
4. ERDŐRENDEZÉS, ERDŐTERVEZÉS

Az eddig idézett ideiglenes vagy rendszeres gazdasági tervek vizsgálata 
során többször megállapítottuk: az erdészek erejüket meghaladó feladat
ra vállalkoztak Ráadásul az üzemtervek gyakorlati felhasználása csak 
az ő saját ügyük maradt, a laikusok (az erdőtulajdonosok!) abból vajmi 
keveset értettek. Tehát az előírások betartatása ismét az erdészeti admi
nisztráció terheit növelte.

A szakmai nehézségek közül egyet-kettőt érdemes megemlíteni. A 
becsléskor a teljes állomány felvétele rendszerint nehézségekbe ütkö
zött, s csak a legértékesebb tölgyesek esetében volt értelme. Ezért álta
lában próbatereket jelöltek ki. A kijelölésre példaként a Csíki Magánja
vak erdejében tevékenykedő SZENTIMREY Dániel leírását idézhetjük. 
„A befelé való szállítástól elzárt részeken [tudniillik a nem Erdély felé 
eső erdőkben] a hamisítatlan őserdőjelleg uralkodik. / . . JA megközelít
hető völgyek mentén fekvő állabokban azonban már igen feltűnik a pa
zarolva és rendszer nélkül űzött szálaló gazdálkodás. E két alakot kiegé
szítik az elemi csapások, tüzek stb. következtében nehány négyszögöles
től 100-150 k. holdra menő kiterjedésig minden nagyságban keletkezett 
tisztások, s környezettől elütő korú, zárlatú és elegyarányú állabcsopor- 
tok ”M0 Itt próbatereket kitűzni, netalán akár körös próbát alkalmazni 
tényleg nagy művészetet jelentett. Ráadásul a becslési tévedés az erdő- 
tulajdonosnak kárt okozhatott, hiszen a favásárlóknak is voltak -  külö
nösen a századfordulótól -  saját becslőik. (Akik természetesen ugyane
zen nehézségekkel, de talán több segítővel, főleg pedig jobb anyagiak
kal voltak ellátva.)

Szakmai kihívást jelentett a szabályos állapotra való törekvés. Azaz 
olyan erdőt írt elő az üzemtervezési utasítás, amely idővel évente ugyan
olyan mennyiségű és minőségű faanyagot ad. Ennek érdekében a jelen
kor erdészének kellett azt a tervet, azt az erdő ideális állapotát beállíta
ni, amelyet ő legfeljebb már csak „a magasból néz”.141 Mindezt változó 
tulajdoni viszonyok között, rendkívüli fahasználatokkal, fel nem újított 
vágásterületekkel, netalán agyonlegeltetett erdősítésekkel jellemezhető 
időszakban. Azaz nemcsak az adminisztrációs munka mennyisége, ha
nem a kivitelezhetőség minősége is egy beszorított, nehezen megoldha
tó helyzetbe hozta az erdész szakmát. Hogy munkájuknak mégis volt ér
telme, arra most bemutatjuk a hosszúmezei (Máramaros m.) közbirto
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kosság üzemterveit.142 A tervek ugyanis nemcsak az államfordulat után 
tovább élő előírásokra példák, hanem az időközben megváltozó törvé
nyekhez való igazodás kényszerére is.

A közbirtokosság erdejéhez az 1904-ben végrehajtott elkülönítés so
rán jutott. A koronavárosi javak kincstár és birtokosságok közötti meg
osztása folytán az 592,7 kh-nyi (341,1 ha) erdőterületet 80 éves fordá
ban, bükk szálerdőben kívánták fenntartani. Az 1905-ben induló üzem
terv szerint 4 egyenlő kiterjedésű vágássorozatot (148,175 kh -  85,275 
ha) különítettek el. Évente 7,408 kh-at (4,263 ha) lehetett levágni. A 
bükk mellett valamennyi rezgő nyár és kecskefűz, továbbá kőris és juhar 
is előfordult, és mesterséges ültetésből eredő (még a kincstár által bevitt) 
lucfenyő. Az előírt előhasználatok során a fenyő érdekében végzett mun
kát kívánták előtérbe helyezni, míg a fel nem újult foltokba a kőris- és 
juharcsemeték beültetését írták elő. A mellékelt térképen látható (4. szá
mú melléklet), hogy az erdőbirtok -  amelyet a máramarosszigeti állami 
erdőhivatal máramarosszigeti erdőgondnoksága kezelt -  összefüggő, jó 
állapotban került a kincstártól a koronavárosi közbirtokossághoz, ahol a 
hosszú távú erdőgazdálkodást fenn lehetett tartani. (Az elmaradt haszná
latok miatt a román uralom idején a vágásfordulót 100 évre emelték.)

A közbirtokosságnak Szaplonca község határában volt további, „A” 
és „B” üzemosztályba sorolt erdeje, amelyhez 1901-ben a „kőháti prae- 
dium” felosztása során jutott. Az 1915-ben jóváhagyott üzemterv sze
rint az „A” üzemosztályba 1035,9 kh (596,2 ha) fokozatos felújítóvágá- 
sos szálerdő, míg a „B”-be 190,4 kh (109,6 ha) véderdő tartozott, ame
lyeket 100 éves fordában kezeltek. A főfanem a bükk, amelyhez a véd
erdő sziklás részein luc- és jegenyefenyő elegyült, míg azt az „A” üzem
osztályba mintegy 9%-os mértékig mesterségesen vitték be. Koráb
ban, már az 1903-13 között érvényes ideiglenes üzemterv szerint a 
szórványosan előforduló fenyőt kitermelésre hirdették meg, de arra 
1907-ben vevő nem jelentkezett. Ugyancsak eladhatatlan volt a bükk is, 
hiába létesült Hosszúmezőn bükköt feldolgozó fűrészüzem. (A hosszú
mezői vasúti állomás az erdőtől 10-16 km-re esett.) így az üzemterve
ző 10 évenkénti vágást írt elő -  remélve a nagyobb vágásterület jobb 
kelendőségét. A felújítás érdekében a legeltetésre 10 éves elő- és 20 
éves utótilalmat határozott meg, a fel nem újult foltokba pedig fenyő- 
csemete-ültetést.

A „C” üzemosztályú erdő 525,3 kh-nyi (302,3 ha) területe az ideig
lenes üzemterv (1903-tól) szerint „mint legelő erdő kezeltetett azon ki
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kötéssel, hogy az egész területről a 0,5 záródáson felüli korosabb fák 10 
év alatt kihasználtassanak oly módon, hogy ezen kihasználás által a lige
tes legelőerdő alakzat helyre álljon. A tervezett kihasználás csak a 2. osz
tagban történt, mégpedig a jogosultak fenyőfa szükségletének kielégíté
se czéljából, mert a kihasználandó fákat a közlekedési úttól való nagy tá
volság és ros[s]z utak miatt értékesíteni nem lehet.” Az 1913-22 közötti 
üzemterv is ezzel számolt, bár a jogosultakon (akik meghatározott tőár 
szerint kaphattak fenyőfát) kívül a bükk egy tömegben, árverés útján tör
ténő értékesítését is lehetővé tette.

A 80 éves vágásfordulóra beálló legelőerdő létrehozása során 50 ezer 
m3 fa kinyerésével számoltak. Ebből 30 ezer m3-t tett volna ki a bükk 
„törzsfa” és 3 ezret a lucfenyő haszonfa. A fahasználatot követően, tehát 
1922 után, a legelőerdő 30%-os erdősültséggel áll be. A fák „a lejtősebb 
és kövesebb helyeken”, a források és itatok közelében legalább 0,5 záró- 
dású „erdőfoltok”-ban tartandók fenn. A „kisebb nagyobb és többé ke
vésbé összefüggő gyeplegelő-tisztások” a legeltetésre jogosult birtokos
sági tagok bárcák szerinti legeltetését szolgálja. Azzal a kikötéssel, hogy 
a területre kecskéket nem engedhetnek.

Végül a birtokosságról megjegyezzük, hogy ügyviteli szabályzatukat
1906-ban hagyták jóvá, ami alapján Trianont követően is működtek. 
1930-ban Szaplonca határában a legelő bővítése céljából 460 kh (265 
ha) területet vásároltak, amelyből 290 kh-on (167 ha) erdő volt. Ezen er
dő egy részének (230 kh -  132 ha) felajánlásával kívánta a birtokosság 
a korábban tárgyalt „A” gazdasági osztályból kiszakítandó, legelővé át
alakítandó erdejét pótolni. Az 1943-ban előterjesztett kérvényüket a má
ramarosszigeti erdőfelügyelő hiába pártolta, a minisztérium a következő 
évben kimondta: mivel Magyarországon 1935-ben új erdőtörvényt hoz
tak, s annak 16.§-a szerint meglévő erdő nem fogadható el területcseré
nek, hanem csak újonnan erdősített terület, a 230 kh-at erdőként kell ke
zelni, miközben az „A” gazdasági osztály sem csonkítható. Az más kér
dés, hogy az arra alkalmas erdőkben az erdőkezelő esetről esetre szar
vasmarha-legeltetést engedélyezhet. Tehát az első világháború utáni idő
szakot jellemző „mérhetetlen legelőéhség” miatt legeltetett, legeltethető 
erdőterület felhasználható, de csak a törvényi előírásoknak megfelelően, 
kontroll alatt.
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