánum szerént, melyet külön-
külön minden ilyetén erdőkre nézve a helység környül-
állásaihoz legalkalmasabbnak tanálnak. Ha pedig az ilyen 
erdőknek geometriai felmérések az arra megkívántató 
költség nem léte mián, vagy egyéb okoknál fogva nem 
eshetnék meg oly hirtelen, mindazonáltal, hogy azokban 
is a favágatás oly renddel folyhasson, hogy ne mindig 
csak a közelebb levő részek rongállassanak, a hátrább 
levők pedig elhagyathassanak, feltábláztathatja azokat a 
commissió egy a helyszínével való bővebb megismerkedés 
után, az erdő földjének különb-különbféleképpen változó 
természetes hajlásai, és .fekvései szerént is éppen annyi 
táblákra, mint amennyit az ilyen, erdőkben' készíttetni 
előre megítélt és éppen ugy behozhat inlerimaliter 
minden az erdő javára megkívántató rendtartásokat is. 
szinte mintha fel volnának mérve, c sakhogy az eszten
dőnként fejsze alá. fordulandó táblák nem lehetvén fel
mérés nélkül egyenlők, nem lehet sem az erdő jövedel-
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mére nézve bizonyos becsüt végbe vinni, sem a történhető 
praevaricatióknak egyszerre elejét venni, minthogy pedig 
az ezen punct. alatt előszámlált parochialis, városi, alk> 
dialis, vagy helységben communis és fisco-nationalis erdők, 
vagy minden gondviselés nélkül pusztíttattak mindeddigelé, 
vagy a privát interessé még veszedelmesebb gondviselése 
alatt az elöljárók, vagy quasi arendatorok áldozatjaivá 
lettének, azért kötelessége ezen commissiónak az ilyetén 
erdőket inventalni haladék nélkül a concernens megyebeli 
erdöinspector directiója alá bocsátani és azokat minden 
esztendőben azokról számoltatni. 

3. Ugyan az 1811-ikbeli diaetalis 34-ik articulus 
2-ik pontja tartása szerént a megyebeli erdöinspectorok 
által a maga praesidiuma alatt méresse fel mindenik 
commissio az olyan nagy kiterjedésű erdőket is, melyeket 
több nemes birtokos urak mindeddig osztatlanul compá-
niában birtak, és ha a nemes possessorok akaratjával, 
vagy a localis környülállással nem ellenkeznék, azokat 
közöttük osztassa, tábláztassa is fel. Ha pedig a környül-
állás azt kívánná, vagy magok a possessorok is inkább 
kedvellenék azokat ezután is compániában birni és hasz
nálni, abban az esetben, hogy az eddigelé azokban foly
tatott rosz gazdálkodásnak és az ilyen erdőknek napon
kint való pusztulásuknak vége szakadjon, felméretvén, 
osztassa annyi egyenlő táblákra, mint ahány esztendők 
a hely sziliéhez és a fák neméhe/ képest megkívántatnak 
a fák tökéletes kicserélésére, mely a hárs, nyár, nyír, 
éger és szilfákra nézve 30-tól fogva 50-ig, a fenyőfák 
nemeire nézve 80-tól fogva százig; a cser, tölgy, gyer
tyán, juhar és bükkfákra nézve pedig 80-tól fogva 140-ig 
mehet fel az egyáltaljaban épületfát* erdőkre nézve. Mely 
megesvén, a táblákat örökös jegyekkel jegyeztesse ki, 
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szedje rendbe, hogy melyik esztendőben, melyik tábla 
jöjjön fejsze alá és adja meg azt a módot is operatu-
mában, hogy esztendőnként a levágandó táblákból a 
birtokosok mi módon osztozzanak legjobban jussuk mek-
korasága szerént. Mely megeshetik akár ugy, ha az esz
tendőnként előfordulandó táblák külön-külön a birtokok 
mennyisége és mekkorasága szerént nyilakra szaggattatnak 
a rendes osztályok szokott módja szerént és sorsvonás 
által a birtokosoknak kiadattatnak, akár pedig ugy, hogy 
falubeli jövedelemre nézve: mint deszkákból, gerendákból, 
karók, léczek és több efélékböl darabszám szerént, a 
tűzifából pedig ölszám szerént osztozzanak, minden fejsze 
alatt levő táblákból külön-külön. Az erről készült opera-
tumot és delineatiót pedig a felséges kir. főkormányszék 
által, vagy az a végre rendeltetett födirector vagy director 
által approbáltatva, a nemes birtokos compániának ki
adván, ha a nemes compánia igy rendbe szedett erdejére 
nézve a superinspectiót a concernens jurisdictio erdö-
inspectorának általadni nem akarná, abban az esetben 
válasszon egyet a nagyobb birtokosok közül fö-, és egy 
kisebb birtokost viceinspectornak, akiket tüstént eskessen 
is bé minden a maga operatumába kitett pontoknak és 
egymás között ezen alkalmatossággal kötött compositiónak 
szoros megtartására, valamint az erdöpásztorokra nézve 
alább kitett instructiónak a kezek alatt levő pásztorok 
által való megtartására is, akiket a nemes birtokos com
pánia csak a votumok többsége által választhat az in-
spectorok keze alá. 

4. Tapasztalt dolog lévén, hogy az ilyetén nagy 
kiterjedésű havasokat nemcsak a nemes possessorok 
birják osztatlanul, hanem azokban a parasztok is egy 
határ nélkül való cousust gyakorolnak, melyből sok 
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panaszok és perlekedések származnak és mennek fel 
egész a felséges udvarig. Hogy tehát ezeknek is vége 
szakadjon, kötelesek lesznek ezen commissiók akkor, 
amidőn az ilyen erdők felosztások és organizáltatásokhoz 
hozzákezdenek, először is megítélni azt, hogy valljon 
azon erdőkben lehetett-e a colonusoknak törvényes 
coususok, vagy sem? Ha coususok törvényesnek Ítéltetik, 
abban az esetben, minekelőtte az osztály elkezdődnék, 
kiszakasztják nékiek az á proportione őket illethető részt 
és annak organisálását és superinspectióját azonnal a 
concernens jurisdictió erdöinspectora keze alá rendelik, 
vagy ha jobbnak Ítélnék, nékiek esztendőnként csak 
bizonyos fabéli quantumot rendelni, abban az esetben 
annak mennyiségét lesznek kötelesek meghatározni; ha 
pedig törvényes cousust nem Ítélhettek, mivel már annak 
előtte ki volt az ö rátájok szakasztva, melyet elpusztí
tottak, kiosztottak, vagy elégettek, abban az esetben egye
dül a nemes birtokosoktól függvén, hogy a parasztok 
esztendőnként élelmekre mennyi fát kaphassanak, a czélba 
vett nagy erdővel ugy bánnak, amint a harmadik pont 
alatt már előadatott. 

5. Minden nagy kiterjedésű havasos erdőkre nézve, 
akárminö természetű birtok alatt legyenek is azok, szo
ros kötelességek légyen ezen biztosságoknak megítélni, 
hogy azon jövedelmeken kivül, melyek a fa-materialékból, 
pascuumokból, kaszálók és makkoltatásokból bejöhetnek, 
lehet-e azon erdőkben hamuzsir-fözést, üveghutát, vagy 
egyéb ily színű erdöt-pirsztitó miveket felállítani, vagy 
nem? ha az ilyetén erdők, akármi névvel nevezendő 
birtokosainak szándékában és akaratjában lenne, vagy 
ha már azok közül a mivek közül valamelyik birtokában 
is volna, az megmaradhat-e továbbra is, vagy sem? Ha 
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az alább kitett okoknál fogva ilyen miveket fel nem állít
hatnának, sőt a már fennállók ;sem maradhatnának to
vább birtokukban,, abban az esetben megkérik ezen 
commissiók az olyan tulajdonosokat azon miveknek 
elhagyására; ha nem engedelmeskednének és azoknak 
felállításától, vagy folytatásától meg nem szűnnének, tüstént 
feljebb jelentik és azoknak félbehagyását kieszközlik. 

Hogy hol lehessen az ilyen miveket megengedni és 
hol nem? azt meg lehet határozni a helynek fekvéséből 
és az erdőnek kiterjedéséből, t, i. 

«) Ha ilyen erdők vidékeiből tutajozhaló viz foly bé 
az ország belsejébe, vagy csak ha közel ahhoz ilyen 
folyóvíz lenne is, ott semmi esetben meg nem engedtet
hetik a fáknak ilyen szinü elpusztítások; ha pedig az 
ilyen erdőknek nem lenne olyan folyó vize, vagy ha 
lenne is, de az nem folyna be az országnak azon vidé
keire, ahol az erdők már elpusztultak, vagy pusztulófél-
ben vágynak, hanem más tartományokra folynak ki, 
abban az esetben viszont arra kelletik figyelmezni: 

b) Hogy valljon azon a vidéken, vagy havasokon 
valaha érczbányákhoz lehet-e reménység, vagy sem ? Ha 
lehetősége világosságra jő ne, abban az esetben sem en
gedtethetik meg; ha pedig azokhoz reménység nem lenne, 
abban az esetben: 

• 

c) 8—10 ezer jugerum erdö ; megbírhat egy hamu-
zsir, vagy üveghutát; 10—12 ezer egy üveghutát és egy 
porczellán fabricát; 20 2 5 ezer pedig mind a hármat. 

6. Szoros kötelességek legyen,:ezen a Silvestris Ordó 
behozására kirendelt commissiónak az 1811-ben költ 
./i-i-ik diaetalis articuhis 2-ik pontjának azon ágára nézve 
is, .mely az apróbb erdőkről szól, kivált az olyan vidé
keken, melyekhez közel nagy városok, dicasteriumok 
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vágynak, sok fát kívánó kézi müvek folytattatnak, vagy 
pedig akármi névvel nevezendő bányák miveltetnek, 
minden kisebb, de osztatlan erdőket is kikeresni, a con-
cernens jurisdictió erdöinspectora által felméretni és ki-
lábláztatni, még pedig ugy, — ha a helynek kiterjedése 
megengedi, — hogy a jobb és alkalmatosaim helyen 
szakasztassék ki egy annyi darab, mint a- mennyit az 
épületfabéli szükség megkíván, épületfás erdőnek, az 
tábláztassék fel a hely jóságához és a rajta találtató 
fanemiihez képest, mint feljebb a 3-ik pont alatt eléada-
tott, 50, 80, 100 vagy 140 esztendőkre, a más része 
pedig, mely rendszerént tüzelésre szokott határoztatni, 
tábláztassék viszont annyi táblákra, mint a hány eszten
dők alatt azon hely a rajta tanáltaló Fák nemeit a leg
jobb tűzifára kinevelheti, azaz a nyir, nyár, éger, hárs 
és szilfákra nézve 15—20, a cser, tölgy, gyertyán és 
juharfákra nézve pedig legalább 16 és legfeljebb 30 
esztendőkre. A mely ilyetén feltáblázás, ha olyan erdőkben 
esett meg: 

rí) amelyek ezelőtt is osztatlanul birattak s ezulán 
is osztatlanul maradhatnak, vagy ugyan az emiitett 
esztendöbéli 34-ík diaetalis articuhis 2-ik ponlja végső 
feltétele szerént ugy is kellelik maradni, abban az esetben 
köteles a commissió mind az épület- mind a tüzilas 
táblákból kinek-kinek a proportione esztendei rátáját 
kidolgozni, akár darab és ölszám szerint, akár pedig 
minden táblából külön nyilszám szerint kívánjanak egy
más között megoszlozni: mely. munka így végbe menvén, 
es az arról készüli, operaiam megerösilve a birtokosok
nak, kiadatván, beeskefi végre a possessorok közül vá
lasztott inspectort is, akinek kötelessége már feljebb meg
íratott, rész szei énI pedig alább is előfordul. 
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b) Ha pedig az ilyen helységekhen levő erdők a 
birtokosok között articulariter feldaraboltatva lenni tanál
tatnának, de csekély kiterjedések mián az 1816-ik 11584. 
számok alatt közönségessé tétetett serkentő iratom I. ré
sze, 2-ik pontja alatt kitett okoknál fogva, pusztulásukhoz 
láttatnának közeliteni, abban az esetben kötelessége azon 
commissiónak a részes birtokosokat oly complanatióra 
léptetni, melynél fogva az ilyen erdők commassáltatásá-
nak és annak utána ugy tractáltatásának, amint az 
ugyanaz 1811 -béli 34-ik diaetalis articuhis 2-ik pontja 
végső kifejezései kívánják. 

c) Ha pedig azok akkora kiterjedésüek lennének, 
hogy azokban az erdölés törvényes rendjét, az illő esz
tendőkre való feltáblázást, külön-külön is végbe lehetne 
vinni, abban az esetben nem lévén azoknak commassál-
tatásokra szükség, csak azt kelletik meghatározni, hogy 
mindenik birtokos a maga erdejének esztendőnként mint
egy hányad részét vághatja le, mind az épület, mind a 
tűzifákra nézve és annak követését önnön hasznokra 
javallani. 

d) Ha netalán az ilyen kisebb kiterjedésű erdők 
között is tanáltatnának olyanok, melyekben a parasztok 
is cousust gyakorlottak, az ilyen erdők felosztása, vagy 
organizálása előtt is azt kelletik végbe vinni, ami ezen 
tárgyra nézve a 4-ik szám alatt már meghagyatott. 

7. Minthogy a mindennapi kedvetlen tapasztalás azt 
is eléggé megbizonyította, hogy az olyan akármi névvel 
nevezendő erdők, melyek vagy mint zálogosok per alatt 
vágynak, vagy mint métájukat elvesztettek, reambulálta-
tásokhoz közelgetnek, vagy a creditorok által: az első 
esetben, vagy a hatalmasabb szomszédság által: a má
sodikban — kivált, ha a processus közelgető kifolyása 
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észrevétetett — oly törvénytelen devastatiókat visznek 
végbe, hogy midőn a nyertes fél kezéhez veszi, annak 
legnagyobb kiterjedése mellett is pénzes fára szorul, ha 
közel más erdeje nincsen. Azért — noha az ilyen er
dők közül némelyekben a megesett kár quid pro quo 
meg szokott is becsültetni, de mivel az ilyen esetek az 
erdők állapotján nem jobbíthatnak, köteleztetik azon 
commissió az ilyen erdőket is mindenfelé kinyomozni és 
a perek folyta alatt azokat addig is, mig a fennebbi 
pontok szerént organizáltathatnának, mind az 1781-ben 
közönségessé tétetett rendszabás 41-ik pontja, mind a 
felséges királyi főkormányszék által 7166. számok alatt 
kiadatott parancsolat 4-ik pontja, mind pedig az 1811-ben 
költ 34-ik diaetalis articulus 9-ik pontja tartása szerént, idő-
haladék nélkül sequestrálni és azokat jelen való állapotjokra 
nézve, inventálva a concernens jurisdictio erdöinspecto-
rának keze alá bocsátani. Minthogy pedig az ilyen erdőkre 
nézve a sequestrum kétféle lehet, vagy olyan t. L, mely
ben a moderátus ususnak meg kelletik engedtetni, mint a 
zálogos erdőkben, vagy olyan, hogy azoknak simpliciter 
sequestráltatniok kelletik, mint a métájukat elvesztett 
erdőkben; azért a megyebeli erdöinspector, mint imme-
diatus sequestri curator meghatározza az első esetben, 
hogy a sequestrált erdőnek esztendőnként moderált jöve
delme mi lehet, azt a Silvestris Ordó felállítására kiren
delt commissiónak elküldi, approbáltatja és magát ahhoz 
szabván, esztendőnként a meghatározott fabéli quantumot 
ölszám szerént, vagy — ha azon erdők már fel is lenné
nek tábláztaivá — táblaszám szerént a creditor birtokos-, 
nak kiadja mindaddig, mig a processusnak vége lévén, 
a törvényes uj birtokosnak transponáltatnék. A másik 
esetben pedig a concernens curator inspector csak pász-



toroltatja' addig," :áruig hogy melyik szomszédos erdőhöz 
tartozzék, igazság szerént meghatároztathatnék. 

8. Ugyan az INlT-ben költ diaetalis 34-ik articuhis 
3-ik pontja tartása szerént, valamely privátüS nemes 
birtokosnak tulajdon rátájába' jutott erdőket is, melyek
nek birtokosai a mostan elharapódzott nagy luxust jó
szágaik ereje szerént befolyó jövedelmekkel nem gyözhet-
Aréri, vagy mezei gazdaságukat ügyibe folytatni restelvén, 
erdejekrtek fordulnak és azokat erejük felett vágatják és 
prédálják csekély pénzért is, minden idő-, mód- és mérr 
tékválogatás nélkül, melyeket a fcnnemlitett articuhis tar
tása szerént azonnal sequestrálván és feltábláztatván 
éppen ugy kelletik administráltatni, mint feljebb azokat 
a per alatt levő zálogosokat, melyekben a moderatus usus 
meg vagyon ugyan engedve, de az egészre nézve a 
superinspectió a sequestri curator erdöinspectőr kezébe 
tétetett le. 

Hogy pedig valaki tulajdon erdejét mind maradéka, 
mind pedig a status kárára pusztitja-e, vagy nem? meg 
lehet ítélni abból, ha épületfás erdejét a fennkitett fák 
nemei szerént 50—80 és 100 esztendők előtt, ttizífás 
erdejét pedig 15—20 és 30 esztendők előtt vágatja és 
adatja el; és ha egy-egy esztendőben az első esetre nézve 
erdejének több mint 1 so, 1 éo és 1 nm-ad, a másodikban 
pedig több mint Vis, 1 20 és 1 no-ad részét ontatja le és 
ha az 1781-ben kiadott felséges rendszabás 44-ik pontja 
ellenére a törvényesén kiszabott téli időn kivül is vágatja 

"és adatja azokat. 
í). Köteles lészen mindenik commissió a maga cir-

•culusában- a havasokból folyé nagyobb és tutajozható 
vizeket kormánya alatt tartani, valamint az azokon tutaj-
fákkal kereskedő embereket is oltalma alá venni, ezeket 
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•azon sok impetitiók ellen, melyeket az életeket veszedel-
'meztető' és* erdőt pusztító magas vesszögátaknál a ren
detlen nagy vámolás és fenntartóztatás mián. minden 
jó rendelésnek ellenére ma is szenvednek, —1 oltalmazni: 
amazokat pedig megegyengetni, az ártalmas tőkék és 
kövektől megtisztogattatni, sőt az ilyen folyó vizeken 
maimokát tartó nemes birtokosokat is a felséges királyi 
főkormányszék által 1807-ben 716(3. sz. a. kihirdettetett 
felséges parancsolat 2-ik' pontja szerént vagy arra ser
kentgetni, hogy az ország belsőjét már csaknem mezö-
séggé változtatott vessző malomgátjairól lemondván, azok 
helyett köböl vagy kinőtt vastag gerendákból bátorságos 
zúgós, vagy íiyíló gátokat állíttassanak, vagy pedig mal
maik környékébe nyár-, nyír-, eper-, kőris-, ákácz-, szil-
és fűzfákból oly kiterjedésű berkeket állítsanak, melyek a 
fennálló malmokat minden nemű gát materiákkal bőven 
eltarthassák és abban az esetben is bátorságos tutajjár
ható zúgok nélkül ne építhessék, hogy a hazát épület
karó és gyakran tűzifa dolgában is boldogító tutajos 
kereskedők ne legyenek majd minden esztendőben több 
számmal a mostani veszedelmes gátak áldozatjai. hol 
személyekre, hol tehetségekre, hol pedig mind a kettőre 
•nézve is, hanem azokon bátorsággal járhassanak; amely 
czélnak könnyebb elérhetésére, nevezetesen ami a geren
dákból köttetendő gátakat illeti, azoknak formájukat és 
összeköttetések módját, szükség lészen az erdöinspectorok 
által megkészítendő rajzolatok és nyomtatott irások által 
közönségessé tenni, hogy azokat akármely Csak olvasni 
tudó malommesterek is megérthessék és elkészíthessék. 

10. Köteleztetnek ezen commissiók minden az erdö
lés törvényes rendjével ellenkező rosz szokásokat fel
fedezni, azoknak megjobbithatások vagy elhárittatásokról, 



722 

a vármegyei erdöinspectorok vélekedéseit összeszedyén, 
intézeteket készíteni: azokat megerösittetés végett a fö-
direktióhoz, vagy a felséges kir. főkormányszékhez fel-
küldeni és annak vdána, mind magok, mind a vármegyék 
erdöinspectorai által effectuáltatni. A feladásokból, vagy 
akármi módon kitanult és megbizonyosodott praevaricato-
rokon és az erdölés törvényes rendjének behozatala tár
gyában költ felséges rendelések és articulusok nem kö
vetőin, vagy követni nem akaróin, az 1791-ben és 1811-
ben költ 30-ik és 36-ik diaetalis articulusokban hiszabott 
büntetéseket, melyek eddigelé vagy nem exequáltattak, 
vagy ha exequáltattak is, privát erszényekbe folytak, ha
ladék nélkül exequálni és az abból befolyó summa pénzt 
akár a provinciális cassára administrálni, akár ha a fel
séges királyi főkormányszék helyben hagyná, áztat az 
erdölés rendje behozatala tárgyában előfordulandó költ
ségekre fordítani és arról az illető helyen esztendőnként 
számolni. 

11. Köteleztetnek ugyanezen commissiók, valamint 
nevezetesen a födirectió is arra különösen vigyázni, hogy 
ezen nemes hazában a silvanális inspectorságra felvéte-
tendö ifjak mind születések, mind morális charakterek, 
mind pedig tanulásokra nézve ezen státióra érdemesek, 
és nevezetesen a hazai törvényekben, melyeket előre 
absolválniok kelletett, jártasak legyenek. Az erdöinspector-
ságra elkerülhetetlenül megkívántató tudományokat, u. m. 
phisicát, chemiát, mechanicát, botanicát, az erdösz tudo
mányt a maga kiterjedésében, geometriát és rajzolás 
mesterségét nem hazánkban N.-Szebenben, amint most 
egy darabocska időtől fogva szokásba jött, hanem a selmeczi 
bányász és egyesült erdész institutumban absolvált és 
mindezekben jól elkészült ifjak legyenek, akiknek minek-
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utána hazánkba visszatértek és státiójokat megnyerték, 
tartozik mindenik vármegyében vagy székben levő com-
missio vagy ezeknek történhető megszűnések után, a iö-
directio ezen alább következő instructiót kezekbe adni, 
arra megesketni és annak miként tett teljesítéséről minden 
három hónapokban a felséges kir. fökormányszéknek 
1807-ben 71(56. számok alatt kiadott kegyelmes paran
csolatja 3-ik pontja szerént relatiojokat bevenni és a fel
séges királyi főkormányszékhez a födirectio által fel
küldetni. 

12. Minden kötelességeket az erdős helyeken bel
végezvén, az olyan vármegyékben, melyekben a mezö-
ségnek nagy része fekszik, tartoznak végre ezen commis
siók minden faluban a helység közönséges helyeit az 
erdöinspectorok által felméretni és azokat a béplántálta-
tás végett szabad dispositiójok alá bocsájtani, mely igy 
megesvén, ha ezen commissiókra többé szükség nem 
lenne, instructiójokat a felséges királyi főkormányszék 
parancsolatjára a fődirectióhoz beadván, hivatalokat azon
nal leteszik. 

II. I n s t r u c t i o . 

Az e r d ö i n s p e c t o r i h i v a t a l r a n é z v e . 

1. Minden vármegyei erdöinspector tartozik minden 
méréseknél, melyek a silvanalis commissio praesidiuma 
alatt folynak, megjelenni és az organisálandó erdők fel
mérése alkalmatosságával mindazon pontokra, melyek 
azoknak jobb rendbe szedhetésekre nézve megkívántat
nak, szorgalmatosan vigyázni; ugy mint: 

• a)- Az erdők határszéleinek és felső színeinek .fel
mérésén kiviil vigyázni kelletik az erdő i földjének mine-
müségére is ; t. i., hogy hol kövérebb és mélyebb bőrű, 

ERDÉSZETI LAPOK. 49 



hol soványabb, vizenyős, köves, szirtes és meredek, hogy 
ezen környülállásokból ki lehessen tanulni, hogy a felvett 
erdő mintegy hány esztendők alatt nevelheti meg a leg
jobb tűzi-, vagy épületfát és mintegy hány táblákra osz-
tathatik fel. 

b) Vigyázni kelletik a rajta levő fáknak különböző 
nemeire és életidejekre, t. i. hogy az erdőnek melyik 
hajlatjában uralkodik a cser, tölgy, gyertyán, fenyő és 
több ilyen fák és hogy azok mintegy hány esztendősök, 
hogy igy a hely mekkoraságához, földje minemüségéhez 
és a fák nemeihez képest meghatározott számú táblákat 
esztendő szám szerént a rajzolatban is el lehessen ren
delni. 

c) Minden vizeket, melyek azon erdőből jönnek, va
lamint az utakat, melyek azon erdőt keresztül járják, és 
a pusztitáshelyeket is, melyek abban tanáltatnak, mind 
fel kelletik jegyezni a rajzokban, hogy igy a tulajdonos 
sok tárgyakra nézve a házában is disponálhasson erde
jében. 

cl) Ezen alkalmatossággal tanulja ki a mérő inspec-
tor próbatételéből azt is, hogy azon erdőben a hely 
változó állapotjához képest egy jugerumnyi helyen ugy 
táblánként, mint egyáltaljában hány szál élöfákban, 
vagy mintegy hány öl jöhet ki tűzifában, hogy igy a 
praevaricatióknak is annál inkább vége szakadhasson. 

e) Ami az ily felmért erdőkről megkészülendő topo-
graphica delienatiót illeti, annak nem kell ugyan czifrá-
nak lenni, de helytelen irások és magyarázatokkal össze
vissza firkáltnak sem, hanem a hegyeknek állása, mere
dekek, szirtek és folyóvizek abban ki lévén rajzolva a 
földnek egyforma tulajdonságú kiterjedései, a kopasz 
helyek, a fák nemei és azoknak — amennyiben lehet — 
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•egymás között egyenlő életidejek, ahogy egy-egy conti-
guitásba előfordulnak, punctirozott lineákkal lévén beke
rítve, azok csak kibetüztetnek, de azoknak magyarázatjai 
.a plánum tisztán maradott részének valamelyik odalára 
iratnak le. Ami pedig az igy felmért erdőknek topogra-
phica deliueatióján esendő és a jövendőbeli gazdálkodás 
rendjének fenntartására oly elkerülhetetlenül megkívántató 
kitáblázásokat illeti, azok a kész delineatión huzamos 
lineák által — amennyiben lehet — hosszukó négyszeg 
figurákban fognak kijegyeztetni és hogy azok közül 
melyik tábla hányadik esztendőben kerül a fejsze alá, a 
közepébe irt esztendöszámja által kelletik kijelenteni, 
megjegyezvén, hogy ezen táblának a természetben is már 
előre ki kelletett mesgyéltetniek. 

2. A városok, faluk, ecclesiák, vagy fundatiók erde-
jeit, melyeknek a commissio felméréseket, organizálásokat 
és további ügyeletüket reája bizta, tartozik idöhaladék 
nélkül felmérni, feltáblázni, azoknak esztendei termések
ből állható jövedelmüket akár fában, akár pénzben meg
határozni és ilyen tárgyakban tett operatumukat a com-
míssióhoz, vagy az azt illető helyre elküldeni s végre az 
ezen erdőkre nézve rendelendő pásztorokat béesketni és 
kiszabott büntetéseikről minden esztendőben számot is 
kérni. 

3. Amely városoknak, faluknak vagy ecclesiáknak 
erdejek nincsen ugyan, de arra való helyük, hogy erdőt 
vagy berket állithassanak, volna, de az undok t e r e l ) : a 
restség nem engedi, vagy a „nem akar" hátráltatja, azok
nak nyakokról köteles minden erdöinspector ezen követ 
-elhárítani, azok nékiek az erdőnek vagy bereknek való 

] ) „Tere" azaz t e h e r . 

4 9 * 
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helyet felmérni, bésánezoltatni és hogy esztendőnkén" 
annak mintegy hányad részét, mi módon és miféle fák
kal vessék vagy ültessék be? arról kezükben utasítást 
hagyni, s annak teljesítésére reá is szorítani. 

4. Minthogy kivált az úgy nevezett mezőségen köny-
nyen támadhatna az a kérdés, hogy a kimért helyekei 
honnan vessék, vagy ültessék be? azért ennek elhárit-
tatására köteleztetik minden erdöinspector az erdős he
lyekről minden esztendőben 1'ainagokat gyűjteni, azokat 
a mezőségen kiosztogatni és az azokkal való bánásmódot, 
azhol személyesen nem lehetne, Írásban közleni. hogy 
mi módon kelljen azokat mind a plántaiskoláknak, mind 
pedig az erdők vagy berkeknek kiszabott helyeken elvetni 
és a jövendőbeli használhatásra felnevelni. 

5. Az a mindennapi tapasztalás, hogy ezen hazában 
mindenütt ott vagyon a pálinkafőzés legnagyobb divatjá
ban, azhol a fá legszűkebb, természetesen is mert ott a 
legtöbb gabona, azhol az erdő legkevesebb; mely hogy 
mennyire elpusztította némely helységek vidékeiről az 
erdőket és mennyire hágtatta a téli tüzelésre fordítandó 
költséget, kivált a nagyobb városokban, azhol több dicas-
teríumok, oskolák és különben is sok fával és tűzzel 
járó mestermívek tanáltatnak, áztat minden jó hazafi 
fájdalommal erezhetvén, egy szoros kötelességévé tétetik 
ezennel minden erdöinspectornak a maga megyéjében 
helységenkint meghatározni, hogy mintegy hány pálinka

főző állhat fenn egyszerre azon helységekben és váró
sokban, a fa szükihez képest; az igymeghalározott szám
nak a további főzésre szabadságot adván; a. szükség
telent' valókat, főzőeszközeiknek örökös elvesztése terhe 
alatt feltiltja; a praevaricatorokat pedig haladék nélkül 
exequáltatja, amely rendszabás után természetesen követ-
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kezö pálínkabélj hiányosságot könnyen kipótolhatják a 
félre ievö és haszon nélkül heverő nagy kiterjedésű 
erdőkben és erdők körül felállítandó nagyobb pálinkafőző 
házak. 

6. Az 1781-ben az erdölésre nézve kihirdettetett 
rendszabás 44-ik pontja tartása szerént az 1816-ban 
11584. s z á m o k alatt a törvényes erdölésre serkentő irás 
I. része. 4-ik pontja alatt röviden eléadott okon, nincsen 
egy erdőt pusztitóbb rosz szokás annál is, hogy az erdők 
nyáron által éppen ugy, mint télben, szakadatlanul vágat
tatnak azok által, akik önnön kényeiknek még csak 
annyit sem akarnak feláldozni, vagy csak annyit sem 
tudnak, vagy nem akarnak tudni, hogy a természet a 
maga áldásaira nézve nékünk mindezekben csak egy 
természetes aratást és egy szüretet adott egy-egy eszten
dőben ; a fennebb emiitett rendszabás 44-ik pontja szerént 
tehát szoros kötelességéül tétetik ki minden erdöinspector-
nak arra is vigyázni és vigyáztam, hogy Április 15-étöl 
fogva, október 15-éig az olyan erdőkben nevezetesen, 
melyek gyökérsarjadzás által anyatökékröl szaporodnak 
és leginkább csak tüzelésre intéztetnek, senki élö nyers
fát erdejéből se ne vágjon, se ne vágattasson s annál 
fogva emporialis helyekre is a megirt időközben eladás 
végett nyersfát ne vihessen, kivévén azon épület és 
eszköz fákat, melyeket csak nyersen lehet és kelletik 
használni, melyet ha akár nemesember, akár paraszt 
általhágna, azt az észrevevö erdöinspector a megbüntetés 
végett azonnal a comniissiónak, vagy a födirectiónak 
tartozik feljelenteni.' 

7. Az erdösebb helyeken lakó közönség, kivált ha 
emporialis hely vagyon közel, a földműveléssel felhagyván,; 
egész esztendőt által az erdőkben praevaricál és lopott 
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fát hord eladni, hogy magának felhagyott földei mellett 
élelmet vásároljon; az inspectorok kötelessége légyen 
tehát az is, hogy az emporialis helyeken senki lopott 
fát ne árulhasson; hanem minden faárus embernek 
hiteles levele légyen arról, hogy fáját vagy tulajdonából,, 
vagy pénze után árulja. 

8. Az 1811 -béli diaetalis 34-ik articulusa tanítása 
szerént, amint annak 6-ik pontja alatt meghatározhatott, 
szorosan köteleztetik minden erdöinspector arra is vi
gyáztatni, hogy a határok fordulói, azaz a tilalmasok és 
kaszáló rétek többé száraz sövény kerittésekkel bé ne-
kerittessenek, hanem azok helyett az inspector által 
kiadandó utasítások szerént mindenütt sánczok és eleven 
gyepük állíttassanak fel: a falukban pedig azhol az ilyen 
kerítéseket nem lehet elkerülni, azok szüntelen jó lészás 
fedelek alatt tartassanak, megbüntetvén az azt nem kö
vetöket mindannyiszor az ezen tárgyra nézve kiszabva 
levő büntetés dijával. 

9. A fenyves erdőkhöz közel lakó parasztok a jö
vendőre nézve legszebb reménységü fenyöfa-íiatalokat 
le szokták vagdalni és azokból faragott léczeket, vagy 
szőlő-karókat készítvén, azzal szoktak kereskedni; legyen 
tehát kötelességek az erdö-inspectoroknak arra is szorgal
matosan vigyázni, hogy ily paraszt és nem élöfákból fürészen 
vágatott léczek többé ne áruitathassanak; valamint azt is 
megtiltani, hogy a vén fenyőfákról önkényt lehullott 
csapkarókat kivéve, a jő reménységü fiatalok ily csekély 
haszonra többé ne fordíttassanak. 

10. A zsindely-faragásnak eddigelé gyakorlott módjá
ról is az lévén a kedvetlen tapasztalás, hogy ezen mes
terséget folytató parasztok sokszor tiz nagy élőfát is 
levágnak és elrothadni hagynak, amig egyet olyant ta-
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nálhatnak, melyből zsindelyt készíthessenek: kötelességévé 
tétetik minden erdőinspectornak a maga megyéjében oly 
ahhoz alkalmaztatott fürészmalmokat állíttatni fel, melyek 
által akármely fenyőfából is nagyobb haszonnal és sebes
séggel mint eddig a legjobb és tartósabb zsindelyt lehes
sen kivágatni. 

11. Az 1811-ben költ 34-ik diaetalis articuhis 4-ik 
pontja ellenére mind ez mai napig az is gyakoroltatván, 
hogy az elbokrosodott erdős helységekben a régibb mivelt 
földek a nem-trágyázás mián természetesen elsoványod
ván, az által tesznek nem csak, és nem annyira a 
parasztok, mint a nemes birtokosok is termékenyebb föl
dekre és kaszálókra szert, hogy kézügyben levő erdejeket 
irtják és irtatják ki; köteles minden erdöinspector arra is 
felvigyázni, hogy sem nemes, sem paraszt akármely erdő
ben is irtást ne tegyen és ne tehessen mindaddig, vala
míg, a hely és környülállások megtekintése után, az a 
concernens erdöinspector által jóvá nem hagyatott; ha 
pedig valaki ebben az ágában az erdölés rendjének en
gedetlennek tanáltatnék, azt az erdöinspector a commis-
siónak feladni és a citált Articuhis 4-ik pontjában kisza
bott büntetést exequáltatni tartozik. 

12. Jóllehet minden felsöbbségi rendelések mellett is, 
melyek az erdők gyujtogatása tárgyában eddigelé a vár^ 
megyei, székbeli és magistratualis tisztekhez elküldettek, 
ezen erdötpusztitó rosz szokás nemhogy az idő folytával 
alább szállana, de sőt a tapasztalás szerént esztendönkint 
nagyobbra-nagyóbbra láttatik terjedni, azért az ezen ve
szedelmes szokásnak eltávoztatására szolgáló módok fel
találása, mint amilyen az erdöpásztori alább előfordu
landó instructio áprilisi 5-ik pontja alatt is elő fog adatni, 
az arról való rendelések megtétele, valamint az ilyen 
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vétket elkövetett bűnösök kikeresése és a kinevezett 
biztossághoz az 1811-ben költ 34-ik diaetalis articuhis 
5-ik pontja tartása szerént való megitéltetések végeit való 
feladása is ennek utána az erdöinspectorok kötelessége 
lészen. 

13. Hogy az erelök métáira való rosz ügyelet mián 
naponkint szaporodnak a processusok, az 1811-ik diaetalis 
34-ik articulus 9-ik pontja ellenére, és hogy ezek azok 
a legveszedelmesebb processusok, melyek ugyan ritkán 
esik meg, hogy fö- vagy nyaktöréssel ne kezdődjenek, 
számtalan példákból tudva lévén: köteleztetnek ezennel 
minden megyebeli erdöinspeetorok arra is, hogy vár-
megyéjeket legalább minden két esztendőben egyszer 
egészen bejárják minden szomszédos erdőknek métáit 
megvizsgálják és megujittassák, az ezen alkalmatossággal 
magokat előadó differentiákat — ha lehetséges — magok 
jelenlétekben eligazítsák, az el nem igazithatókal pedig 
az eligazittatás végett haladék nélkül a kirendelt commis-
siónak feljelenteni el ne mulasszák, ügyelvén ezen alkal
matossággal minden a Silvestris Ordo ellenére gyakorlás
ban levő rosz szokások és praevaricatiókra is, melyekről 
minden három hónapban egyszer relatiót tenni tartoznak. 

14. Minthogy egy szélesen kiterjedett nagy megyében 
egy erdöinspectornak annyi szeme nem lehet, hogy 
mind ezen sok kötelességeknek egyedül pontosan meg
felelhessen, sem pedig az 1807-ben 7166. számok alatt 
költ rendelés 3-ik pontjánál fogva a minden esztendőben 
megváltozni szokott s különben is nem az erdöinspecto
rok hatalma alatt levő falusi birák és esküitek által soha 
igyekezetében czélt nem érhet; azért köteles végre min
den városon és falun a maga megyéjében a környül
állásokhoz képest egy, vagy több erdöbirákat alrendü 
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nemesekből és parasztokból kiválasztani, azokat a Sil-
vestris ordo törvényeinek megtartására • és megtartatására 
beesketni, továbbá a csemeték ültetése, magvetés, favágás, 
eleven kerítés felállítása s több ilyen hasznos fogások 
módjaira oktatni, melyek több számmal az 1810-ban 
115S4. számok alatt közönségessé tétetett nyomtatvány
ban is előfordulnak és végre kezükbe ily forma instruc-
tíót adni. 

III. I n s t r u c t i ó. 

Az e r d ő - b í r ó k r a n é z v e a z e s z t e n d ő 12 h ó n a p 
j a i r a f e l o s z t v a . 

N o v e m b e r : 

1. Minek előtte ezen hónapnak 15-ike : az erdők 
vágathatására meghatározott idő elöállana, köteles minden 
helység erdöbárája az erdőkben levő utakat feljárni és 
megvizsgálni, azok közül a szükség felett valókat 
elcsóvázni, és besánczoltatni, hogy azokon többé semmi 
nemű szekerek ne járhassanak, a szükségesekeh pedig 
megigazíttatni és megegyengettetni, hogy azokból a 
fahordás alkalmatosságával jövő-menő szekerek kitérni ne 
kénytelenittessenek. 

2. Ezen munka folytatása alatt beállván ezen hónap
nak 15-ike is, szorgalmatosan vigyázzon, hogy a levágásra 
kihatározott táblában egy favágó se álljon be rosz és 
csorba fejszével, mely által a legjobb reménységü anya
tökeket is ugy megmocskolhatják, hogy azok többé bajosan 
hajthatnak jó reménységü fiatalokat; valamint arra is 
ügyeljen, hogy a levágandó táblákban 10—15 öl. távol
ságra egymástól a legbecsesebb fák nemei közül egész
séges magfákat hagyjanak fenn, a levágandókat jó tövön 
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rójják el és az ölfákat az eddig gyakorlott rosz szokás 
szerént ne a magfák mellé, hanem a tábla szélére 
szekérrel könnyen hozzájárható helyekre és felvert karók 
közé rakják, a haszonra való műszer fákat pedig előre 
kiválogatván, külön csomóba gyűjtsék össze. 

3. Ha az ilyen levágandó táblákon fahéjért járó 
tímárok jelennének meg, szoros kötelességek legyen 
azokra is ugy ügyelni és ügyeltetni, hogy a levágandó 
táblán kivül az erdő más részeibe széjjel ne kóboroljanak 
és azokban a még fenmaradandó fák héjjainak lehántá-
sával kárt ne tehessenek, az 181 l-ben költ 34-ik diaetalis 
articulus 10-ik pontja ellen vétőket pedig haladék nélkül 
arestálják és zálogolják meg. 

4. A fejsze alatt levő tábla már megmezítelenült 
pászmáiról az hasznosabb galylyakat gyűjtessék ösze és 
azokat nyalábokra kötözvén, rakassák illő helyen kaza-
lakra, hogy azok se vesszenek a helynek szinén ok nélkül, 
hanem tégla-égetésre, kemenczehevitésre s egyebekre 
használtassanak, vagy pedig, ha az erdő tulajdonosainak 
ugy tetszenék, hogy az ilyen galylyakat a szegénységnek 
által engedje, abban az esetben meghatározott napokon 
a szegénység által feltakarittatni és elhordatni tartozik, 
hogy igy a levágott táblák minden meggyuladható eszkö
zöktől tisztán maradjanak. 

5. Gondoskodjanak a cser, tölgy és más hasznos 
fák magvainak beszedésekről, azoknak az erdő pusztásain 
a nyári hónapokban felvágott és elkészített helyekre való 
elvetésekről, rész szerént pedig a vmegyei erdöinspeclorok-
hoz való elküldésekről. 

6. Ezen hónap legalkalmatosabb lévén az inkább 
száraz, mint nedves természetű helyeken a csemeték 
elültetésére, köteleztetnek nem csak a közrenden levő 
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nőtelen ifjúságot arra nógatni, hogy a felséges királyi 
főkormányszék által 1819-ben is 1264. számok alatt 
kiparancsolt 10 csemetéket elültetgessék, hanem magukat, 
a colonusokat is arra szorítani, hogy telkeiket, kertjeiket 
és a kimért falu közönséges helyét is néhány kiszabott 
facsemetékkel beültessék; melyvégre a kezek alatt levő 
erdőkből vigyázat alatt a megkivántató csemeték számát 
tartoznak ki is adni. 

D e c z e m b e r . 

1. Szorosan vigyázzanak mindazon dolgokra továbbra 
is, melyek az elöbbeni hónapra kiirattak s nevezetesen 
a fahordó utak és hidak elkészitésén iparkodjanak. 

2. Ezen időpontban a fa leszállittatása és elhordása 
is megindulván, ha a szabad utakon kivül más bezárt 
és megtiltott utakon szekereket találnának járni, azokat 
tüstént arestálják és megzálogolják, hogy a bűnösökön 
az 1811-ben költ 34-ik diaetalis articuhis 8-ik pontja 
alatt számokra kiszabott büntetés exequáltathassék. 

3. Minthogy az erdöbirák a kezek alatt levő erdők
ben minden darab fáról számolni tartoznak, szoros köte
lességek vigyázni arra is, hogy se a szekereslegények a 
magukén kivül a mások fáit is elhordják, sem pedig hogy 
azok között idegen tolvajkodó szekerek az erdőbe be ne 
járhassanak, s abból léczeknek, karóknak s egyebeknek a 
legszebb reménységü fenyő és más nemű fiatalokat levag
dalják. 

4. Minthogy ezen időtájban a dolgosok tüz nélkül el 
nem lehetnek, vigyázzanak arra is, hogy az ilyen tüzek 
ne a legszebb makktermö élő fák töveire rakattasanak és 
az által az erdőben kárt okozzanak, hanem tűzhelyeket 
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az erdőnek olyan tisztás helyein állítsák fel, az hol uj 
jövések, csemeték és élő Iákban kárt ne tegyenek. 

J a n u á r i u s. 

1. Szoros ügyelettel lévén mindazokra, melyek az 
előbbi hónapról ezen hónapra is által szállanak, azon 
közben a maguk számukra, vagy az elküldés végett meg
szedett fenyötobzokat, melyek alatt azoknak magvai 
vannak elrejtve, venyegékböl, vagy vékony vesszők
ből font kosarakba rakosgatva ottan-ottan meleg szobá
jukban vizzel megprecskelvén. mindaddig szárogassák, mig 
azolc a gyakori megönlözés és viszont megszáradás által 
felborzasodván a magkihullatásra elkészülnek, annak utána 
olyan lyukatos kasokba, — mint a török búzát is szokás, 
kicsépelve, polyvájoktól kiválasztva a jövendő elküldés 
vagy szükségre egy oldal száraz kamarában fenyőfa 
héjjából készült és jól kiszáraztott edénykékben felaggatva 
tartsák. 

2. Ha a favágók ezen hónapban fejszéjekkel a levá
gandó tábla széléhez közelgetnének, szorosan vigyázzanak, 
hogy azok a tábla métáit tudatlanság vagy szántszándék
ból is által ne hágják hanem a métát elérvén, a favá
gástól megszűnjenek. 

3. Ha az idö lágy volta megengedné, kötelesek arra 
is, hogy ezen hónapban a megszáradott anyatökéket 
kiássák, csomókra gyűjtsék és az illő helyekre elszállít
tassák, gödreit pedig betöltsék és a jövendő béplántálásra 
elkészítsék. 

4. El ne mulasszák sürgetni azt is, hogy amely he
lyeiről a levágott táblának a fákat csak szánuton lehet 
leszállítani, azok haladék nélkül leszállitassanak és elhor-
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(láttassanak, nehogy a további halogatás azoknak leszállí
tásokat lehetetlenné tegye. 

F e b r u á r i u s. 

1. Kötelességek minden az előbbi hónapokra kiirt, 
de be nem végzett foglalatosságaikat tovább folytatni és 
sürgetni a közrenden levőket a közelgető tavaszkor be
ültetendő helyek elkészíttetésére. 

2. Megtisztogatják az annak előtte esztendővel levá
gott táblákat a komlóvenyege és más ilyen ártalmas nö
vényektől, melyeket egybegyűjtvén a táblák mesgyéin, vagy 
csendes időben hamuvá égetnek, vagy a szegényeknek el-
hordás végett által engedik. 

3. Gondoskodnak a fenyő, gyertyán, cser, tölgy, 
bükk, kőris és nyirfa-magoknak és csemetéknek, melyek
kel az előtti őszön készen nem lehettek,, az olyan pusztás 
helyekre való elvetések és elültetésekről, melyeket' köze'-
lebbröl ezenvégre elkészíttettek vala. 

4. Megjárják az erdők métáit, melyeket ezennel meg 
is ujitnak a szomszédos erdöpásztorokkal egyetértöleg, 
amely alkalmatossággal támadandó processzusokat maguk
nak feljegyezzék és idöhaladék nélkül a concernens erdö-
inspectorhoz feljelentik. ' l!. 

5. Ugyanezen alkalmatossággal a kezük alatt levő 
erdőknek belsejét is megjárván, minden abban tanálható 
eldüledezett fákat is megjegyeznek és azoknak onnan 
való kitakarittatásokra nézve az illő helyre való feljelen
tést megteszik. 

6. Ugyanezen alkalmatosággal megjárják az annak 
előtte 16 s több esztendőkkel levágatott táblákat is és 
megvizsgálják, hogy valljon az azon táblák levágása alkal-
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óvatosságával meghagyatott magfák hullattak-e annyi ma
got és neveltek-e annyi csemetét, hogy azokra többé szük
ség se lenne, vagy sem? Ha igen, abban az esetben ezek 
is kivágattatnak; ha pedig a körülöttük levő hely nem 
volna még illendöleg béhullatva és az által megsűrűsödve, 
abban az esetben azok még továbbra is meghagyatnak. 

M á r e z i u s . 

1. Folytatják az előbbi hónapról egészen, avagy csak 
félben maradott kötelességeiket. 

2. Sürgetik a még netalán hátra levő fáknak leszállí
tását, az ölfáknak és gallyaknak a fejsze alatt álló tábla 
minden részeiről való letakarittatását. 

3. Uerekasint hozzákezdenek mindenféle csemeték
nek elültetésekhez és serkentik a falusi ifjakat és közön
ségeket is a kiszabott csemetéknek, telkeiken, vagy más 
arra a végre kiszabott helyeken való elplántálásokra; 
nevezetesen az olyatén vizenyős helységekben, ahol az 
őszi ültetés nem oly tanácsos lett volna; ugy a fűzfa 
karóknak elverésekre és száraz sövény kerítéseknek belé-
százására . 1 

4. Az erdőkben a fahordás által felbomlott utakat és 
hidakat megvizsgálják és azokat reparálni és reparáltatni 
igyekeznek. 

5. Megássák és megásatják az eleven kerítéseknek 
legjobb fekete és fehér tövis, (ramnus catharticus és 
ehrategus oxiacantha) kökény, csipke, egres, fekete- és 
veresgyürü, fagyai, galagonya, kecskerágó, sóskafa cse
metéket és a meghatározott helyekre elültetik vagy elül
tettetik. 

l é sza = pózna, tehát „belészázás" = póznával va ló megerős í tés . 
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6 . Szoros ügyelettel tartoznak lenni az iránt is, hogy 
ezen hónapon elkezdvén egész novemberig senki ok 
nélkül az erdőben tüzet rakni ne merészeljen; valamint 
a szénégető czigányokat is és kovácsokat arra utasítani 
köteleztetnek, hogy szénégető műhelyeket olyan helyeken 
állítsák fel, hogy az által az erdőkben gyuladás ne tör
téntessék. 

Á p r i l i s . 

1. Megkettőztetett igyekezettel tartoznak vigyázni a 
többek között arra, hogy a telelésből kihaladott heverő 
marhák, kecskék s több effélék az 5 utóbbi esztendők
ben levágatott csemetés táblákra reá ne menjenek, hogy 
azoknak tetejüket elrágcsálják; valamint arra is, hogy a 
marhák szája alól kinőtt táblákban, az honnan azok ki 
nem tiltathatnak, a pásztorok: az erdő között levő kaszálók 
terjesztése czéljából vagy egyéb kinézésböl a fákat ne 
környülmetéljék, vagy alájok tüzet ne rakjanak, se fel ne 
hántogassák vagy másképpen ne rongálják és pusztítsák; 
aki pedig ezen kiszabott rendszabás akármelyik ágára 
nézve is rajta tanáltatnék, vagy marhája: az 1-sö, vagy 
a 2-ik esetben a concernens erdöinspectorhoz, vagy udvar
hoz vitettessék, az hol áztat bünihez képest az 1811-ben 
költ diaetalis 34-ik articuhis 7-ik pontja tartása szerént 
exekválni lehessen. 

2. Minthogy ezen hónapban minden szorgalmatos 
erdöbirónak leggyakrabban kelletik erdejét kerülgetni és 
a táblák mesgyéin le s fel járogatni, azért ezen hónap
ban minden benőtt tábla-mesgyéket kitisztogatni és kita
karítani el ne mulasszák. 

3. Április 15-ike beállván szorosan köteleztetnek a 
fejszét az erdőből tökéletesen kitiltani és ezen időtől 
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fogva egész november 15-ik napjáig semmi szili és prae-
textus alatt fejszés embereket az erdőn keresztül járni 
meg nem engedni, kivévén azokat, akik assignatiók mellett 
viz alatt való munkára megkívántató fáknak, vagy abron
csoknak való vesszőknek vágására rendeltettek; továbbá 
sem a netalán még el nem hordott fáknak az uj vágá
sokon, vagy csemetéseken keresztül való elhordását meg
engedni, hanem azokat lehullott gallyakkal befedvén, az 
illő helyre bejelenleni és a további rendelésig pásztorolni 
tartoznak. 

4. Az erdöinspectori instructió 11-ik pontja tartása 
szerént, az erdőkben terjedő irtások csak ugy engedődvén 
meg, hogyha arra az irtani szándékozónak a vármegyei 
erdöinspectortól lenne jóváhagyása: azért szorgalmatosan 
tartoznak ügyelni arra is, hogy ilyen helybenhagyó irás 
vagy assignatio nélkül, senki irtani az erdőkben ne me
hessen, anélkül, hogy arról a vármegyei erdöinspectort 
ne tudósítsák, ha nemes ember által tétetödnék az meg; 
vagy hogy meg ne zálogolják, ha azt paraszt ember cse
lekedné. 

5. Éppen ezen időpontra esvén az is, melyben az 
avar és • erdögyujtogatások el szoktak kezdődni, vagy 
nagyobb divatjában szoktak lenni: köteleztetnek azért 
minden erdöbirók, minden szomszédos akármi névvel 
nevezendő birtokosok erdöpásztoraival egyetértöleg a fa
lusi bírák által magoknak annyi segédvigyázókat kiren
deltetni, • amennyivel gondolják, hogy a kezük alatt levő 
erdőkét ezen veszedelmes kártól megmenthetik; mely 
veszedelemnek még bizonyosabban megeshető elhárítása 
végett, kötelességekben fog állani az is, hogy szoros fel-
vigyázásokat, a rajta tanáltató bűnösöknek pedig igen 
terhes megbüntetésüket minden helységekben és minden 
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esztendő ezen hónapjában a templomokban a papok 
által kihirdettessék és a közönséget ezen vétkes és az 
egész országra nézve felette káros cselekedetnek elköve
tésétől szelid intések által elidegenitsék, a netalán rajta 
kapatott bűnösöket pedig azonnal elfogják és kemény 
őrizet alatt a concernens erdöinspector kezébe szolgál
tassák, aki az ily vétkeseknek illő megbüntetéséről gon
doskodni tartozik. 

M á j u s. 

1. Szoros felvigyázására köteleztetnek viszont mind 
azon tárgyaknak, melyek az áprilisi hónap pontjai alatt 
előadattak. 

2. Vizsgálgatják az ezen hónapban ki nem sarjadzott 
vagy ki nem zöldült anyatökéket és élöfákat és azokat a 
jövendő őszön az erdőből való kitakarítás végett magok
nak szorgalmatosan feljegyzik. 

.'3. A kezük alatt levő erdőknek élöfás részeiben 
szemmel tartják a fák kivirágozását és megjegyzik, hogy 
miféle fák nemeire nézve és mennyiben lehet azon esz
tendőre a magterméshez számot tartani. 

4. A nyárfáknak magvai ezen hónap végére meg is 
érvén, azoknak haladék nélkül való összeszedéseken és 
az olyan vizenyős helyekre való elvetéseken iparkodja
nak, azhol más becsesebb fák nem szaporittathatnának. 

J ú n i u s . 

1. A falusi birák által, vagy a városi elöljáróktól 
kikért és kirendelt segédvigyázókat, nem lévén azokra 
többé oly elkerülhetetlen szükségük, elbocsájtják ugyan, 
de a maguk szoros felvigyázatjukat mind a történhető 

EKDÉSZKTI LAPOK. 50 



740 

tűzre, mind pedig a marháknak, szárazfát-szedegetöknek, 
s akárkinek is az újonnan levágott és 5 esztendőn alul
járó táblákban való széj jeljárkálásukra nézve szorgal
matosan folytatják. 

2. A mindenféle műszereknek és szerszámoknak 
igen hasznos szilfák magvait, melyek ezen hónapban 
szoktak megérni, mihelyt azok jól megsárgultak, tüstént 
leszedik és rész szerént a kiparancsolt helyekre elküldik, 
rész szerént pedig az általok előre elkészített pusztás 
helyekre elvetik, megjegyezvén azt, hogy ezen fa neme 
inkább a porondos közép-nedves jó földet és az árnyé
kos hajlatokat kedveli. 

3. Minden a keze alatt levő erdőkben tett javításo
kat és javitni valókat, úgy a történt praevaricátiokat is a, 
helység nótáriusa vagy más által irásba tétetvén, azzal 
tartoznak ezen hónap utolsó napjára személyesen a 
vármegyei erdöinspectorok előtt megjelenni és a további 
rendeléseket kezűkhez venni. 

J u l i u s. 

1. Ha az előbbi hónapban szedett szilfamagvetéssel 
még készen nem lehettek volna, azt tovább folytatják 
és vetegetik. 

2. A közelgető őszön elültetendő és vetendő becse
sebb famagoknak és csemetéknek az erdő még hátralevő 
pusztásain mindazokon a helyekéi), azhonnan a közelebb 
elmúlt hónapokban a megszáradott anyatökéket kiásták 
vagy ásatták, helyeket és fészkeket készítenek. 

3. Megjárván az egész erdőt, ha annak valamely 
részében sok, a szélvészek által felforgattatott fákat talál
nának, vagy itt-amott erdötpusztitó ártalmas férgeket 
vennének észre, azt tartoznak azonnal az illő helyre 
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bejelenteni, hogy azok iránt a rendelések azonnal meg
letethessenek. 

A u g u s z t u s . 

1. Folytatják a szoros felvigyázatot az erdőknek 
minden részeire nézve és irtogatják az ártalmas töviseket, 
venyigéket és komlókat az olyan helyekről, azhol azok 
a becsesebb fák nemeinek leginkább ártani látszatnak. 

2. A havasos helyekről folyó és tutajozható vizek 
ezen időpontban legkevesebb vizzel birván, azokat tar
toznak mind feljárni, a tutajozásra nézve veszedelmesebb 
helyeket megjegyezni és azoknak megigazittatások végett 
a közönséges segedelem és erö kieszközöltetésére nézve 
a concernens erdöinspectornál haladék nélkül jelentést 
tenni. 

S z e p t e m b e r . 

1. A nyírfának magvai ezen idö tájban érvén meg, 
azokat megszedik, az elküldeni valókat az illő helyekre 
administrálják, a meghagyottakat pedig a másféle fát 
nem termő, száraz, porondos és sovány helyekre el-
vetegetik. 

2. Az erdőkön keresztül járó szabad utakon minden 
hidakat megvizsgáljanak, a melyeket személyesen, vagy 
több erdöpásztorok segítségével megigazíthatnak, azokat 
reparálják; a nagyobbakat pedig, melyeknek megigazitta-
tásokra erejek nem lenne, a falusi birák, vagy helység 
elöljárói által haladék nélkül megigazíttassák. 

3. Ha elöljáróiktól engedelmük volna arra, hogy a 
helységbéli szegénységnek az erdőben tanáltató apróbb 
száraz fákat mindenkor kiadhassák, úgy a nyári hónapok
ban, imitt-amott az erdőben észrevett ilyen fáknak kihor
dását leginkább ezen hónap utolsó felén sürgessék. 

5 0 ' 
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O k t ó b e r . 

1. Az eleven keritések jó móddal való íelállithatá-
sokra nemcsak csemeték, hanem azok között magokra 
is szükség lévén, kötelesek — a márcziusi hónap 5-ik 
pontja alatt arra a végre kihagyott — plántáknak mag
vait is megszedni, azokat kitisztítani és azokat rész sze
rént a megmondott helyekre elküldeni, rész szerént pedig 
az általuk elkezdett eleven keritések sorai közé elve-
tegetni. 

2. Közelgetvén az az idö, melyben a fejsze alá 
kerülendő táblákra nézve a fák vágatása módjáról, azok
nak eladások, vagy a famagazinumokra leendő elszállítá
sokról, s minden más a kezük alatt levő erdőket vagy 
erdöhelyeket tárgyazó intézetekről gondoskodni kelletik 
azért minden erdöbiró újonnan köteleztetik concernens 
erdöinspektora előtt ezen hónap 15-én az illető rende
lések általvétele végett megjelenni. 

3. Ha valamely privátus birtokos erdöpásztorait va
lami praevaricációban találnák azokat kötelesek haladék 
nélkül az erdő tulajdonosának bejelenteni és az illető bün
tetést rájuk exequáltatni. 

* 

Ezek azok az intézetek felséges királyi főkormány
szék, melyeket hazánkban az erdölés törvényes rendjé
nek felállithatására csekély vélekedésem szerént mostanra 
a legszükségesebbeknek lenni láttam, melyeknek pont
jai között ha olyanok is tanáltatnának, mind 
amellett is hogy ezekben hazánk törvényétől eltá
vozni nem akartam, a melyek a jövendőt nem néző 
nemesi jusnak, vagyis az erös önnönkényüzés szere
tetének nem fognának tetszeni, az abból esett, hogy 
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én az erelöket ugy néztem, mint a status legbecse
sebb és elkerülhetetlenebb kincsét, melynek meg-
tarthatására mindent elkelletik követni, nem pedig 
ugy mint kinek kinek privát és szabad tetszésenként el
prédálható vagyonát. Ha pedig több nevezetes tárgyakat 
hihagytam volna, ami meg is történt, az részszerént 
rövid belátásomnak, más részről pedig a magam ezen 
munkácskára. való igen késő elhatározásának és az 
ammián következett igen rövid időnek lehet tulajdoní
tani, melyekért mély alázatossággal engedelemért esedez
vén, örökös tisztelettel maradok a felséges királyi főigaz
gató tanácsnak alázatos szolgája Tordán, 1825-ben novem
ber 16-án. Kiss József s. k. nemes Torda vármegye erdö-
inspektora. 

(Eredetije az Orsz. Levéltár erdélyi főkormányszéki 
osztályában 1826. évi 773. sz. alatt.) 

Egy ákáczfa-ellenség . 
írta : S a j ó Károly, tanár. 

A mult év nyarán egy nagy, húszéves élő ákáczfá-
mat tövénél kitörte a szél. Még pedig nem is valami nagy 
vihar, hanem csak közönséges középerösségü szél. 

Midőn a törés helyét, mely vagy 5 cm-nyire volt a 
föld szine fölött, megvizsgáltam, láttam, hogy az egész 
belső faszövet össze-vissza van rágva és fürészporra em
lékeztető korhadékokkal helyettesítve. Külsőleg azonban 
semmi baj sem látszott a kérgen. Csakhamar megtalál
tam a kártevőket is, még pedig különféle nagyságú pa-
jodok alakjában. A legnagyobbak azonban nem haladták 
meg egy felnőtt cserebogárpajod testének harmadát. A 


