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nyesegetve, valamennyinél jó, de az amerikai kőrisnél kiváló
eredménynyel.
Ezen egyszerű és olcsó eljárást melegen ajánlom az erdő
tenyésztőknek az összes csonkolható fanemeknél; az ákácz fiatalos
helyes felnevelésénél pedig mellőzhetetlennek tartom. Hiszem is
erősen, hogy az, aki megkísérli, az eredmény után soha többé el
nem hagyja.

Pécs erdészetének múltjából.
Irta: Cserkuti.
— A ;,Pécsi Napló" f. é. június 23-iki számából. —
török 143 éves pécsi uralmának megszűnése után, 1686-tól
fogva Pécs város, mint a király kincstárának birtoka, a m. kir.
udvari kamara adminisztrációja alatt állott s lakosai ezen idő
ben szabadon gyakorolták a faizást az itteni erdőségben, a melyből
saját házi szükségletükre tüzelő- és épületfát hordhattak maguknak.
1703-ban kiadta I. Lipót király azon diplomáját, melylyel a
pécsi egyházi javadalmat újból szabályozta. Ebben megállapittatván
a javadalmas földesúri joga Pécs fölött, a város a püspök hatalma
és feudális joghatósága alá került s ezt a várossal szemben a
püsp. prefektus (jószágkormányzó) képviselte, ki azóta a városnak
közvetlen fölebbvalója volt.
Mihelyt azonban a püspök földesúri jogait érvényesíteni kezdte
és követelte, hogy aki az erdőből fát akar vinni, az erre minden
egyes esetben előzőleg a prefekturán engedélyt kérjen és czédulát
váltson, azonnal meggyült a baja a várossal, mely régi kivált
ságaira hivatkozva, az uj rendnek a legerélyesebben ellentállott
és a város lakóinak jobbágyi minőségét a leghatározottabban tagadta.
1712 június 30-án a tanács tiz panaszpontot terjesztett a püspök
elé s a 10-ikben azt mondja: A faizást és vadászatot az erdőben,
mely mindkét jog Pécs szerencsés visszahóditása óta megengedett
volt, a püsp. prekfektus szigorú büntetés terhe alatt megtiltja, a
polgároktól már a városnál elveszik a fegyvert, pedig sokszor
csak gyakorlat végett tesznek egy-egy lövést, hogy szükség esetén
az ellenséggel szemben védekezhessenek, miután a város az ellen
ségnek mintegy torkában fekszik és bármely napon veszélynek
lehet kitéve.
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Gróf Nesselrode püspök Pozsonyban kelt válasza erre vonat
kozólag előkelő rövidséggel igy hangzik: „Aki elolvassa a törvényt
és bármely vidék szokását megfigyeli, az látni fogja, hogy az
erdei favágás és vadászat egyaránt tilos dolog." Ez annyit jelent,
hogy mindkét jog a földesurat illeti meg.
A város ebbe egy perezre sem nyugodott bele, hanem a
földesúri jogból folyó összes sérelmeit, melyek t. i. Pécs hajdani
szabadalmaival össze nem fértek, a legmagasabb helyig, a király
elé vitte.
III. Károly a pécsi viszály tárgyalására Győrbe delegált egy
királyi bizottságot Keresztély Ágost szász herczeg, esztergomi
bibornok-érsek, kir. főkanczellár, a győri püspökség adminisztrátora,
a király rokona stb. elnöklete alatt. A bizottság 1714 ápr. 17-én
kezdte meg működését Győrött, hová egy kellemetlen utikaland
után, döczögő szekéren Pécs követei is megérkeztek, miután pécsi
fuvarosuk a moóri erdőben egyszerűen lerakta őket és üres szekerével
Pécs felé visszafordította a rudat. A vitás ügy tisztázása Győrött
sehogysem sikerült.
Ekkor elrendelte a király, hogy a m. kir. udvari kanczellária
és udvari kamara tagjaiból Bécsben külön alakítandó vegyes
bizottság újból vegye kezébe az ügyet és főként arra törekedjék,
hogy a pécsi püspök földesúri követelései a város kiváltságaival
összhangba hozassanak. Ezen kir. rendelkezés reménységgel töl
tötte el a várost, mert elvileg elismerte Pécs kiváltságos helyzetét
s mintegy ujjmutatás volt a püspöknek az engedékenységre.
A város nagy készületeket tett a döntőnek ígérkező tárgyalásra és
terjedelmes latin memorandummal ellátott követeket menesztett
Bécsbe.
A szép remény csakugyan valóra is vált, a tárgyalás ered
ményeként ugyanis megegyezés jött létre a püspök és a város
közt, mely 1717. évi szeptember 2-án kelt kir. intimátumba foglalva
s igy az uralkodó tekintélyével megerősitve adatott ki és az erdőről
ekképpen intézkedik: A polgárok házi szükségletükre szabadon
vihetnek tüzelőfát az erdőből, épületfát azonban csak három évig,
melynek leteltével a püspök további engedélyeért újból folyamodni
kötelesek.
A békesség mindössze pár évig tartott, mert a püspök, arra
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való utalással, hogy a városiak az egyezményt falusi bornak a
városba csempészésével, tehát a földesúr bormérési jogának
kijátszásával folyton megszegik, a maga részéről föloldottnak
tekintette magát a bécsi megállapodások alól.
Ennek folytán a tanács 1719-ben panaszt tett a püspöknél,
hogy vadászai az erdőben a polgároktól elkobozzák a fejszét és
azt 2—3 ezüst tizessel (10 krajczáros pénzdarab) kell kiváltaniok.
Kéri a tanács, hogy a polgárságnak a faizás megengedtessék.
Elutasító válaszában fönntartja a püspök, hogy akinek fa kell,
az esetről-esetre előbb engedélyt váltson a prefekturán, mert a
város lakói a szabad faizással visszaéltek, kímélet nélkül kivágták
a még fiatal, valamint a legjobb magtermő fákat is, különféle
helyeken, amerre éppen kényelmesebbnek látszott az ut és e
rendszertelenséggel sok kárt okoztak.
A viszály, egyéb kérdések miatt is, annyira kiélesedett ismét
hogy városi küldöttség járt Bécsben gróf Illésházy kanczellárnál
Hunyady és Koller referendárusoknál (kancz. tanácsosok) és 1721
április 22-én ujabb kir. rezoluczió jelent meg, mely 2-ik pontjában
ezeket tartalmazza:
„Amily bizonyos, hogy a határ az uraságé, épp ugy tagad
hatatlan, hogy valamint az uraságot megillető járandóságok ellenében
házhelyek, épületanyagok és mezei telkek bocsájtandók a polgárok
rendelkezésére, azonképpen a házi szükségletükre szolgáló tűzifát
is át kell részükre engedni. Nehogy azonban a polgárok majd
itt, majd meg más helyen, ahogyan éppen egyiknek-másiknak
tetszik, vágják a fát és az erdőt pusztítsák, másrészt pedig, ha
minden egyes esetben külön engedélyt kellene szerezniök, az
uradalmi tisztekhez kényszerüljenek fordulni s ezáltal rendes napi
munkájukat elmulaszszák vagy netán a mondott tisztek részéről
zaklatásoknak legyenek kitéve, ami egyik félnek sem volna előnyére,
a földesúr a polgároknak évről-évre megújítandó egyszeri közös
folyamodására akkora darab erdőt fog kihasittatni és kijelöltetni,
hogy az illető évben abból a polgárok elegendő fát vihessenek
maguknak."
Az akkori körülményekhez képest ez a megoldás igazán
szerencsésnek mondható és ugy látszik derék elődeink is igy fogták
föl a dolgot, erre enged legalább következtetni azon tény, hogy
még ezen évben (1721-ben) néhány akó jófajta pécsi bort küldött
a város Bécsbe a kanczelláriai urnák „tisztelete jeléül" ajándékba.
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Erdészetünk történetében uj korszakot nyit meg az 1747-ik
esztendő. Berényi gróf püspök idejében t. i. a földesúri jog miatt
a konfliktus ugy elmérgesedett, hogy Mária Terézia annak a
helyszínén leendő megvizsgálására és lehető kiegyenlítése végett
vásonkeői Zichy Ferencz gróf győri püspök elnöklete alatt kir.
bizottság kiküldését látta szükségesnek. Zichy gróf a megbízatás
kézhez vétele után irt a városnak, hogy legközelebb útnak indul
Pécsre és szerencséjének fogja tartani, ha mindkét érdekelt félnek
megelégedésére működhetik. A győri püspök mellé kirendelt
Patacsics Sándor kir. biztos megbetegedvén, ennek helyére
galánthai Fekete György kir. tanácsos jött el. A kir. bizottság
1747 január 22-én 9 és 10 óra közt érkezett meg és itt maradt
márczius 20-ig. Tárgyalásait teljes siker kisérte s ennek alapján
jelent meg Mária Terézia aláírásával 1747 április 13-iki kelettel
a legfelső elhatározás, mely az erdőügyet végleg rendezte.
A kir. rezoluczió 2. pontja szerint:
„Azon erdő, melyet a földmérő körülvonalozott és a bizott
sági jegyzőkönyv részletesen, az egész kiterjedést megkülönböztető
határjelek szerint leír, minden jogositványnyal, összes hasznai és
jövedelmeivel örök birtokolásra egyszer s mindenkorra Pécs város
területéhez csatoltatik."
íme a város tulajdon erdejének eredete! Az egyidejűleg
végzett határjárás latin jegyzőkönyve mutatja, hogy „a szent
Donátus kápolna hegyén, Petrovics Pál örököseinek pinczéje
mellett" határdombot emeltek s onnét leszállván a völgybe, itt a
szőllők mentén haladtak az Üröghről Szentkutra vezető utig és a
Szentkutról lefolyó patakig. Ezen uton a patak mellett a bold.
Szűz szeplőtelen fogantatásának szobráig mentek, hol a patakot
elhagyva, egyenest a hegynek tartottak, majd erről lejőve, a Remete
rétjére mentek, melyet a pálosok birtak. Tovább kocsiúton egy
vadárokhoz értek, melyben az esőviz összegyűlni és lefolyni
szokott, hol az ut az orfüi erdőt választja él. Innét a hegyen
fölfelé, az erdőn keresztül, régi határdombok mellett a pécsbaráturi utig és a Lapos-ig hatoltak; azután ezen uton át, régi
dombok mellett a Pernyák-szántókig s e szántók és az erdő közt
az utat folytatva a Mélyvölgyig és az ottani patakig jutottak.
A patakon keresztül, a hegyen rézsut föl, határdombok mellett
Pusztamánfa nevü földekig és legelőig, tovább pedig ama szántók
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és az erdők közt a Melegmán-pataknál emelt dombig mentek.
A dombtól ismét hegyen át régi kocsiúton, mely Melegmántól
a Gerlicze-hegy felé húzódik, befoglalva a határba kilencz hold
szántót és négy hold legelőt a völgyben, a patak átlépése után
gyalogösvényen Pécs irányában a Gerlicze-hegy csúcsáig haladtak
és e hegy körül 13 h. szántót és 10 h. legelőt is hozzácsatoltak
az erdőhöz. A hegytetőről a mánfa-pécsi országútra tértek és ezen
le egy keresztig és a Pécsről Szabolcsra vivő utig jöttek, „ahol
Meszes-puszta kezdődik, a határba foglalván idáig ugy az erdőt,
mint a szántókat, legelőket és más haszonvételeket, melyek a leirt
határjáráson belül mind Pécs városának birtokul hagyatnak".
Az 1748. évi statútum szerint a város azon polgároktól, kik
a faizási jogot az immár városi erdőben igénybe vették, taksát
szedett, pl. egy pár igás marha után évi 1 frtot.
A püspök, földesúri jogának elismerése fejében, már 1717-től
fogva évi 500 frt telekbért (census fundi) kapott, mig csak a város
a földesúri jogot 1780-ban meg nem váltotta. Minden más szolgál
tatást, aminő a robot, a termés utáni kilenczed, melyek jobbágyi
viszonyt tételeznek föl, a város mindenkor megtagadott földes
urától. Nem volt az a püspök, bármiféle eszközökhöz nyúlt is,
aki jobbágyi szolgálmányok czimen Pécsett valamit beszedni
tudott volna. Hegyvámot (borból kilenczedet) sem adott a város.
A papi tizedet, mint a földesúri joggal össze nem függő járan
dóságot, Pécs is fizette.
1780-ban, a földesúri jognak megváltásakor, a szab. kir. városi
rangra emelt Pécs számára egy itten járt kir. bizottság dolgozott
ki önkormányzati szabályrendeletet, mely kir. jóváhagyást is nyert.
Ezen bizottság aktuáriusai voltak: Klausz Ignácz és Vörös Ferencz.
Az erdővel a statútum 26-ik fejezete foglalkozik, elrendelvén,
hogy azon károk megszüntetése czéljából, miket a pécsi polgárok
az erdőbe való önkényes járás és annak pusztítása által eddig
okoztak, a város egy erdőfelügyelőt (inspektor) köteles alkalmazni,
négy erdőőrrel. Ha valaki a polgárok közül fát akar, az tartozik
a tanácstól kiállított utalványt az erdőinspektornak fölmutatni s az
utóbbi az őrök utján ki fogja jelölni a helyet, ahol az illető fát
dönthet. Ez csakis a tanács részéről évenkint meghatározandó
vágásban történhetik. A polgárok a maguk által kivágott fáért,
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egy-egy kocsirakomány után tizenöt dénárt, vagyis három garast
fizetnek. Akit az őrök erdőpusztitáson érnek, azt szekérrel és igás
jószággal együtt a városházára kisérjék be s a tanács az okozott
kárhoz mérten büntesse meg az illetőt.
Ezen fejezet a kir. jóváhagyás után a helytartótanácstól az
alábbi módosítással érkezett vissza Pozsonyból:
A város által vágatott ölfa depozitoriumba (raktár) szállítandó
és a tanács a választott községgel időről-időre szabja meg az árát
(limitáczió) a körülmények és piaczi árakhoz képest. Az igy meg
határozandó áron alul idegennek a város fát el nem adhat, pécsi
polgárok azonban ölenkint 25 dénárral olcsóbban kapják meg.
Minden polgárnak annyi kedvezményes áru ölfára van igénye,
amennyi a reá kivetett közadó arányának megfelel. Ha valaki az
évi adójának mértéke szerint kijáró ölfát a kedvezményes áron
már kivette és még több fát is akar, a többletet csakis limitó
áron kaphatja meg, tehát az idegenekkel egyenlő elbánásban
részesül.
1788-ban például a pécsi polgárok az elsőrendű fának ölét
35 garasával kapták a várostól, a másodrendű ölfát 30 garasért
— fuvar nélkül. Teszem Reisz János polgár vett 8 öl bükkfát
á 35 garas és 1 öl cserfát á 30 gar. és fizetett a 9 öl fáért, a
fuvart nem számítva, 15 és fél forintot. A 8 öl bükkfáért járt t. i.
280 gar., az 1 öl cserfáért 3 0 , összesen 3 1 0 garas, minthogy pedig
husz garas vagy hatvan krajczár egy forintot tett, az összeg 15 és
fél forintot. A fuvar oly csekély, hogy szóra alig érdemes.
Pécs erdőinspektorai voltak, tanácsnoki fizetéssel, 1780 után
Taubner G y ö r g y ; utána Krenn Ferencz tizenkét évig, egész 1800-ig.
Őt követte rövid időre Buday Antal, ezt pedig Istókovics Mihály.
Ennek utódja Stang Keresztély, a 19-ik század tízes éveiben, már
nem erdőinspektor, hanem erdőlovagló (obequitator silvarum,
Waldbereiter), szintén tanácsnoki fizetéssel és lóátalánynyal.*)
Utána következett a húszas években Kremling Ferencz, a harminczas
években és 40-esek elején pedig Klobucsárich György.

*) Az eredeti szöveget változatlanul hagytuk, megjegyezzük azonban, hogy
a német Waldbereitert a magyarban általában az erdőbiró kifejezéssel jelölték. Szerk-

