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Közel másfélszáz esztendeje az éppen akkor útjára indított Erdészeti La
pok szerkesztősége Vemer Sebestyén nagyváradi káptalani erdőmester
nek több írását is közlésre méltónak találta. Elsőként egy igen haladó 
szellemben megfogalmazott erdővédelmi tárgyú cikkének adott helyet, 
majd a szerző négy fejezetben mutatta be Bihar megye erdőségeit, a föl
drajzi vonatkozásokat, a legfőbb statisztikai adatokat, az egyes tulajdo
nosok és uradalmak erdőművelési gyakorlatát, ez utóbbit kritikai észre
vételekkel is ellátva.1 Az 1863. évi második közleményében Vemer a 
Nagyváradi Római Katolikus Püspökség három uradalmának erdőbirto
kairól értekezett, a lap nyújtotta szűkös terjedelmi korlátokhoz igazod
ván. Azóta a püspöki uradalmi erdőkről, múltjukról jóformán semmi 
sem jelent meg nyomtatásban, az első világháborút követő impériumvál
tás utáni első román agrártörvény pedig a birtokokat szinte teljes egészé
ben kisajátította, az uradalmak történetét, gazdasági ügyvitelét doku
mentáló püspöki gazdasági levéltár a második világégés után az állami 
levéltár nagyváradi fiókjának kezelésébe került és azt rendkívül hosszú 
ideig zárolták a kutatás elől. Úgy véljük tehát indokolt a téma újbóli elő
vétele, hiszen a történelmi Magyarország legnagyobb egyházi erdőbirto
káról van szó, alább elősorolt adataink az erdészettörténet és általában a 
gazdaságtörténet számára hasznosítható alapanyagnak bizonyulhatnak. 
E közlemény során kifejezetten csak a személyi kérdéseket érintjük, az 
erdőművelés egyéb vonatkozásait a püspöki uradalmi levéltár több mint 
kétszáz faszcikulusra terjedő és mindeddig teljesen feltáratlan, erdésze
tet érintő iratanyaga tartalmazza,2 továbbá ugyanazon levéltár hatalmas, 
több mint kétezer kötetre és faszcikulusra rúgó, az egyes uradalmak, 
gazdatisztségek, ispánságok pénzügyi elszámolásait tartalmazó irat
együttese szolgáltathat további adatokat.

Sajátos helyzetbe került a török alóli felszabadulása után (1692) a 
nagyváradi püspökség, hiszen uralkodói akaratból a középkori birtok
állományát jogilag azonnal visszakapta, a gyakorlatban a 18. század
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harmadik évtizedéig ténylegesen birtokba is vette.3 Ez eleinte magába 
foglalta a belényesi uradalmat is -  több mint 120 000 holdnyi erdejével -  
melyre mint a legértékesebbre tekintettek a század püspökei. A nagy
váradi székhelyű görög katolikus püspökség alapításakor (1777) azon
ban a belényesi uradalom -  ismét csak uralkodói akaratból -  az új, gö
rög rítusú főhatóság birtokába került. Ennek ellenére a latin püspökség 
továbbra is az ország leggazdagabb egyházi birtokosa maradt az 
összességében mintegy háromszázezer katasztrális holdnyi kiterjedésű 
és teljes egészében Bihar megyében fekvő uradalmaival.4 A Nagyvárad 
közelebbi-távolabbi szomszédságában lévő és területileg szétszórtabb 
váradi uradalom mellett két egészen egységes terület, a későbbi azo
nos nevű járásokkal területileg nagy vonalakban megegyező dél-biha
ri béli és vaskohi uradalmak alkották a püspökség birtokállományát.5 
A teljes terület mintegy felét erdő borította. Az arány 1849 után jelen
tős mértékben eltolódott az erdősült területek irányába, hiszen a kiosz
tások, elkülönítések, tagosítások nyomán a síkvidéki mezőgazdasági 
területek, szántók és legelők jórészt a volt jobbágyok és faluközössé
gek tulajdonába kerültek, azonban az erdők szinte mindenhol az ura
dalmak kezelésében, a püspökség birtokában maradtak, a századvég 
(1885) statisztikái szerint összességében arányuk meghaladta a kéthar
madot. Számszerűsítve, a 187.000 katasztrális holdat meghaladó, 
kiosztások és elkülönítések után megmaradt maradék birtoktestből 
több mint 125.000 holdnyi volt az erdő.6 Az uradalom erdeiről tudósí
tó legkorábbi pontosnak mondható adataink Fényes Elek munkásságá
nak köszönhetők. Egyrészt az 1851-ben megjelent, de még a korábbi 
korszakot tükröző földrajzi szótára, másrészt a 48-as forradalom utáni 
birtokviszonyok változásait megjelenítő és Bihar megye vonatkozásá
ban nagy pontossággal elkészült statisztikai munkája szolgáltatott kö- 
zségenkénti adatokat, adatsorokat.7 Ezeket uradalmanként, azokon be
lül községenként térképre vetítettük és azokat összevetettük Baross 
Károly 1893. évi adatsoraival.8 Az 1850-es évek mintegy 145.000 
holdnyi erdeje 1893-ra a már fentebb említett hivatalos statisztika ada
tait közelítő 121.144 holdra apadt. Vemer Sebestyén (mint volt püspö
ki uradalmi erdőmester) 1863-ban összesen 151.287 holdnyi erdőről 
tudott.9 Egyházi birtokról lévén szó az kötött forgalmú volt, területe 
elvileg nem változott, a vágások irama pedig ilyen mértékű nem lehe
tett, annak ellenére, hogy a szakirodalom szerint országos viszonylat
ban soha ilyen drasztikus mértékű nem volt az erdőirtás a magánbirto

6



kok esetében.10 E nagymértékű fluktuáció magyarázata feltehetően az 
lehetett, hogy jelentős mennyiségű vegyes (legelő -  erdő) használatú 
területet hol az egyik, hol a másik művelési ághoz soroltak, továbbá az 
időben elhúzódó, a 70-es évekig tartó úrbérrendezési perek során bi
zonytalan volt egy-egy erdőrész hovatartozása. Tanulmányunk tárgya 
tekintetében e kérdésnek nincs is különösebb jelentősége, az erdők 
mennyiségi mutatóit az uradalmak erdészeti szakszemélyzetének be
mutatása kapcsán tekintettük át.

A 18. század uradalmi erdőigazgatásáról csak elszórt adataink van
nak, az erdők kezelése elsősorban a mindenkori gazdasági tisztek, ispá
nok hatáskörébe tartozott, időszakonként azonban feltűnt egy-egy er
dész is az állandóan fizetett uradalmi alkalmazottak sorában. 1762-ben 
jelenik meg az iratokban az első sylvanus, Somler (Zomler) Tádé. 1764 
után Münster Pál lépett a helyébe, ő 1769-ig, haláláig szerepel az alkal
mazottak lajstromában. Működésük feltehetően szervesen illeszkedik 
Patachich Ádám püspök (1759-1776) azon igyekezetéhez, mellyel a 
teljes uradalmi gazdálkodást és ügyvitelt korszerűsíteni kívánta. Sokat
mondó tény, hogy Münster a halotti anyakönyvi bejegyzésében is mint 
a püspöki udvar személyzetéhez tartozó hivatalnok (Paulus Münster 
aulicus) szerepel, tehát egyértelműen az erdészetet központilag felü
gyelő, irányító szakember volt. Valószínűleg nem tévedünk nagyot ha 
mindkettőjüket azon külföldi mesteremberek, szakemberek közé sorol
juk, akiket Patachich püspök hozott nagyobb számban Váradra és vidé
ki uradalmi központjaiba. A következő évekre vonatkozó, hiányosan 
fennmaradt iratanyagban nem találtunk erdész alkalmazottat, majd 
1788-ban egy sylvanus Trans Crisium bukkan fel a fizetési nyilvántar
tásokban, aki nyilván a Sebes Köröstől délre lévő területeken működött. 
1791-ben egy jánosdai erdésszel találkozunk az iratokban, a tenkei 
anyakönyvekben 1794-ben Lasztoczky Imre jánosdai erdőfelügyelővel 
(inspector sylvarum), aki a következő években már ispánként szerepel 
az iratokban. Ugyancsak anyakönyvi bejegyzés szerint 1796-ban Urbá- 
nyi Mátyás volt a tenkei erdész (sylvanus) de egy évre rá ő is ispánként 
szerepel. Az uradalmak ezen erdészei (egy időben mindig csak egy) 
mindvégig 80 forintnyi éves fizetéssel szerepelnek a kimutatásokban,11 
ez magasabb összeg az ispánok és kulcsárok 25-50 forintnyi, és alacso
nyabb a tiszttartók és a központi püspökségi hivatali alkalmazottak 
100-200 forintnyi bérezésénél.12 1802 augusztusában az uradalom ve
zetőségének Maxilian József erdőfelügyelő nyújtott be egy tartalmas
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beszámolót az erdészet helyzetéről. Az iratból arra is fény derül, hogy 
a váradi uradalomban három erdőkerület működött már ekkor (tenkei, 
miklólázuri, hegyközszentimrei), a béli és vaskohi uradalmak erdésze
tét területileg osztatlanul kezelték, azaz egy-egy erdőkerületet alkottak. 
Egy 1803 szeptemberében kelt irat Maxiliant már erdőmestemek (epis- 
copalis sylvarum magister) nevezi, ismereteink szerint ilyen minőségé
ben az első az egyházmegye újkori történetében.13 Maxilian József 
1788 után végzett a pesti Institutum Geometricumban, 1794/1795-ben 
a nagyváradi székeskáptalani uradalom földmérőjeként dolgozott, majd 
1803-ban a püspökségi uradalomban segédföldmérőként és most előke
rült adataink szerint erdőmesterként. 1804 márciusában halt meg, 38 
esztendősen. Geometraként néhány igen színvonalas térképet készí
tett.14 A kutatott iratok tanúsága szerint halála után az erdőmesteri stá
tusz betöltetlen maradt, és az erdőgazdálkodást érintő ügyeket a területi 
ispánok intézték, levelezték az uradalmi prefektussal vagy a számtar
tókkal, tiszttartókkal. A következő években (1811-től biztosan) Fürst 
Péter volt az uradalmak egyetlen erdésze, fizetsége 40 forint volt és 
Vaskohon működött.

A napóleoni háborúk addig soha nem látott óriási hadi kiadásokhoz 
vezettek, a nyomában fellépő költségvetési hiányhoz, az 1810-es évek 
elején tetőző pénzügyi válsághoz és többszörös devalvációhoz. A kinc
stár ebben a helyzetben minden lehetséges bevételi forrást igénybe vett, 
többek között -  a magyar joggyakorlat szerint -  az intercalaris jövedel
meket is, azaz a széküresedésben (sedis vacantiá) lévő püspökségek jö
vedelmeit. Az uralkodó, az egyházi méltóságok kinevezési jogának bir
tokában élt a lehetőséggel, a jelentősebb jövedelmet biztosító egyház
megyéket hosszú évekig az üresedés állapotában hagyta. A legnagyobb 
birtokokkal rendelkező Nagyváradi Római Katolikus Püspökség élére 
Miklóssy Ferenc püspök halála (1811. június 22.) után egy kerek évti
zedig nem nevezett ki utódot a király, Vurum József püspök majd csak 
1821 decemberében foglalta el főpásztori székét. Miklóssy halálát kö
vetően azonnal megindult az erdőbirtok leltárba vétele. 1811 szeptem
berének végén érkezett Nagyváradra Thomas Kalina, a temesvári erdé
szeti kerület főerdőfelügyelője.15 Október 2. és november 7. között Ver- 
ner Jakab püspökségi jószágkormányzó (prefektus) társaságában végig
látogatta az összes erdőbirtokot és azoknak legfontosabb jellemzőit (fa
fajták, életkor, erdészeti személyzet) terjedelmes jelentésben foglalta 
össze, 1811. november 13-án. Minden erdőtest (ez gyakorlatilag az



egyes községek területét jelentette) esetében feltüntette az illetékes ura
dalmi ispánt és jelezte az erdőkerülők (Waldhüter) számát. Többnyire 
egy vagy két, nagyobb erdőrészek esetében három, egyetlen esetben 
(Rézbánya, a több mint 6.000 holdnyi uradalmi és a Kamara kezelésé
ben lévő montánum erdei) hat erdőkerülőt alkalmaztak az uradalmak. 
Összességében 125 erdőkerülő szolgált az uradalmakban, a vaskohiban
18, a béliben 13, a szétszórtabb váradiban 94 fő. 1815 előtt a nagyvára
di püspökség uradalmainak nem volt erdészeti hivatala, az ispánok és a 
felügyeletük alatt dolgozó erdőkerülők, erdőőrök (sylvarum custodes, 
circulatores) jelentették a szakszemélyzetet, a már említett Fürst Péter 
kivétel volt.16

A többnyire tömbben elhelyezkedő birtokok helyzetének megálla
pításánál és térképezésük előkészítése folyamán mindössze Rézbánya 
esete igényelt különösebb körültekintést, hiszen az ércbányászat és a 
kohók számára a kincstárnak jelentős mennyiségű fára volt szüksége. 
A bánáti bányaigazgatósághoz tartozó rézbányái bányahivatallal az 
1811. évben bekövetkező püspöki széküresedéskor az 1808. január 1- 
től 1813. december végéig érvényes szerződés volt hatályban, mely a 
bányahivatal földmérőjének (montanisticum geometra) előírta, hogy 
térképet készítsen a teljes territóriumról. Mindenféle haszonvételt, fa
használatot, bérletfízetési kérdéseket ekkor részletesen leszabályoz
tak.17 A széküresedésben lévő váradi püspökségnek a Kamara Archí
vumában lévő iratai között jóformán egyetlen utalást sem találtunk, 
mely az uradalmi erdők elkövetkező térképezésére vonatkozna, annak 
személyi vonatkozásaira. Kalina főerdészfelügyelő 1813 októberében 
ismét Nagyváradon járt és feltételezhetően ekkor már terítékre került
ek a rövidesen megkezdődő térképezési munkálatok részletkérdései. 
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Gazdasági (Uradalmi) Le
véltárában nyolcvankilenc egységes és színvonalas kivitelezésű, né
met nyelvű erdőtérkép maradt fenn az 1815-1823 közötti időszakból. 
A felmérés tehát a széküresedés megszűnte után fejeződött be és ab
ban a püspökségi uradalmi mérnökök, Koffler János, majd 1819. évi 
halála után Bohácsek András (mindketten a pesti Institutum Geomet- 
ricum végzettjei) nem vettek részt, mindössze csak az elkészült felmé
réseket ellenőrizték, hitelesítették. A mappák az erdőbirtok javát ábrá
zolják és kilenc földmérő szakértelmét dicsérik. A terepmunka 1815- 
ben indulhatott, Ágoston Antal, Kiss János, Petruss Márton és Portö
rő István első mappái 1815-ben, Hammer Károly, Szarvas János és
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Vemer Sebestyén első mappái 1816-ban, Brunner József első mappái
1817-ben, végül Pusztay József első mappái 1821-ben készültek el. 
Eichorn Sebestyén neve is előfordul a vonatkozó iratokban, ám végül 
ő egyetlen térképet sem készített. Egy 1823. évi összesítő jegyzék 
szerint 93 mappa {Forst Charte, és valószínűleg ugyanennyi vázlat, 
Forst Brouillon) készült, gyakorlatilag az uradalom összes, erdős te
rülettel rendelkező birtokáról. Földmérőink -  akik váltakozva geome- 
traként, mérnökként vagy erdőmémökként jegyezték munkáikat -  az 
erdőtérképek mellett mintegy jelentésként német nyelvű leírásokat is 
készítettek az erdős területekről.18 Adataink szerint e geometrák nagy 
valószínűséggel a Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsészkarának 
végzettjei lehettek.19

Az uradalmi erdészeti hivatal (Officium Sylvanale) 1815. évi felállí
tása a Kamara tényleges irányításával ment végbe, a területileg illetékes 
temesvári országos erdészeti kerület főerdőfelügyelőjének, Kalina Ta
másnak a közreműködésével és párhuzamosan a fenti térképezési mun
kálatokkal. Hihetőleg ez a korábbi időszak (1801-1817) központi erdé
szeti rendelkezéseinek gyakorlatba ültetését jelentette egy időlegesen 
kamarai igazgatás alá kerülő nagybirtokon.201816-ban Weigl (Veigl) Ta
más kamarai erdőmester személyében kinevezték a püspökségi uradal
mak első erdőmesterét (sylvanum magister), akinek irányítása alatt né
hány év leforgása alatt kiépült a három uradalmi erdészeti hivatal (vára- 
di, béli, vaskohi). Az uradalmi jószágkormányzó közvetlen alárendeltjé
nek, az uradalmi erdőmestemek a székhelye a váradi uradalom központ
ja, Nagyvárad lett. Vizsgált időszakunk (1815-1879) során öt erdőmes
ter irányítása alatt állt a hivatal, 1815/1816-1822 között Weigl (Veigl) 
Tamás, 1822-1831 között Weisz (Veisz) Alajos, 1832-1845 között Ver- 
ner Sebestyén, 1846-1852 között Zboray János, 1853-tól Rádl József 
igazgatták az erdészeteket. Hatáskörük kiterjedt mindhárom uradalomra, 
korszakunk második felében az alkalmazotti lajstromokban már nem a 
váradi uradalom erdészeti hivatalánál jelennek meg, hanem a központi 
igazgatási személyzet sorában.21

A váradi uradalom ban 1817-ben két erdőkerület, pagony alakult, 
majd fokozatosan további alerdészetekkel és erdészetekkel bővült a 
sor, az idő folyamán némelyek megszűntek, esetleg újjáalakultak, vé
gül az 1870-es évek közepére három főerdészet, két erdészet és há
rom alerdészet alkotta a struktúrát. Alábbi táblázatunk e folyamatot 
mutatja be:
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Hegyközszentmiklós 1817—>1820 erdészet, 1848 erdészet, 
1872—>1878 alerdészet

Somogyuzsopa 1817—>1829 alerdészet

Tulka 1818-^1823 erdészet

Csatár 1819—>1847 erdészet, 1848—>1849 főerdészet, 
1850—>1852 erdőbíróság, 1853—>1878 főerdészet

Miklólázur 1821—>1849 erdészet, 1850—>1852 erdőbíróság, 
1853—>1857 erdészet, 1858—> 1879—> főerdészet

Tenke 1824-»1830 erdészet, 1831—>1833 alerdészet,
1834—>1837 erdészet, 1838—> 1843 alerdészet, 
1844—>1849 erdészet, 1850—>1852 erdőbíróság, 
1853—>1873 erdészet, 1874—>1879—> főerdészet 
(1853—>1864 között egy alerdészeti körzet is 
volt Tenkén)

Barmod puszta 1830—> 1833 alerdészet, 1834—> 1838 erdészet, 
1839—>1843 alerdészet, 1844—>1849 erdészet, 
1850—>1852 erdőbíróság, 1853—>1877 erdészet 
(1877-től Barmód-tenkei néven)—>1879—> 
erdészet

Kardó 1844—>1849 erdészet, 1853 alerdészet, 
1871—>1873 alerdészet

Gyanta 1844->1849 erdészet,
1850—> 1851 erdőbíróság

Hegyközszentimre 1850—>1852 erdőbíróság, 
1853—>1869 erdészet,
1870—> 1871 alerdészet

Nagyürögd 1850->1852 erdőbíróság, 
1853—>1869 erdészet, 
1870—>1871 alerdészet

Szelistyeszáldobágy 1852 erdőbíróság, 1853—> 1879—> 
erdészet

Várad 1853—>1873—> alerdészet, 
1874—> 1879—>erdészet

Nyárló 1874-^1878 alerdészet

Bihar 1878—>1879—> főerdészet
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Az 50-es években a csatári főerdészet három községi erdőt ölelt fel, 
a többi erdészeti kerület kettőtől kilencig terjedő községi, illetve pusztai 
erdőt, a váradi alerdészet három, Nagyvárad közvetlen szomszédságá
ban lévő erdőt.22

1878-ban új szervezeti formát kapott a váradi uradalom, a tenkei, bi
hari és miklólázuri főerdészeti körök mellett a szelistyeszáldobágyi, bar- 
mód-tenkei és váradi erdészeti körök alakultak meg (újjá).23

A teljes képhez hozzátartoznak az uradalom erdészeti hivatalának ke
retei között, 1826-tól fizetett alkalmazottként működő vadászok (véna- 
tor) is, akik a Váradolaszi és Püspöki község határán lévő Fácános-kert 
nevű uradalmi birtokon teljesítettek szolgálatot. Az 1840-es évek végé
től a jágerek száma az addigi egyről háromra, majd hatra nőtt. A Fácá
nos gazdaságban, Tótteleken és Hegyközszentmiklóson működtek.

A területileg szétszórt váradi uradalommal ellentétben hatalmas 
összefüggő erdőterületekkel rendelkező béli és vaskohi uradalmaknak 
jóval egyszerűbb erdészeti struktúráik voltak, éppen e területi jellegze
tességük okán.

A béli uradalomban 1816-tól működött egy erdész, majd 1818-tól 
kezdve önálló erdészeti hivatal (Officium Sylvanatus) alakult, egy erdé
szeti és két alerdészeti körzetre osztva, az alábbiak szerint:

Bél 1816(1818)—>1843 erdészet, 1844—> 1879—> főerdészet 
(1846, 1847 erdőbíróság)

Kumanyesd 1818—>1833 alerdészet, 1834—>1837 erdészet, 
183 8—> 1843 alerdészet, 1844—> 1849 erdészet

Ökrös 1818—> 1833 alerdészet, 1834—>1837 erdészet, 
1838—>1843 alerdészet, 1844—>1879-> erdészet

Ágris 1850->1879—> erdészet

1846/1847-ben egy rövid ideig a béli uradalom erdészeti hivatalában 
működött Zboray János uradalmi felügyelő és erdőmester, így átmeneti
leg ide helyeződhetett át a teljes püspökségi erdőigazgatás központja. Az 
1840-es évek közepétől itt is voltak fizetett vadászai (jágerek) az urada
lomnak, eleinte ketten, majd 1850-től hárman (béli, kumanyesdi, ökrö- 
si). A 60-as évektől a fizetési lajstromok ismét csak egy vadászt jelez
nek. Vizsgált korszakunk közepén, az 1850-es években a béli főerdésze
ti körhöz tizenegy, az ökrösi és ágrisi erdészeti körökhöz nyolc, illetve 
hét község erdői tartoztak.24
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A vaskohi uradalomban már 1811-től működött egy erdész (sylva
nus), uradalmi erdészeti hivatalát 1818-ra már felállították, az itteni er
dőbíró mellett egy alerdész (az 1811-től működő korábbi sylvanus) majd 
1821-től egy erdész tevékenykedett:

Vaskoh 1818—> 1828, 1844 erdőbíróság 
(1811)1818—>1821 alerdészet 

1821—>1843, 1854(?)—> 1879—> erdészet 
1845—>1854(?) főerdészet

Lunka 1829 erdészet, 1830—>1843 alerdészet, 1844 erdészet 
1854(?)—> 1879—> főerdészet

Kristyor 1830—>1843 alerdészet, 1844—> 1879—> erdészet 
1850 erdőbíróság

Rézbánya 1845->1854(?) erdészet 
1850 erdőbíróság 
1865—>1877 alerdészet

1856-ban a lunkai főerdészeti körzethez kilenc, a kristyori és vasko
hi erdészeti körökhöz hat, illetve kilenc község erdői tartoztak.25

Az egyes körzetek, pagonyok (Districtus) rangja szoros összefüggés
ben volt az ott hivatalt teljesítő rangjával, azaz egy erdészet vezetője er
dész (indagator sylvarum), egy alerdészet vezetője alerdész (subindaga- 
tor sylvarum) volt. Számos esetben megtörtént, hogy egy körzet lefoko
zásával a korábbi erdész is alerdésszé minősült le és fordítva, illetve egy 
körzet főerdészetté válásával annak vezetője is főerdésszé lett.

Az uradalmi (fő)erdőmesteri hivatal mellett már 1818-tól megjelent az 
akkor alakult vaskohi erdészeti hivatal keretében működő erdőbírói tiszt
ség (obequitator sylvarum). Küchler János akkortól, azaz 1818-tól 1828- 
ig Vaskoh-n teljesített szolgálatot, majd 1829-től kezdve egészen 1865-ig, 
nyugdíjba vonulásáig váradi erdőbíróként szolgált. Ez utóbbi időszakban 
már a központi igazgatás tisztségviselőinek jegyzékében fordult elő, bár a 
vonatkozó iratok tanúsága szerint már korábban is mindhárom uradalom 
erdészeti hivatalára kiteijedt a hatásköre. 1845/1846 körül egy újabb, rö
vid életű erdőbírói tisztséget hoztak létre Bélen, mely a forradalom évei
ben megszűnt. 1850-1852 között úgy véljük csak a pillanatnyi közállapo
tok folyománya és nevezéktani sajátosság volt az a jelenség, melynek so
rán több erdészet vezetőjét erdőbírónak tituláltak. Ők 1853-ban már mind
nyájan ismét csak „erdészek” voltak. Küchler 1865. évi nyugdíjba vonu
lása után az erdőbírói tisztség végleg megszűnt. Ellenőrködő főerdészek
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több esetben is előfordulnak a személyzeti lajstromokban az 1850-es és 
60-as években, azonban működésük esetleges és rövid életű volt.

Erdész gyakornokokkal (practicans sylvarum -  mint fizetett, szerző
déses alkalmazottakkal !) első ízben 1830-1833 között, majd 1853 és 
1869-ben találkozunk a váradi uradalomban, 1868-ban a vaskohi urada
lomban és 1866-1867-ben a béli uradalomban. A béli főerdésznek a fi
zetési lajstromok tanúsága szerint kifejezetten gyakornok tartási kötele
zettsége is volt 1867-ben.26

Bár nem tekinthetők az erdészeti szakszemélyzet részének a többnyi
re helyben toborzott erdőkerülők (erdőőrök, erdőcsőszök), a gyakorlat
ban mégis igen jelentős szerepük volt. Számuk összességében elérte a 
100-140 főt, a területileg szétszórt váradi uradalomban mindvégig 
50-90, a béli és vaskohi uradalmakban egyenként 15-30 fő teljesített fi
zetett szolgálatot. Többnyire egy, esetenként két erdőkerülő szolgált 
egy-egy községi erdőtest területén, kivételesen többen is, például a réz
bányái több mint 6000 kh. területű erdőségben hatan. Mindhárom urada
lom átlagában nagyjából 1000 kh. erdő jutott egy-egy erdőkerülőre.

Az erdészetnek a váradi püspökség gazdasági életében korábban is 
nagy volt a jelentősége, 1849 után ez még hangsúlyosabbá vált. Egyet
len év -  az 1860-as -  esetében ezt számokkal is példáznánk. A váradi 
uradalomban ekkor összesen 232 alkalmazott volt, melyből 87 fő az er
dészeti hivatalnál. A vaskohi uradalom 41 alkalmazottjából 34 fő, a béli 
uradalomban a 111 alkalmazottból 42 fő az erdészetnél dolgozott. 
Összességében tehát a 384 alkalmazottból27 163 fő (42%) dolgozott va
lamelyik uradalmi erdészeti hivatalnál, erdőtisztségnél. Püspökségi szin
ten évi 23000 forint fizetése volt a nem erdészeti és 12000 forint (35%) 
az erdészeti alkalmazottaknak.

Korszakunk öt uradalmi erdőmestere meglehetős anyagi megbecsült
ségnek örvendett. Weigl Tamás már 1816-ban 600 forint készpénzt és to
vábbi 300 forint szálláspénzt kapott a természetbeni juttatásokon (tűzifa, 
bor, gabona) kívül. Ekkor az uradalom első emberének, a jószágkor
mányzónak 1500 (+300 szálláspénz) forintos pénzjuttatás ütötte a mar
kát, további összehasonlításként az uradalmi mérnök többnyire 400-500, 
a tiszttartók 350, a kulcsárok 150, az ispánok 100-120, az írnokok 50 fo
rintot kerestek. Később Weisz, Vemer, Zboray majd Rádl erdőmesterek is 
többnyire 600-800 rénes forinttal szerepelnek a lajstromokban, a forrada
lom előtti és utáni átmeneti árfolyam ingadozás korszakaitól eltekintve. 
Az uradalmak felsőbb szintű gazdasági tisztjei és a vezető irodai sze
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mélyzet (számvevő, tiszttartók, ügyvéd, levéltáros, uradalmi orvos stb.) 
többnyire 200 és 800 forint közötti éves pénzjuttatást élvezhettek.

Küchler János uradalmi (fő)erdőbíró már vaskohi korszakában 315, 
központi váradi szolgálata idején eleinte 615, az 50-es évektől 400-420 
forintos juttatással szerepel a fizetési listákon.

A kezdeti időszakban az alerdészek 150, az erdészek 210, majd a 20- 
as évek végétől 150 és 310 forintot kerestek. A szabadságharc után, az 
ötvenes évek második felétől jelentkező pénzügyi stabilizáció után, egé
szen a hetvenes évekig a főerdészek 320-420, az erdészek többnyire
300-320, az alerdészek 200-230 forintnyi pénzjuttatásban részesültek.

Az erdészeti személyzet alsó szintjét képviselő erdőőrök, erdőkerü
lők pénzbeni fizetsége a kezdeti évi 6 forintról fokozatosan nőtt, a hú
szas évek derekán 18 forintra, a hatvanas évekre 33 forintra, a váradi 
uradalomban némelykor 50 forintra is.

1826-ban, a lajstromokban első alkalommal felbukkanó Fácános-ker- 
ti vadász 100 forintos éves fizetéssel szerepelt, a béli uradalom két jáge- 
re 1844-1847 között egyenként 150, az 1850-ben szolgáló összesen hat 
jáger egyenként 80 forintot, a hatvanas évektől az uradalmi vadászok ál
talában 100-200 forint közötti fizetést kaptak.

Az 1830-as évek irataiban szereplő erdészgyakomokok az alerdésze- 
kénél alacsonyabb, mintegy 150 forintos fizetést kaptak. Az 1853-ban 
felbukkanó, Selmecbányán tanuló praktizáns az erdészekével azonos ér
tékű fizetésben részesült, a béli főerdész melletti -  ugyancsak akadémi- 
ta -  gyakornok 1865/1866-ban azonos juttatást kapott az őt okító főer
dészével. A levéltári forrásokban azonosított mindösszesen öt erdészeti 
gyakornok közül három a későbbiekben az uradalmak erdészeti hivata
laiban kapott erdészi állást.

Az 1840-es évek első felétől a fizetési nyilvántartásokban rendszere
sen megjelennek a nyugdíjjogosultak is, a volt erdészek és özvegyeik is. 
Az 1829-ig és 1839-ig szolgált Fürst Péter és Eichom Sebestyén vasko
hi erdészek özvegyei 1845-ben 50-50 forint nyugdíjat kaptak, Küchler 
János erdőbírónak 1865. évi nyugdíjba vonulása után korábbi fizetésé
vel megegyező, magas, mintegy 420 forintnyi nyugdíj illetéke volt.

A mindenkori nagyváradi erdőmester 120000-150000 kh. kiterjedé
sű erdőséget felügyelt, és igazgatta erdészeti hivatalainak életét. A hiva
talok teljes kiépülése után, az 1820-as évek derekától egészen vizsgált 
korszakunk végéig a három uradalomban egyidejűleg összesen 10-16 
erdőtiszt (erdőbíró, főerdész, erdész, alerdész) szolgált. 1820-ban a 10
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körzetben (pagonyban) egy erdőbíró, 5 erdész és 4 alerdész. 1844-ben a
12 körzetben egy erdőbíró, 4 főerdész és 8 erdész. 1857-ben a 15 körzet
ben egy erdőbíró, 3 főerdész, 10 erdész és 2 alerdész. 1878-ban a 13 kör
zetben 5 főerdész, 7 erdész és egy alerdész. Egy erdőtisztre így átlagban 
5000-15000 kh. erdő jutott, a területileg szétszórt váradi uradalomban 
kevesebb, az összefüggő erdőségekkel borított béli és vaskohi uradal
makban több. Összevetve a kincstári erdőhivatalok 1860-as évekbeli 
személyzetével, e tekintetben hasonlóságot találunk. Divald Adolf és 
Zordfalvi Antal leírásaiból pontosan értesülünk a nagyváradi püspöksé
gi uradalmakkal kiterjedésben összevethető, azonos nagyságrendű erdő
területekkel rendelkező ungvári, diósgyőri, Hradek-lykavai és Ma- 
ros-bégaparti uradalmak erdőhivatalainak személyzeti összetételéről. 
Ha az erdőtiszteken kívül az erdőkerülők, erdőőrök számát is összevet
jük, elmondható, hogy a személyzeti ellátottság tekintetében a püspök
ség erdőhivatala lépést tartott a kincstári uradalmakkal, a kincstári alkal
mazottak azonban átlagban közel kétszeres pénzjuttatásban részesül
tek.28 Ennél sokkal érdekesebb kérdés azonban a püspökségi uradalmak 
erdészeinek származása, iskolázottsága, pályafutása.29 Az alábbi adattár 
részben képet ad minderről, néhány fontosnak vélt, lehetséges következ
tetést azonban kiemelnénk. Erdészeink közül számosán ugyanazon püs
pökségi vagy a szomszédos -  példának okáért a székeskáptalani -  ura
dalmakban hivatalnokoskodó apák gyermekeiként születtek, így Bog- 
lucz Béláé éppen püspökségi erdész volt, Farkass János apja káptalani 
ispán és számtartó Rojton, Kalatay Lajosé vaskohi uradalmi városi jegy
ző, Dobay Károlyé püspökségi kulcsár, Reindl Károlyé a béli uradalmi 
üvegmanufaktúra számtartója, Csepreghy Lajosé uradalmi jegyző Ökrö
sön, Kézsmárky Sándoré uradalmi ispán Rézbányán, Medgyesy Józsefé 
uradalmi kasznár Váradolasziban. Mások polgárok, honoratiorok gyer
mekei voltak, Tichy János apja nagyváradi nyomdász-nyomdatulajdo- 
nos, Sztarill Ferencé sebész Dél-Biharban, Újfalusy Józsefé megyei es
küdt a Szepességben, Mayer Norberté a rézbányái kincstári bányahiva
talnál altiszt, Meiszlinger Gyuláé ugyancsak Rézbányán polgár. Többek 
nagyváradi származásáról van adatunk, illetve ott végezték tanulmányai
kat, ők általában köznemesi, részben polgári származásúak voltak. Az 
adatok szerint idegenből jött erdészeink egy része a püspöki uradalmi er
dőhivatal létesítésekor a temesvári kamarai kerületből ide irányított sza
kember volt, Weigl Tamás uradalmi erdőmester is. Közülük Berger Jó
zsefről tudjuk, hogy boksánbányai származású volt, Küchler János erdő
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bíróról, hogy milovai, Maros-menti. E kezdeti időszak több erdésze az 
osztrák örökös tartományokból és a távolabbi német területekről érke
zett, Hermann Henrik Bajorországból, Retthmayer Antal valamelyik né
met tartományból, több társukról adatok hiányában csak feltételezhetjük 
ugyanezt, néhányan Magyarország távolabbi vidékeiről. Az egész vizs
gált korszakban azonban folyamatosan érkezett egy-egy erdész szakem
ber az erdőművelést huzamosabb ideje a hazainál jóval magasabb szin
ten művelő örökös tartományokból, Rádl József erdőmester és Szkála 
János főerdész például egyaránt Csehországból.

Az erdészettörténeti szakirodalom visszatérő témája a későn induló 
hazai közép- és felsőfokú erdészképzésből adódó szakemberhiány tagla
lása, az erdőművelési gyakorlat viszonylagos elmaradottsága. A Selmec
bányái akadémia 1810 után végzett erdészei hosszú ideig elsősorban a 
kincstári erdészetekhez kerültek, a magánuradalmak többnyire cseh és 
osztrák erdészeket alkalmazhattak, esetenként a keszthelyi Georgikon né
mileg erdészetben is járatos végzettjeit.30 A magánuradalmakban, különö
sen a kisebbekben többnyire gazdatisztek, ispánok kezelték az erdőket. E 
gyakorlat hátrányairól és általános jellemzőiről számolt be egy, az Erdé
szeti Lapok hasábjain megjelent 1863. évi írás.31 Éppen e gondolatsor te
kintetében lehet érdekes és tanulságos a nagyváradi püspökségi uradal
makban tevékenykedett erdészek iskolázottságának és esetleges egyéb 
munkaköreinek vizsgálata. Az 1780-ban alapított Nagyváradi Királyi 
Akadémia végzettjeinek jegyzékeiben tíz későbbi erdészünket leltük fel, 
közülük hatan a bölcsészeti mellett a kétéves jogi tanfolyamot is kijárták 
és ezzel a térség intézményeinek akár a felső hivatali állásaira is pályáz
hattak. A szintén kétéves bölcsészkarnak sajnos elpusztultak a matrikulái, 
így csak igen szórványos adataink vannak végzettjeiről. Ennek ellenére 
további négy erdészünk nevét találtuk meg a fennmaradt jegyzékekben, 
de joggal feltételezhető, hogy különösen a váradi és bihari származású er
dészeink zöme kijárta az Akadémia bölcsész évfolyamait, ahol elsősor
ban a gyakorlati ismeretek oktatására összpontosítottak, számvitelben, 
mezőgazdasági ismeretekben, út- és hídépítésben, gyakorlati geometriá
ban, azaz térképezésben is jártas szakembereket indítottak útjukra.32 Az 
egészen biztos, hogy a bizonyíthatóan vagy feltételezhetően akadémiát 
végzett erdészeink nem feltétlenül az erdészeti hivataloknál kezdték pá
lyafutásukat, hanem más püspökségi uradalmi, vagy egyéb (például ka
marai) állásokban. Ágoston Antal, Brunner József, Eichom Sebestyén, 
Petruss Márton, Szarvas János és Vemer Sebestyén földmérőkként egy
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aránt részt vettek az uradalmi erdőknek a Kamara által irányított, 
1815/1816-ban kezdődő felmérésében. Anyakönyvi és szórványos egyéb 
forrásaink tanúsága szerint Imrik Ignác és Búzás Pál írnokok voltak az 
uradalmi jószágkormányzó mellett erdész pályafutásuk előtt, Trimay Fe
renc és Valdensteiner János ispánok. Ugyanakkor erdészeti szolgálatuk 
után erdészeink közül Szarvas János uradalmi felügyelő lett, Búzás Pál és 
Tichy János számtartók, Rasztovszky Mátyás földmérő-geometra, Pe- 
truss Márton az Institutum Geometricum elvégzése után káptalani mér
nök, Mandák József uradalmi kasznár. Többeknek akár az erdészet iránti 
korai vonzalmát is feltételezhetjük. Kalatay Lajos az uradalmi tiszttartó 
és jegyző apa mellett a Vaskoh környéki erdőrengetegeket gyermekkorá
ban megismerte, a vashámorok, szénégetők, fürészmalmok látványa min
dennapos lehetett számára. Boglucz Béla apja maga is erdész volt. Reindl 
Károly a béli üveghuták számtartójaként tevékenykedő apa környezeté
ben ugyancsak korán megismerkedhetett a fakitermelés, hamuzsírfőzés 
fogalmaival. Mayer Norbert, Kézsmárky Sándor és Meiszlinger Gyula 
indulása egyaránt Rézbányához kötődik. A Bihar hegység kies völgyében 
fekvő kicsiny bányászvároska polgárainak az oravicai kincstári bányai
gazgatóság kezelésében lévő bányák, az ahhoz kötődő fakitermelés és 
érckohászat adtak munkát, számosán éppen a bánsági bányásztelepülés
ről kerültek ide. A bánáti montánumnak mindig volt az erdőőrök és bá
nyászok mellett néhány magasabban képzett szakembere Rézbányán, 
többnyire egy-egy kohómester, olvasztó, kémlész, hámormester és földa
latti térképezést végző geometra. Mayer Norbert apja a bányahivatalnál 
volt huszár, keresztapja a Selmecbányán végzett kohómester, Fest Ferenc 
volt. Kézsmárky apja püspökségi uradalmi ispán volt Rézbányán s ilyen 
minőségében szinte kizárólag erdészettel foglalatoskodhatott, hiszen ott 
több mint 6000 holdnyi erdeje volt a püspökségnek. Meiszlinger Gyula a 
bánsági bányavidékről származó -  több selmeci végzettel is büszkélkedő 
-  bányászcsalád sarja, apja Meiszlinger Sebestyén rézbányái polgár, ho- 
noratior, aki talán azonos az Akadémia végzettjével.33 Valószínűleg Sel
mecbányán tanult Weisz (Veiss) Alajos is, a Weigl (Veigl) Tamás 1821. 
évi halála után hivatalba lépő, sorrendben harmadik uradalmi (fő)erdő- 
mester.34 Ekkor még a Kamara kezelte a széküresedésben lévő püspökség 
javait, így könnyen elképzelhető, hogy egy magasabban képzett szakem
ber ideirányításával óhajtotta a jelentős anyagi hasznot hozó uradalmi er
dészet szakszerű működését biztosítani. Sajnos Weisz 1831. évi halotti 
anyakönyvi bejegyzésében sem életkorát, sem származását nem tüntették
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fel. Ugyancsak Selmecbánya végzettje volt Pittlinger József, aki 
1820/1821-ben alerdészként kezdte itteni pályafutását, szintén a kamarai 
irányítás időszakában.35 Az anyakönyvi bejegyzések szerint ő Selmecbá
nyái születésű is volt. Esetleg az 1830-1836 között működő Nickl János 
is azonosítható egy későbbi végzettel.36 Korszakunk folyamán rajtuk kí
vül mindössze csak a gyakornokként 1853-ban felbukkanó Biró Ferenc 
és a már említett Meiszlinger Gyula képezték magukat az ország egyet
len felsőfokú erdésziskolájában.37 Weisz hivatali utóda Vemer Sebestyén 
volt, aki 1832-1845 között vezette a püspökségi erdészetet. Ő a Pozsonyi 
Királyi Akadémia végzettje (1806),38 1816-ban részt vett az uradalmi er
dők térképezésében, majd 1818-tól kezdve hat esztendeig erdészként 
szolgált a béli uradalomban, később néhány évre átszegődött a gr. König- 
segg-Rottenfels család szomszédos borossebesi uradalmába. 1845 után a 
nagyváradi székeskáptalani uradalom erdőmestere lett, 1870-ben bekö
vetkezett haláláig. Valószínűleg közeli rokonságban állt a Békés várme
gyei eredetű Vemer Jakab nagyváradi püspöki uradalmi jószágkormány
zóval, aki a kamarai felügyelet idején is prefektus maradt és majd több 
évtizedes munkálkodás után 1828-ban vonult nyugalomba. Vemer Sebes
tyén több mint fél évszázadot töltött el az erdészet szolgálatában. Utódá
nak, a zempléni születésű Zboray Jánosnak nincs korábbi bihari kötődé
se, őt nyilván Bémer László püspök (1843-1850) tette meg uradalmi er- 
dőmestemek, hiszen korábban mint Zemplén vármegyei hites földmé- 
rő-geometra többek között a Sennyey és Bémer családok ottani birtokait 
térképezte 1833-1840 között.39 Alakja jó példája a mérnöki diploma nél
küli földmérők nem elhanyagolható jelentőségű munkásságának,40 felte
hetően valamelyik vidéki királyi akadémia végzettje lehetett. 1852-ig ve
zette az uradalmi erdőhivatalt, nyugalomba vonulása után még néhány 
évig több esetben is földmérőként bukkan fel különböző egyházi anya
könyvi bejegyzésekben. 1853-tól a halotti anyakönyvi bejegyzése szerint 
prágai születésű Rádl József erdőmester lépett a helyére, aki harminchat 
esztendőn át viselte a tisztséget. Esetleges felsőfokú erdészeti tanulmá
nyairól nincs adatunk, erdőmesteri alkalmazása beleillik abba az általá
nos képletbe, mely szerint a nagyobb magánuradalmak még a 19. század 
második harmadában is szívesen alkalmaztak osztrák és cseh erdésze
ket.41 Biharban erre vonatkozóan egyértelmű adataink vannak, közlésük
től nem tekinthetünk el:42

Valószínűleg Rádl József testvére lehetett Rádl István, aki a szabad
ságharcot megelőzően (1847-1848-ban) a Sebes-Körös völgyi mintegy
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15000 holdnyi erdőséget magában foglaló Zichy-féle uradalom felügye
lője volt. Ott Bonifác, az 1820-as, 30-as évek székeskáptalani uradalmi 
erdőmestere szintén csehországi születésű volt, a forradalmat megelőző
en 1846-1847-ben a Zichy uradalomban dolgozott számtartóként és er
dőmesterként. A Zichy- és a Sebes-Körös völgye mentén elterülő másik 
nagybirtok, a Batthyány-féle (25000 holdnyi erdővel) és az egyházi ura
dalmak erdészeti személyzetei között több anyakönyvi adatunk bizony
sága szerint is gyakori volt az átjárás. A prágai/strahovi (Stracsov; Bohe- 
miá) születésű Szkála (Skala) Ferenc 1843-ban a Batthyány uradalom
nak volt erdőbírája, azonban 1853 novemberében káptalani erdőfelügye
lőként halt meg.43 A nála néhány évvel idősebb (testvére?), ugyancsak 
csehországi (Brandeis/Brandys) születésű Szkála (Skala) János 1845- 
ben már a Batthyány uradalom ispánja és számtartója volt, majd 1853- 
tól haláláig, közel három évtizeden keresztül a püspökség vaskohi ura
dalmának a főerdésze.44 Az említett Sebes-Körös völgyi magánuradal
makat illető további szórványos anyakönyvi adataink szerint Raab Antal 
(Raab de Raabenstein) az 1850-es években a Zichy uradalom erdőmes
tere volt Alsólugason, származása nem kétséges.45 Handschucher Má
tyás ugyanazon uradalomban, Réven volt erdőmester 1851 után, halotti 
anyakönyvi bejegyzése szerint csehországi születésű volt.46 Eck Vilmos 
Feketetón -  feltehetően az ott birtokos Zichyek uradalmában -  volt er
dőbíró 1854-ben, házassági anyakönyvi bejegyzése szerint Bécsben szü
letett 1825-ben. Az élesdi Batthyány uradalomban az 1850-es években 
Volfinger Károly, Valentini Ferdinánd és Vaxmundszky János erdőmes
terek nevei tűnnek fel. Az első kettőről nincsenek további adataink, az 
osztrák-galíciai (újszandeci) születésű Vaxmundszky pedig a Nagyvára
di Királyi Akadémia végzettje volt.47 A Nagyváradi Római Katolikus 
Székeskáptalan uradalmának alkalmazásában (34000 holdnyi erdő)48 
ugyancsak találunk Csehországból érkezetteket. A már említett Ott Bo- 
nifácon és Szkála Ferencen kívül Zimmermann Ignác csehországi szüle
tésű erdőbíró nevével találkoztunk az anyakönyvekben.49 Káptalani er
dőbíró volt az 1830-as évek második felében Hittel Lipót is.50 Szárma
zásáról nem tudunk semmit, azonban a több generáción át káptalani 
tisztviselőket adó Kikinger (Kickinger) családról már feltételezhető, 
hogy ausztriai eredetűek, a név szinte kizárólag ott fordul elő. Kikinger 
Lipót az 1793-1812 közötti időszakban volt erdőmester, erdőfelügye
lő.51 Kikinger József 1807-1836 között fordul elő az anyakönyvekben 
erdészként, erdőmesterként, 1836-ban emeritus capitularis sylvanus
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magister,52 A számos, külföldi gyökerekkel rendelkező erdész felsora
koztatása után a szakma lassú megmagyarosodásának egyik bihari pél
dájaként hozható fel a Böhm család. Az őrségi születésű Böhm Ferenc 
és Böhm György a szabadságharc utáni időszakban, hosszú évtizedeken 
keresztül dolgoztak erdészként, erdőmesterként, erdőbíróként a káptala
ni uradalomban. Minden bizonnyal testvérek voltak és apjuk a gyimót- 
falvi Batthyány uradalomban szolgálhatott.53 A székeskáptalani urada
lomban, hasonlóan a püspökségihez az 1850-es évektől egyre inkább 
szerepet kaptak a hazai születésű erdészek.54 Úgy tűnik, hogy a káptala
ni erdészeti hivatal első uradalmi erdőmestere aki Selmecbányán vég
zett, a Böhm Ferencet az 1890-es évek első felében tisztségében felvál
tó nagykanizsai születésű Török László volt.55

A cseh és német területek fejlett erdőművelési gyakorlata, a 18. szá
zad folyamán sorra megjelenő erdőrendtartások, a különböző szakterüle
tek szerint specializálódott és vezető erdészeti szakemberek neveihez 
köthető iskolák működése, a Csehországban és Ausztriában egyaránt el- 
teijedt gyakomoki-praktikánsi rendszer mind olyan tényezők, melyek 
megmagyarázzák a súlyos szakemberhiánnyal küszködő nagyobb hazai 
magánuradalmak cseh, osztrák és német erdészekkel szembeni befogadó 
készségét.56 Bár a liptóújvári előzmények és a Selmecbányái Akadémia 
erdészeti tanszékének indulása (1808) európai viszonylatban is korainak 
számít, a szakmai lemaradást és a magyarországi szakemberhiányt a sel- 
meci intézmény a század utolsó évtizedeiig sem tudta egészében pótolni, 
egyébként is váltakozó színvonalú képzésével elsősorban a kincstári er
dészetek felzárkózását tette lehetővé.57 Ugyanakkor a mariabrunni (ma 
Bécs külvárosa) erdészeti tanintézet mellett -  mely 1813-ban nyílt és 
1866-ban akadémiai rangot kapott -  Észak-Csehországban 1855-től a 
weisswasseri (Bila pod Bezdizem), Morvaországban 1852-től az aussei 
(Usov) intézet gondoskodott az örökös tartományok folyamatos szakem
ber utánpótlásról. Idegen erdészeinknek valószínűleg csak egy kisebb ré
sze volt e tanintézetek végzettje, elsősorban szülőföldjük fejlett erdőgaz
dálkodásának, erdészeti hagyományainak és az abból eredő gyakorlati 
előnyöknek köszönhetően jutottak helyzeti előnybe bihari talajon is. A 
végzettséghez képest az erős hagyományok gyakorlati lecsapódása 
egyértelműnek tűnik, hiszen az örökös tartományokban, a kisebb német 
államokban és Bajorországban is egyaránt csak a 19. század második, 
harmadik évtizedétől indult a felsőfokú erdészképzés és hasonlóan a ha
zai erdészeti oktatás körüli vitákhoz majd csak az 1860-as években bon
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takozott ki és jutott nyugvópontra az országos szintű rendezése az egye
temi szintű, tudományos megalapozottságú erdészképzésnek.58

Visszatérve a püspökségi uradalmakhoz, ott a leghosszabb időn át 
Küchler János erdőbíró állt az erdészeti hivatalok szolgálatában, 47 esz
tendőt. Fix Ferdinánd 37, Újfalusy József 30, Heppes Miklós 28, Szká
la János 27, Brunner József 25, Sztarill Ferenc 22, Trimay Ferenc és Ka- 
latay Lajos 21, Imrik Ignác 20 esztendőt, de a század elején hetven esz
tendősen meghalt Fürst Péter is legalább két évtizedet. Az erdészet 1878. 
évi átszervezése után nyugalomba vonulók közül Rádl József erdőmes
ter is több mint 30, Horváth János több mint 20 esztendőt töltött az er
dészetnél. További tizenhat erdészünk több mint tíz évet. Minden erdé
szeti hivatalnál, úgy a váradinál, mint a bélinél és vaskohinál minden 
időszakban szolgált legalább egy-egy, de sokszor több, évtizedes gya
korlattal és/vagy végzettséggel rendelkező erdész. A személyi állomány 
összetétele azt sejteti, hogy a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 
erdészeti hivatala nem a kisebb és közepes magánbirtokok gazdatisztek, 
ispánok által irányított, elmaradott erdőművelési gyakorlatát űzte, ha
nem lépést próbált tartani a legjelentősebb magánuradalmak és a kincs
tári birtokok szakszerűbb, a kor szellemének megfelelőbb erdőgazdál
kodásával. Az erdészeti hivatalok 1815 utáni indulásakor a Kamara 
eredményes szervezőmunkája és az ide irányított szakemberek tevé
kenysége minden bizonnyal termékenyítőleg hathatott a következő évti
zedek gyakorlatára is.

Az Erdészeti Lapok megjelenésének második évétől kezdődően kö
zölte előfizetőinek névsorát. Az országos szinten nem is túl népes jegy
zékekben öt nagyváradi püspökségi erdész is szerepelt. Vemer Sebes
tyén, Sztarill Ferenc, Trimay Ferenc, Szkála János és Heppes Miklós a 
legelső előfizetők között voltak (a nagyváradi székeskáptalan főerdé- 
sze-erdőbírója, Böhm Ferenc mellett), és ez mindenképpen jelzés érté
kű. Vemer (ekkor székeskáptalani erdőmester), Sztarill és Trimay több 
évtizedes erdész múlttal a hátuk mögött, néhány esztendő múlva bekö
vetkezett halálukig rendszeresen követték az akkori évek mozgalmas, át
alakulóban lévő erdőgazdálkodásának aktuális híreit. 1870 után már 
csak Szkála János és a fiatal nemzedék soraiból Boglucz Béla erdész ne
vét leltük fel a lajstromokban, illetve a püspökségi uradalom 1818-1819 
között szolgált fiatal alerdészének, Petruss Mártonnak azonos nevű fiát, 
aki erdőmester volt Belényesen, a Nagyváradi Görög Katolikus Püspök
ség erdőrengetegekkel borított uradalmában.
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Adattár

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség váradi, béli és vaskohi ura
dalmaiban 1879 előtt szolgált erdőtisztek betűrendes névsora:59

Ágoston Antal60 miklólázuri erdész: 1820—>1823.
Berger József (1781 Boksánbánya- 1817.06.30. Somogyuzsopa) somogy- 

uzsopai alerdész: 1817.
Bérczy Imre hegyközszentimrei erdész: 1850—> 1869, ökrösi erdész: 

1870.
Biró Ferenc61 erdészgyakomok a váradi uradalomban: 1853.
Boglucz Béla62 (1847 Bélfenyér -)  erdészgyakomok Vaskohon és Bar

modon: 1868—> 1869, vaskohi erdész: 1872—> 1876, tenke-barmódi 
erdész: 1877—>

Boglucz István (1818 Bélfenyér -  1873.04.11. Tenke) tenkei alerdész: 
1855—> 1864, vaskohi erdész: 1865—> 1867, barmódi erdész: 1868—> 1869.

Böhm Jakab (1779 -  1846.08.10. Tenke) somogyuzsopai alerdész: 
1824—̂ 1828, ökrösi alerdész, majd erdész: 1829—> 1837, lunkai aler
dész: 1838—> 1842.

Brunner József63 kumanyesdi erdész: 1844, béli erdőbíró: 1847, béli fő
erdész: 1848—>1857, miklólázuri főerdész: 1858—>1869.

Búzás Pál (1823 Sár, Heves m. -  1872.04.04. Tenke) ágrisi erdész: 
1850—>1866, nagyürögdi erdész: 1867—>1869.

Csató Dávid tenkei erdész: 1844.
Csepreghy Lajos64 (-1819 Ökrös - )  kristyóri erdész: 1843—>1847.
Csomakovics Mátyás kardói alerdész: 1874—>1875, nyárlói alerdész: 

1877—>1878—>
Dobay Károly65 (-1827 Nagyvárad - )  rézbányái erdész: 1852—>1853.
Eichorn Sebestyén66 vaskohi erdész: 1820—>1839.
Farkass János (-1833 Gyires - )  vaskohi erdész: 1856—>1864, tenkei er

dész: 1865—>1869.
Fibich István67 (-1808 -)  erdészgyakomok: 1832—>1833, barmódi aler

dész és erdész: 1835—>1848.
Fix Ferdinánd68 (1806 Modor, Pozsony m. -  1881.01.30. Váradolaszi) 

ökrösi alerdész: 1840—>1842, tenkei erdész: 1843, béli főerdész: 
1844—>1846, csatári főerdész: 1848—>1877.

Forster Antal béli erdész: 1816.
Frics Elek bihari főerdész: 1878—>
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Fürst Péter (1761 -  1830.01.28. Kristyor) vaskohi alerdész: 
?—> 1811 —> 1829.

Hecskey János hegyközszentimrei alerdész: 1870—>1871, hegyköz- 
szentmiklósi erdész: 1872—>1873.

Heller Alajos kumanyesdi alerdész: 1838, ökrösi alerdész: 1839, vaskohi 
erdész: 1840—>1842.

Heppes Miklós kristyori alerdész: 1839—>1842, ökrösi alerdész, majd 
erdész: 1843—>1867.

Hermann Henrik (1769 Bajorország, Swetzingen -  1829.04.28. Kuma- 
nyesd) kumanyesdi alerdész: 1818—>1829.

Hics Károly lunkai erdész: 1829.
Horváth János váradi alerdész, majd erdész: 1858—>1878—>
Imrik (Imrich) Ignác69 (-1818 Jászapáti -  1873.01.15. Váradolaszi) 

rézbányái erdész: 1850—>1851, szelistyeszáldobágyi erdész: 
1852—>1870.

Kaiser Ferenc miklólázuri erdész: 1824—>1825, csatári erdész: 
1826—>1828.

Kalatay Lajos70 (-1819 Vaskoh -  1873.02.08. Vaskoh) kristyori erdész: 
1850—>1871.

Kézsmárky Sándor (1827.05.19. Rézbánya -  1888.01.06. Kristyor) 
rézbányái alerdész: 1866—>1869, vaskohi erdész: 1870—>1871, kris
tyori erdész: 1872—> 1878—>

Kocsis Ferenc barmódi erdész: 1872, ágrisi erdész: 1874—>1878—>
Kutsera Ferenc hegyközcsatári erdész: 1839—>1842.
Küchler János (1784 Milova, Arad vm. -  1869.02.15. Váradolaszi) vas

kohi erdőbíró: 1818—>1828, uradalmi (fő)erdőbíró Nagyváradon:
1829—>1865.

Lakos Lajos ökrösi alerdész, majd erdész: 1877—> 1878—>
Lasztoczky Imre jánosdai erdőfelügyelő: 1794.
Linczbauer Lajos kumanyesdi alerdész: 1843—>?, vaskohi főerdész: 

1850—>1852.
Lukáts János71 ökrösi alerdész: 1826—>1827.
Mandák József72 (-1812 Ürmény, Nyitra vm. -  1873.08.02. Váradola

szi) nagyürögdi erdész: 1850—>1866.
Maxilian József73 (1766 -  1804.03.03. Váradolaszi) uradalmi erdőfelü

gyelő: 1802—> 1803, uradalmi erdőmester: 1803—>1804.
Mayer Imre ágrisi erdész: 1870—>1873, miklólázuri erdész, majd főer

dész: 1873—>1878—>
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Mayer István (1823 -  1855.03.23. Vaskoh) kardói alerdész: 1853—>1854.
Mayer Norbert (1830.06.06. Rézbánya -  1902.01.30. Rézbánya) rézbá

nyái alerdész: 1870—>1876—>(?).
Medgyesy József (1840.04.05. Váradolaszi - )  ágrisi erdész: 1867—> 1870, 

ökrösi erdész: 1871—>1876, vaskohi erdész: 1877—>1878—>
Meiszlinger Gyula74 erdészgyakomok Bélen: 1865—>1867, ökrösi er

dész: 1868—>1869, tenkei erdész: 1870—>1873.
Mészáros János tenkei alerdész, majd erdész: 1831—>1839, kardói er

dész: 1844, hegyközszentmiklósi erdész: 1848.
Mitka János béli erdész: 1838.
Münster Pál (1715 -  1769.12.04. Nagyvárad) uradalmi erdész: 

1765—>1768.
Mütter Ferenc lunkai erdész: 1837, béli erdész: 1839—>1843.
Nickl János75 barmódi alerdész, majd erdész: 1830—>1834, béli erdész: 

1835, lunkai erdész: 1836.
Novobáczky József (1806.11.18. Váradolaszi -  1877 Borossebes) ökrö

si alerdész: 1838, kumanyesdi alerdész: 1839—>1842, lunkai aler
dész, majd erdész: 1843—>1844, rézbányái erdész: 1845—>1847.

Parauz István gyantai erdész: 1844.
Pet(z)rik János (1802 Csehország-) váradi erdészgyakomok: 

1830—> 1831. Később a székeskáptalan erdésze lett.
Petruss Márton76 (1787 Szentkereszt -  1846.08.07. Váradolaszi) somogy- 

uzsopai alerdész: 1818—>1819.
Pikó Sándor nagyürögdi alerdész: 1870, kardói alerdész: 1871—>1873, 

hegyközszentmiklósi alerdész: 1874—>1878—>
Pittlinger József77 (1796 Selmecbánya -  ) somogyuzsopai alerdész: 

1820—>1823, tenkei erdész: 1824—>1829, béli erdész: 1830—>1834, 
lunkai erdész: 1835, béli erdész: 1836—>1837.

Pollák (Pollack) Ágoston78 (1844 Pest -  1886.06.06. Tenke) vaskohi er
dész: 1868—>1869, barmódi erdész: 1870, béli főerdész: 1871—>1874, 
tenkei főerdész: 1877—>1878—>

Prax Leopold79 (-1814 Schlossberg, Pozsony? Nyitra? -  1855.05.10. 
Rippa) tenkei alerdész: 1853.

Rasztovszky (Rasztóczky) Mátyás (-1808 Nagyvárad -  ) tenkei aler
dész: 1840->1842, vaskohi erdész, majd főerdész: 1843—>1847.

Rádl József (-1820 Prága -  1889.05.22. Váradolaszi) uradalmi (fő)er- 
dőmester Nagyváradon: 1853-> 1878—>(1889).

Reindl Károly (1852.09.02. Bél - )  szelistyeszáldobágyi erdész: 1878—>
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Retthmayer Antal (1785 Germania -  1829.12.10. Bél) csatári erdész: 
1819—>1825, béli erdész: 1826—>1829.

Schlindvein Péter (1792 -  1838.12.06. Hegyközcsatár) hegyközcsatári 
erdész: 1829—>1838.

Sollus (Szollusz) Ferenc80 kristyori alerdész: 1830.
Somler (Zomler) Tádé (1701 -  1766.02.01. Váradolaszi) uradalmi er

dész: 1762—>1764.
Steinmayer Ferenc ökrösi alerdész: 1818—>1825, miklólázuri erdész: 

1826—>1832.
Stolcz Károly kumanyesdi alerdész, majd erdész: 1830—>1837.
Szarvas János81 (-1787 Námesztó, Árva vm. -  1852.03.04. Váradola

szi) tulkai erdész: 1818—>1823.
Szathmáry Lajos (Rudolf) kumanyesdi erdész: 1844->1847.
Szibert Ignác (-1793 - )  kristyori erdész: 1832—>1838.
Szkála (Skala) János82 (1798 Brandeis, Csehország -  1880.10.25. Lun- 

ka) vaskohi főerdész: 1853—>1854, lunkai főerdész: 1855—>1878—>
Sztarill Ferenc (-1816 Tulka -  1870.12.26. Bél) kardói erdész: 1848, 

miklólázuri erdész: 1850—>1857, béli főerdész: 1858—>1870.
Tichy János83 (1821.06.20. Váradolaszi -  1858.10.08. Bihar) miklólá

zuri főerdész: 1844—>1848.
Tolnay Antal miklólázuri főerdész: 1870—>1873, tenkei főerdész: 

1874—>1875.
Trimay Ferenc (-1804 Nagyvárad -  1865.04.05. Tenke) csatári erdész, 

majd főerdész: 1843—> 1844, tenkei erdész: 1848—> 1864.
Urbányi Mátyás tenkei erdész: 1796.
Újfalusy József84 (-1812 Hunfalva, Szepes vm. -  1878.07.03. Belé

nyes) gyantai erdész: 1848—>1851, miklólázuri erdész és felügyelő: 
1852—>1870, szelistyeszáldobágyi erdész: 1871—>1877.

Valdensteiner János85 (-1801 -  1857.10.07. Mezőtelegd) ökrösi aler
dész: 1828, somogyuzsopai alerdész: 1829, lunkai alerdész, majd er
dész: 1830—>1834.

Vennes Antal86 (1805 Hosszúpályi -  ) miklólázuri erdész: 1837—>1843.
Verner Sebestyén87 (1786 -  1870.12.08. Váradolaszi) béli erdész:

1818—> 1825, uradalmi (fő)erdőmester Nagyváradon: 1832—> 1844.
Vladár József barmódi erdész: 1850—>1865.
Volfard József hegyközszentmiklósi erdész: 1817—>1818.
Weigl (Veigl) Tamás (1777 -  1821.06.03. Váradolaszi) uradalmi (fő)er- 

dőmester Nagyváradon: 1815—>1821.
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Weigl (Veigl) Vilmos88 (1809 - )  miklólázuri erdész: 1832->1836. 
Weisz (Veiss) Alajos89 ( -  1831.10.09. Nagyvárad) uradalmi (fő)erdő- 

mester Nagyváradon: 1821 —> 1831.
Zách János barmódi erdész: 1873—> 1876, béli erdész, majd főerdész: 

1876—>1878—>
Zboray János90 (-1796 Lasztóc, Zemplén vm. -  1858.11.23. Váradola

szi) uradalmi (fő)erdőmester Bélen: 1846, majd Nagyváradon: 
1847—>1852.

Zimmermann Henrik91 kristyori alerdész: 1831.

***

Név szerint ismert vadászok a püspökségi uradalmakban:

a Nagyvárad melletti Fácános-kertben:
Chlumeczky András: 1833.
Jelinek János: 1841.
Radlmacher Mihály: 1824—> 1826.
Sperlik József: 1831—>1832.
Sigért János: 1851. 

a béli uradalomban:
Rukovinszky János: 1844-> 1845—>
Kávásy (...): 1844->1845->

***

A tanulmány azon helységneveinek utalói, amelyeknek a 18-19. száza
dok folyamán használt változatai eltérnek az 1913. évi Helységnévtár
ban megjelenő hivatalos alaktól:

Alsókimpány —> Alsómezős 
Alsóverzár —> Alsófüves 
Ágris -> Egregy, Bélegregy 
Árkus —> Árkos, Bélárkos 
Barzest —> Barzafalva 
Benyesd -> Benyefalva 
Bogyoszló -> Érbogyoszló 
Bokkia —> Boklya
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Briheny —> Berhény 
Csatár —> Hegyközcsatár 
Dekanyesd —» Dékányos 
Felsőverzár —> Felsőfíives 
Fonáca —» Fonóháza 
Gross —» Tönköd
Gyigyisen-Vojén —> Gyigyiseny, Gyegyesény
Gyires —» Gyéres, Körösgyéres
Hagymás —> Bélhagymás
Herzest —> Herzafalva
Hosszúaszó —> Biharhosszúaszó
Jancsesd —» Jancsófalva
Jánosda —> Jánosd
Kalácsa —> Kalocsa, Bélkalocsa
Kápolna —» Feketekápolna
Kimp —> Vaskohmező
Kismaros —> Bélkismaros
Klitt-puszta -» Pusztaklitt
Kocsuba —> Kocsoba, Felsőkocsoba
Kölest —> Kollesd, Kolafalva
Kóroj —> Bélkaroly
Krajova —> Bélkirálymező
Kumanyesd —> Kománfalva
Lunka-Urzest —> Biharlonka
Márkaszék —» Szék, Bélmárkaszék
Mezőkeresztes —» Biharkeresztes
Miklólázur —> Miklóirtás
Mirló —> Mihellő, Méhelő
Mocsár —> Tenkemocsár
Mocsirla —» Bélmocsolya
Nagymaros —> Bélnagymaros
Nyermegy —» Nermegy
Petrilény-Zavojén —> Petrelény, Petrelényzavoeny
Pojána —» Biharmező
Poklusa -> Havaspoklos
Riény -» Rény
Rippa -» Körösmart
Segyest -> Szegyesd
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Segyestel —» Szegyestel, Kisszegyesd 
Siád —> Sajád
Somogyuzsopa —> Váraduzsopa
Stej -¥ Vaskohsziklás
Sust -> Süsd
Szakács —» Felsőszakács
Szelistyeszáldobágy —» Körösszáldobágy
Szerbest-Foltest -> Szerbesd
Szohodol —> Vaskohszohodol, Vaskohászod
Toplicakáránd —» Hévizkáránd
Tóttelek —> Hegyköztóttelek
Udvari —» Sárrétudvari
Vasánd —> Vasand
Vaskohszelistye —> Vaskohszeleste
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személyzete volt: egy uradalmi erdőmester (körülbelül 1815 előtt csak főer
dész), egy Sályiban működő erdész és/vagy erdőbíró, egy-egy Kisházán és 
Hegyközújlakon működő erdész vagy alerdész (nem állandóan). Később 
Kisjenőn, Nagykéren, Mikepércsen és Szalacson működtek erdészek vagy 
erdőbírók (az uradalom területi vonatkozásait ld. Emődi 2007.). Mindeneset
re 1860-ig egy változó szerkezettel rendelkező erdészetről beszélhetünk, 
mely a számtartók, tiszttartók, ispánok gyámsága alatt működött. 1862 után 
történt egy nagyobb előrelépés a káptalani erdészetben, kialakult és rögzült 
egy újabb struktúra, mely változóan hat-nyolc, erdőbírók vezette erdőkerü
letből állt: sályi, rontói, kisjenői, kisházai, szászfalvai, bagaméri, szalacsi, far
kaspataki. E kerületek továbbra is az ispánságok tartozékai voltak. Az uradal
mi erdőmester az 1870-es évektől Sályiban szolgált, (ld. Vemer Sebestyén 
vázlatát: Erdészeti Lapok 1864/2 füzet, 51-57; és a levéltári forrásokat: a 
Nagyváradi Római Katolikus Székeskáptalan Levéltára a Román Nemzeti 
Levéltár Bihar megyei Igazgatóságának őrzésében (Fond: Capitlul Episcopi- 
ei Romano-Catolice Oradea) / 240. leitársz. / 694-696. iratcsomók).
49 1841-ben halt meg Sályiban, 40 esztendős korában.
50 1840-ben halt meg Sályiban, 44 esztendős korában.
51 1812-ben halt meg Sályiban, 63 esztendős korában.
52 1841-ben halt meg Nagyváradon, 56 éves korában.
53 Böhm Ferenc 1828-ban született Gyimótfalván és 1900-ban halt meg 
Sályiban. Nagyjából 1855-1890 között tevékenykedett, eleinte sályi er
dőbíróként, majd 1871 után uradalmi erdőmesterként, Vemer Sebestyén 
halála után. Böhm György 1833-ban született Alsólövőn és 1906-ban 
halt meg Nagyváradon, 1865 után eleinte farkaspataki alerdészként, 
majd rontói erdőbíróként, végül váradi erdőbíróként.

Feltételezhető, hogy a Gyimótfalván, Alsólövőn és a bihari Élesd 
környékén egyaránt birtokos Batthyány család által kerülhettek Biharba.
54 A teljesség nélkül, néhány nevet kiemelve: Rácz János, Lányi Imre és 
Treisz Ferenc rontói erdőbírók (1850-60-as évek), Szekeres István kisfa
lui erdőbíró (1850-es évek), Abramovics Lajos kisházai erdőbíró (1860- 
as évek).
55 Rácz Józsefné: Az 1879-1918 között Selmecbányán végzett... erdészek 
névsora. = Erdészettörténeti Közlemények XXVIII. Bp. 1996. 128.
56 Magyar Eszter: Erdőgazdálkodás Mária Terézia korában. = Táj és tör
ténelem (szerk.: R. Várkonyi Ágnes). Bp., 2000. 53-70.
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57 A Selmecbányái oktatás szerepéről és korlátairól jó összefoglalást ad 
Horváth Sándor: A magyar felsőbb erdészeti szakoktatás szervezetéről. = 
Erdészeti Lapok 1896/9-10. füzet 704-718.
58 Kőnek Sándor: Az Ausztriai-Magyar Monarchia statistikai kéziköny
ve. Pest, 1868. 217-219; Kovács Géza: A bajor erdészeti tanügyről. = 
Erdészeti Lapok 1880/4. füzet 269-278.
59 Tanulmányunkban és az adattárban a magyar keresztnévformákat 
használtuk, ám hangsúlyozzuk, hogy különösen 1850 előtt erdészeink 
felerésze németajkú volt.
60 1816-1820 között részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térké
pezésében (Emődi 2007. 212; Emődi 2012).
61 Selmecbányái hallgató volt 1854-től (Vadas 334).
62 Boglucz István fia.
63 Esetleg azonosítható az 1817-1820 között a püspöki uradalom erdő
ségeinek térképezésében részt vevő fiatal „földmérő-erdőmémökker 
(Emődi 2007. 212; Emődi 2012).
64 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt 
1837-ben (Varga 2966 sz.).
65 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt 
1846-ban (Varga 4112 sz.).
66 1820-ban részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térképezésében 
(Emődi 2012).
67 ANagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt 1827-ben 
(Bozóky 197).
68 Házassági anyakönyvi bejegyzése szerint Modoron született és leszerelt 
alhadnagy volt, halotti bejegyzése szerint azonban Dániában született.
69 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész és jogi karának hallgatója 
volt 1835-1840-ben (Bozóky 207, Varga 2775 sz.).
70 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész és jogi karának hallgatója 
volt 1838-1842-ben (Bozóky 209, Varga 3120 sz.).
71 A Nagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt 
1823-1825-ben (Bozóky 195).
72 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész és jogi karának hallgatója 
volt 1832-1836-ban (Bozóky 204, Varga 2549 sz.).
73 Apesti Institutum Geometriáim hallgatója volt 1788-ban (Emődi 2007. LXU).
74 A Selmecbányái Akadémián végzett (Faller 5174 sz., Vadas 337).
75 Talán azonos a Selmecbányái Akadémián végzett azonos nevű hallga
tóval (Faller 1566 sz., Vadas 330).
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76 1815-1823 között részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térké
pezésében, feltehetően a Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsészkarának 
végzettjeként. 1824-ben kapott mérnöki oklevelet a pesti Institutum Ge- 
ometricumban, 1828-tól haláláig a váradi székeskáptalani uradalom 
mérnöke volt (Emődi 2007. 214; Emődi 2012).
77 A Selmecbányái Akadémia végzettje (Faller 1259 sz.). 1838 után a székes
káptalani uradalom erdésze lett Sályiban (adataink szerint legalább 1844-ig).
78 Pollák (Pollack) Ágoston pesti építész fia. Az apa a halotti anyaköny
vi bejegyzések szerint a botfeji erdőn munka közben halt meg 64 eszten
dősen 1874.02.21-én, Bélen temették.
79 Útmesterként halt meg.
80 1827-ben az uradalmak térképezésében vett részt (Emődi 2007. 214).
81 1816-ban részt vett a püspöki uradalom erdőségeinek térképezésében 
(Emődi 2012).
82 1845-1852 között a Sebes-Körös völgyi, élesdi Batthyány uradalom 
számtartótisztje volt.
83 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt
1836-1837-ben (Varga 2940 sz.).
84 A Nagyváradi Királyi Akadémia bölcsész karának hallgatója volt 
1830-1831-ben (Varga 2339 sz.).
85 1825-1827 között erdészgyakomokként uradalmi erdőtérképezési 
munkálatokban vett részt (Emődi 2007. 215). A nagyváradi családból 
származó Valdensteiner feltehetően a Nagyváradi Királyi Akadémia böl
csészkarának végzettje lehetett.
86 A Nagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt
1830-1832-ben (Bozóky 200).
87 A pozsonyi Királyi Akadémia végzettje 1816-ban részt vett a püspöki 
uradalom erdőségeinek térképezésében; az Arad megyei borossebesi 
uradalom erdésze: 1825—> 1832; a váradi székeskáptalani uradalom er
dőmestere: 1845—>1870, ilyen minőségében több erdőtérképet készített 
(Emődi 2007. 215; Emődi 2012).
88 Az 1821. évi katolikus Status Animarum (lélekösszeírás) adatai szerint 
Weigl (Veigl) Tamás uradalmi erdőmester fia.
89 A Selmecbányái Akadémia végzettje (Faller 1100 és 1183 sz.).
90 1848-ban két erdőtérképet készített (Emődi 2007. 215).
91 Utóbb a Nagyváradi Királyi Akadémia jogi karának hallgatója volt
1837-1839-ben (Bozóky 206).
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1. melléklet

A N agyváradi Róm ai K atolikus Püspökség u rad a lm ai 
B ihar m egyében a 19. században

Vaskohi uradalom
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2. melléklet

48.000 - 49.000 hold (Fényes Elek adatai - 1851 /1859) 
36.611 hold (Baross Károly adatai - 1893: zárójelben)

A váradi uradalom erdőbirtokai

%

1. Bárand: 0 / 0
2. Udvari: 0 / 0
3. Nagyrábé: 0 / 0
4. Pocsaj: 2 0 0 /5 7
5. Bogyoszló: 29
6. Hegyközszentm iklós: 4 0 0 0 / 1346
7. Hegyközszentimre: 507 / 447
8. Beníce és Süvegd p.: 0 / 0
9. M ezőkeresztes: 100 / 281

10. Bihar: 0 / 0
11. Csatár és Latobár p .: 1998 /  1171
12. Tóttelek: 3 1 0 /8 6 7
13. Biharpüspöki: 5 0 0 /1 7 7
14. Nagyvárad-Olaszi

-Velence és W olf p.: 512
15. Hegyközszáldobágy: 2000 /  837
16. Szőllős: ~ 1 0 0 /1 6 2
17. Gyires,

Alcsi és M ácsa p.: 0 / 0
18. Nagyürögd: 400
19. Oláhapáti: 3 8 2 /4 4 4
20. Kardó: 1 9 9 7 /2 3 0 0
21. Hájó: 6 9 0 /1 3 9 5
22. Somogyuzsopa: 3253 /  3253
23. Nyárló: 1 497 / 1490
24. M agyargyepes: 8 8 1 /8 8 1
25. Dekanyesd: 8 5 7 /8 5 4
26. M iklólázur: 2142
27. Hosszúliget: 665 /  665
28. Jancsesd: 7 1 6 /2 0 0
29. Pusztabikács: 332 /  340
30. Kis- és Nagykáránd p.: 1859 / 1500
31. Oláhgyepes: 15 0 0 /2 3 3 0
32. Vasánd: 2 0 0 0 /1 4 5 6
33. Jánosda: 0 / 0

(7)
(371) 34. Hosszúaszó: 5 0 /3 6 0  (0)
(422) 35. Rózsafalva: 1000/ 1258 (1310)
(1626) 36 M irló: 1186/ 1200 (1083)
(978) 37. Nagypatak: 749 (343)
(2849) 38. Tulka: 4631 (1624)
(1412) 39. Tenke: 1 4 0 0 /2 6 8 0  (2217)
(827) 40. Rippa: 1596 (1374)
(781) 41. M ocsár: 9 0 0 /1 0 8 0  (1047)
(2107) 42. Bélfenyér: 3 0 0 /2 2 0 0  (1450)
(617) 43. Kocsuba: 560 (445)
(290) 44. Gyanta: 2 5 0 /2 8 6  (139)
(297) 45. Kápolna: 3 0 0 /5 2 3  . (260)
(1740) 46. Szelistyeszáldobágy: 6 6 0 /  1726 (1581)
(1407) 47. Nagyszalonta környéki
(1686) puszták (Andacs, Atyás, Barmod, Csonkás, Kéza, Kölesér,
(0) Pata, Péterháza, Radvány, Solymos, Szili:) 6090 (478)

BERETTYOUJFALU
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3. m e l lé k le t

~  53.000 hold (Fényes Elek adatai - 1851 /1859)
43.695 hold (Baross Károly adatai - 1893: zárójelben)

A béli uradalom erdőbirtokai

13. Bokkia:
14. Kislaka:
15. Benyesd:

1. Kalácsa: 1783/ 1700 (1644) 16. Ágris:
2. Olcsa: 1200/ 1767 (0) 17. Bélörvényes:
3. Ökrös: 2517/1410 (2259) 18. Hagymás és
4. Bogy: 0 /1 3 6 4 (0) Klitt p.:
5. Csontaháza 19. Kumanyesd:

és Poklusa: ? /2 9 8 7 (3029) 20. Tagadómedgyes:
6. Bélrogoz: ? / ? (425) 21. Mocsirla:
7. Siád: 5 4 6 /0 (718) 22. Bél:
8. Kóroj: 1300/1360 (1555) 23. Árkus:
9. Krajova: 900 / 1110 (1034) 24. Gross:

10. Kis- és 25. Barzest:
Nagymaros: ? /2 3 2 9 (2064) 26. Nyermegy:

11. Botfej: 4365/8381 (5138) 27. Toplicakáránd:
12. Szakács: 7 /1900 (1812) 28. Márkaszék:

? / 925 
1200/ 1737 

? / 688 
4 6 2 / 1390 

3193/4385

2537/2804 
3 2 8 /7 2  
4 0 0 / 1471 

2500 / ?  
4180/4333 

997 / 803 
2376/4800 

?/  1514 
0 /4 7 1  

2678/2540 
1403 /912

(912)
(1852)
(405)
(771)
(1993)

(2548)
(203)
(0)
(1320)
(3917)
(879)
(3737)
(1993)
(0 )
(2509)
(978)

3 9



4. m e l lé k l e t

43.670 hold (Fényes Elek adatai - 1859)
40.838 hold (Baross Károly adatai -1893: zárójelben)

A vaskohi uradalom  erdőbirtokai

VASKÓM

1. Riény: 171 (0) 15. Kölest: 1041 (1115)
2. Gyigyisen-Vojén: 3296 (3783) 16. Vaskoh és Barest: 816 (493)
3. Petiilény-Zavojén: 352 (188) 17. Alsó- és Felsőverzár 703 (2129)
4. Határ: 400 (285) 18. Fonáca: 682 (949)
5. Stej: 295 (133) 19. Rézbánya: 6045 (5812)
6. Segyest: 366 (326) 20. Kimp: 1851 (1431)
7. Hérzést: 342 (248) 21. Szohodol: 1605 (901)
8. Alsókimpány: 363 (86) 22. Kerpenyét: 692 (352)
9. Lunka-Urzest: 2204 (1978) 23. Lehecsény: 407 (530)

10. Briheny: 3292 (3313) 24. Pojána: 3569 (3246)
11. Sust: 630 (468) 25. Kalugyer: 2951 (2585)
12. Szerbest: 607 (340) 26. Vaskohszelistye: 1493 (1473)
13. Felsőkiinpány: 365 (293) 27. Kristyor: 7791 (6613)
14. Segy estei: 1348 (1768)

4 0


