




© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



KASSA SZ. KIR. VAROS,
MINT ERDŐBIRTOKOS

Irta:

KARSAI KAROLY.
erdomernok. m. kir. eazdasaéi íotanacsos.

(Az Országos Erdészeti Egyesületnek az 1940. évi július 2.—6.-ig 
Kassán tartott közgyűlése alkalmából.)

Die I^ön. Freistadt Kassa als Waldbesitzer — La ville 
libre royale Kassa, propriétaire de forêts. — The K°Ya^

Free City Kassa as the Owner ot a Forest.

Von — Pur — By

K. KARSAI.

Az Országos Erdészeti Egyesület kiadása.

1940.
RÖTTIG-ROMWALTER NYOMDA R.T.. SOPRON

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Kassa erdőségei régi idők óta három, egymástól messze 
fekvő erdőrészből állottak:

A legkisebb rész 175’14 k. hold Forró község határában, 
Abaujban, Kassától 59 km távolságban délre;

a második rész 867’22 k. hold Garadna község határában, 
Abaujban, szintén Kassától délre 40 km távolságban;

a harmadik rész, a tulajdonképpeni összefüggő nagy erdő
birtok 29.200*08 k. hold területtel Kassa körül fekszik. Ennek a 
területe a háborút követő években kisebb-nagyobb mértékben 
változott; pontos adatokat a kiterjedéséről nem sikerült beszerez
nem, értesülésem szerint mintegy 35.000 k. holdat tesz ki.

A két első erdőrészt, jelentékeny mezőgazdasági birtokokkal 
együtt, Kosice város a cseh megszállás ideje alatt a Csáky gróf 
szepességi erdőségeivel elcserélte, ezekről tehát itt nem lesz szó.

A harmadik rész, a tulajdonképpeni ,,Kassai erdő“, félkör
alakban kelet, észak és nyugat felől zárja körül a várost, egyedül 
a déli oldalt hagyja szabadon, ahol — kassai felfogás szerint — 
a nagy magyar Alföld kezdődik. A Hernád völgye ugyanis — 
ennek jobb és bal partján feküsznek a városi erdők — csak köz
vetlenül Kassa felett záródik a Kassa—Oderbergi Vasút (KSOD) 
hernádtihanyi alagútjával.

Az erdő geográfiai fekvése tehát: Abauj megye északi, Sá
ros vármegye déli csücske ott, ahol ezek Szepes megyével érint
keznek. Kiegészítő része, kelet és dél felé terjedő nyúlványa 
annak az erdőtájnak, amelynek jellegét a jegenyefenyő nagyki
terjedésű elegyetlen állományai adják, ezeknek központja: a 
szomolnoki kincstári jegenyefenyvesek.

Ez a táj fatenyészeti szempontból a zsarnócai volt kincs
tári erdőhivatal jegenyefenyves-lombos területeihez hasonló (lásd 
Muzsnay Géza: ,,A középhegységi erdők felújítása köréből" című 
tanulmányát, Erdészeti Lapok, 1900. XIí. füzet), csak valamivel 
alacsonyabb fekvésű s nem olyan kiterjedt. Itt a jegenyefenyőt
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természetes elterjedésben, bizonyára századok óta — és ele- 
gyetlen állományokban már 180 m t. sz. f. magasságban — meg
találjuk, amott csak jóval magasabban.

Kassa város erdőbirtokából tudomásom szerint jelenleg csak 
13.700 kát. hold van Magyarországon, nagyobbik része, mintegy 
21.300 k. hold, még Szlovákiához tartozik.

Kassát három oldalról saját erdőségei övezik s amíg ez 
az erdőgyűrű kelet és nyugat felé 3—6 kilométernél alig széle
sebb, északkelet, észak és északnyugat felé már igen jelentékeny 
szélességet ér el, így különösen észak felé a 25 km-t is megha
ladja. A város közönsége tehát az év minden szakában saját er
dejének ózondús, tiszta levegőjét szívhatja; ha kirándulni akar, 
saját erdeje legszebb helyeit keresheti fel s ott nemcsak szóra
kozást és üdülést, hanem a mai modern időkben már nélkülöz
hetetlen csendet és nyugalmat is megtalálhatja.

A változatosan szép erdők látása, a gyönyörű sétányok, pá
ratlan kirándulóhelyek az év minden szakában szegényt és gaz
dagot egyaránt oda vonzanak az erdőbe s így csak természetes, 
szinte magától értetődő dolog, hogy a kassaiak örömmel, megelé
gedéssel, sőt büszkeséggel is mindég így beszélnek róluk: ,,a mi 
szép erdőink“. Szeretik is őket, nemcsak mert szépek, de mert 
hasznosak is.

És régi már ez a szeretetük! Őseiktől örökölték az erdőkkel 
együtt.

Egy részük, mint királyi adomány: nemesi birtokként került 
tulajdonukba; a nagyobb részt előrelátó ősök aranyon szerezték. 
A Kassát nyugatról határoló erdők az utóbbiak. Harcba induló 
királyaink a gazdag polgár-várostól aranykölcsönöket vettek fel 
s zálogba adták az akkor még királyi tulajdonban lévő erdőket. 
Ezek később a zálog fejében örök tulajdonul a város kezében 
maradtak.

Megszolgált királyi kegy, ősök bölcs előrelátása, különleges 
viszonyok, de főként az erdők iránti szeretet teremtette meg — 
több évszázadon keresztül — Kassa szab. kir. városnak szép és 
értékes erdőbirtokát; hálás, a hagyományokat tisztelő, az elődök 
erdőszerzését megértő és elismerő, az erdő szeretetében nevel
kedett utódok tartották meg ezt a mai fogalmak szerint is igen 
nagy kincset a mai napig.
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Az egész erdőbirtok gazdasági viszonyai régi idők óta álta
lában, de különösen 1870 óta, amikor a KSOD vasút megépült, 
igen jóknak mondhatók.

Igen kis részben dombvidék és előhegységi, legnagyobb rész
ben azonban középhegységi erdők, A két első jelleg határai mind 
a tengerszín feletti magasságok, mind az erdőtenyészeti viszo
nyok szempontjából eléggé feltűnők és a legtöbbször eléggé ha
tározottak is. Ahol azonban a tengerszínfelettí magasságok alap
ján az előhegységi jelleg a középhegységivel összefügg — az át
menetben a magasabb hegyek felé — a jelleghatárok elmosódot- 
tak s az erdőtenyészeti viszonyok válnak a jellegre vonatkozólag 
döntővé.

Hegyrajzi szempontból a Hernád balpartján fekvő kisebb 
kiterjedésű erdők az eperjes—tokaji hegylánc övébe tartoznak, 
a többiek mind a Szepes-Gömöri Érchegység legszélsőbb keleti 
nyúlványain feküsznek. A tengerszinfeletti magasság az előbbiek
ben 80—200, az utóbbiakban 100—850 m.

Az éghajlat a déli és nyugati fekvésekben meleg, a keleti és 
északiakban, de általában a Hernád völgyének zártabb részeiben 
hideg.

A termőhelyi viszonyok általában jók; 1870 óta a városi er
dőkben a legeltetés tilos. A termőtalaj a fatenyészetnek kiválóan 
megfelel.

A talaj a hernádbalparti erdőkben kisebb-nagyobb vastag
ságú agyag- és homokrétegekből alakult, tisztára neptuni kép
ződmény. A rétegződés tisztán kivehető a hernádtihanyi erdő 
agyagbányájában és a hozzá vezető táró bejáratában. Az agyag
rétegek különböző színűek: a fehértől a feketéig. A világos agyag 
tégla- és keramitlemezekre igen jó. A feltalaj és termőtalaj agya
gos homok.

A kisfalusi határban, városi erdőben hófehér, tiszta, egyen
letesen kisszemcséjű kvarchomok is kerül bányászásra, amelyet 
emberemlékezet óta agyaggyártmányok mázának égetéséhez 
használnak. A hollóházai kőedénygyár erre a célra kizárólag ezt 
a kvarchomokot vásárolja.

A Hernád jobb partján fekvő nagy erdőrész alapkőzete 
mészkő, amely az éles gerinceken a felszínre is jön, egyébként 
kisebb-nagyobb mélységben mindenütt megtalálható. A kvarcit és
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magnesit kőzet majd nagyobb telepekben, majd csak egyes ki
sebb foltokban sok helyen előfordul.

A feltalaj itt is homokos agyag, vagy agyagos homok, ame
lyet mindenütt televényréteg, alom vagy gyomnövényzet takar.

Ennek a területnek a mészkövéből évszázadok óta kiváló mi
nőségű meszel égetnek. Az erdők tele vannak mészégető gödrök
kel, bizonyságául annak, hogy itt régente és újabb időkben is a 
fatermés jórészét erre a célra használták. Az időnkint üzemben 
álló mészégető-kemencék száma most is jelentékeny.

Az agyagot Kassa híres fazekas- és kályhásmesterei rég
óta agyagedények és kályhák készítéséhez használják. Ilyen 
célra kiválóan megfelel, ezért lettek kassai mestereik nagy vi
déken híres iparosok.

*

A fatenyészeti viszonyok érdekesek, jellemzők, rendkívüliek; 
részletesebb ismertetésre szorulnak.

Az alsó fekvések csaknem mindenütt elegyetlen fája, külö
nösen délen és nyugaton, a kocsánytalan tölgy. Kocsányos és 
csertölgy csak elvétve egy-egy példányban található, ezek te
nyészeti határa 30—40 km-rel Kassa alatt van.

A kocsánytalan tölgy a dombok, az előhegység, de a közép- 
hegység déli és nyugati lejtőinek is egyetlen zárt és elegyetlen 
állományokat alkotó tölgyfajtája. Ezen helyeken jó magasra fel- 
húzódík s még 20 évvel ezelőtt is kétségtelen jelei látszottak an
nak, hogy mai elterjedésének felső határa felett is valamikor 
uralkodó volt.

Ahol ma uralkodóan tenyészik, rendesen kiváló szép, magas 
és sűrű állományokat nevel.

Elvesztett területeit a jegenyefenyő és a bükk hódította meg; 
ez a hódítás évszázados, de még ma is szakadatlanul tart.

Az itt általánosan elterjedt s üzemtervszerüen is előírt ter
mészetes felújítási mód az említett mindkét fanem térhódításá
nak kedvez. Azonban repülő magjával különösen a jegenyefenyő 
vezet. A legalacsonyabb 100—200 méteres fekvésekben is — kü
lönösen a hideg oldalakon, de helyenkint a meleg fekvésekben 
is — veszélyezteti a tölgy uralmát, s ha az erdész nem siet a 
tölgy segítségére, azt lassú, de állandó nyomással teljesen ki
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szorítja. A tölgy és bükk sokszor éveken át elmaradó makkter
mései is a jegenyefenyőt segítik, mert ő maga itten 2—3 évenkint 
rendesen terem magot, amelyet a szél szárnyaira vesz s rövid 
idő alatt az összes vetővágásokat beszórja.

A bükk az elfoglalt terület legnagyobb részén jól tenyészik, 
szép állományokat nevel s a város tűzifaellátása szempontjából 
az erdőgazdaság célját is jól szolgálja, a kassai közönség ked
veli, sőt nélkülözhetetlennek tartja. Más fafajjal nem is pótol
ható. És bár elegyetlen tenyészete is jókarban tartja a talajt, 
sőt javítja is, mégis nagyobb és értékesebb fatermés nyerése cél
jából jegenyefenyővel és a meszes talajokon vörösfenyővel való 
elegyítése a jövedelem jelentős emelkedését eredményezné.

A vörösfenyő (Larix decidua Mill.) különben is ősi fája a 
területnek; Óruzsin és Kassahámor északi fekvésű bükköseiben, 
különösen a mészkősziklás helyek szomszédságában, kisebb- 
nagyobb csoportokban most is megtalálható.

A bükk elfoglalta terület valamivel több, mint az erdőbirtok 
fele. Ahol tölgyesekkel érintkezik, ott ő is újabb és újabb terü
leteket foglal el tőlük, de távolról sem fenyegeti azokat annyira, 
mint a jegenyefenyő, mert maga is ritkábban termel makkot, a 
melegebb fekvésekben pedig a csemetéje is könnyen kipusztul.

A lúcfenyő a városi erdőkben mindenütt mesterséges telepí
tés. Az 1880-as években készült üzemtervek rendelték el az ül
tetését azokban a fenyves gazdasági osztályokban, amelyekben 
a jegenye.fenyő volt az uralkodó fafaj; a főhasználatra kijelölt 
jegenyefenyvest tarra vágták s helyébe lúccsemelét ültettek. íly- 
módon nagykiterjedésű lúcosok keletkeztek, a bükkösök között 
fekvő sok kisebb-nagyobb tisztást is lúccal erdősítették be. Vá
gásra érett állományai még nincsenek.

Elszórtan és különösen a lombos erdőkben mindenütt talá
lunk egy-egy magaskőrist, szilt, juhart, égert, kőrisből nagyobb 
kiterjedésű fiatalos foltokat, égerből öregebb, már használatra 
alkalmas, gyönyörű növésű állományokat. A gazdaság szempont
jából ezeknek a fafajoknak jelentőségük nincsen. Ugyanez áll az 
erdeifenyőre is.

A közönségesen gyomfáknak ismert fafajok közül a nyírnek 
és a rezgőnyárnak a jövő gazdasági életben valószínűleg jelen
tékenyebb szerepe lesz. Mind a kettő itt nagyobb tömegekben je-
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Ientkezik, a vidék tenyészeti optimumuk. Máshol nem is látni be
lőlük — különösen a vágásokban — annyit, mint Abauj-Szepes- 
Sáros megyéknek ezen a tájékán. Önmaguktól telepednek meg, 
legtöbbször teljes sűrűségben; mindkettő rohamosan nő, tenyé
szeti feltételeik a lehető legkedvezőbbek. A bükk és jegenye
fenyő felett gyorsan felnőnek, gyenge árnyalásuk nem veszélyes 
s 20—30 éves korukban előhasználatként sok tűzi- és cellulózfát 
szolgáltatnak.

Az erdei fák ősidők óta kialakult tenyészete hasznos tanul
ságul szolgál a jövőben tenyésztendő fafajok kiválasztásánál. 
Az előadottak alapján alig vitatható, hogy Kassa város erdő
ségeiben a természet meghonosította ősi fafajok: a kocsányos 
tölgy, a bükk és a jegenyefenyő megokoltan az állandó tovább- 
tenyésztés fái, a többi előforduló fafajtának pedig csak aláren
delt és időleges gazdasági szerepe lehet.

A jegenyefenyő valószínűleg csak későbbi jövevény, de ed
digi évszázados és természetes előfordulása, valamint az egész 
erdő elismerten különleges éghajlati viszonyai, továbbtenyész- 
tését s vele együtt a lúcfenyőnek a megtelepítését is megokolják.

Thaisz Lajos botanikus átvizsgálva ennek a tájnak növény
életét, a „Botanikai Közlemények“ 1909. és 1910. évi füzeteiben 
megállapítja, hogy a kassai erdők éghajlata zord s ezért bennük 
sok magashegységi növény is tenyészik. Mindez a fenyőfélék ki- 
terjedtebb tenyésztése mellett szól.

Az uralkodó fafajok gazdasági osztályok és területek sze
rinti eloszlása az 1880-as években, amikor az első üzemtervek 
készültek, a következő:
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A gazdasági beosztás Fafajok
Összes

A Kocs.-tálán Jegenye
Üzemosztály Az üzemosztály vágás

soroza- tölgy Bükk fenyő
terület

jele neve tok
száma k a t a s z t éri hold

1 A Központi tölgyesek 3 2.266*36 2.266*36
' 2 B Bankói fenyves — — — 2.874*06 2.874*06
' 3 C I ,, fürdő erdő — 391*18 — — 391*18

4 C II Miszlóka-báskai tölgy. — 946*73 — — 946*73
i 5 D I Szt. István-kisfalusi — 1.899*40 — — 1.899*40
1 6 D II Hradovai lombos — 2.015*62 — — 2.015*62
í 7 E I Polomai fenyves — — — 1.609*92 1.609*92

8 ABCD Gazd, akad. erdő — 192*48 — — 192*48
8 F I Szokolyi bükkös — — 2.002*64 — 2.002*64

(10 H I Bélái ,, — — 1.658*17 — 1.658*17
H H II Hámori ,, — ‘ — 2.716*32 — 2.716*32
12 H III Felsőtőkési lombos — — 1.176*74 — 1.176*74

S13 I I ,, fenyves — — — 1.168*56 1.168*56
,14 K I Kisladnai bükkös — — 837*47 — 837*47
; 15 K II „ tölgyes — 1.230*57 — — 1.230*57
16 K III — 1.831*48 — — 1.831*48
17 K IV ,, bükkös — — 1.246*20 — 1.246*20

i 18 K V — — 1.240*81 — 1.240*81
19 K VI — 1.166*17 — 1.166*17
20 L I „ tölgyes — 729*20 — — 729*20

Összesen 3 11.503*02 12.044*52 5.652*54 29.200*08

Az erdők gazdasági állapota azok mindenkori használatá
val szorosan összefügg. Hogy Kassa s a környező, nagyobb rész
ben városi telepítésű falvak lakossága minden faszükségletét ál
landóan a városi erdőkből fedezte, az egészen természetes s nem 
is lehetett máskép. És bár a város lakossága már az 1870-es 
évek elején a 22.000 lélekszámút is meghaladta s a falvak is — 
különösen a város körül — elég népesek voltak, a faszükséglet 
aránylag mégsem lehetett jelentékeny. A városi erdők fatermé
sének legnagyobb része még a KSOD vasútnak 1870-ben befe
jezett építése után sem volt teljesen kihasználható. Sokkal na
gyobb volt a terület, kevesebb és alárendelt a fogyasztás. Dí
vott a mészégetés, a kassavidéki égetett mész dél felé messze 
vidéken ismert volt; elég jelentékeny volt a szepességi kohók és 
vasgyárak szénszükséglete, a kassahámori vasgyár is régi tele
pítés. A kassai faiparosok, asztalosok, kádárok, a csermelyvöl- 
gyí vasgyár, fűrészmalom, papírmalom, puskaporgyár s a ház-
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építés faszükséglete távolról sem tudta a nagy erdőbirtok fa
termését felvenni.

A messzebb múlt iahasználatai tehát csak a könnyebben 
megközelíthető, jófekvésű erdőkre, inkább a határok közeiére 
estek, inkább csak óvatos és mérsékelt szálalással s csak ki
sebb kiterjedésű taroló vágásos foltokkal. A használatoknak ez 
a módja természetesen kedvezett az árnyéktűrő fanemeknek; 
ezekből alátelepülés útján is szép fiatalosok alakultak, amelyek 
csak a felszabadításra vártak. Egyébként a fatőke a bükkös és 
fenyves területeken évről-évre halmozódott s csak a tölgyesek 
voltak az erősebben igénybevett állományok. Az 1879. évi 
XXXI. t.-c, — az új erdőtörvény — tehát általában elég jó gaz
dasági állapotban találta Kassa sz. kir. város erdőségeit s ez 
a gazdasági állapot az azóta elmúlt évtizedek alatt állandóan 
javult, mert a legeltetés állandóan tilos volt, a felújítások meg
történtek s az állabápolási munkákat sem hanyagolták el.

Az erdőtörvény 17. §-a értelmében Kassa város erdőségeit 
is rendszeres gazdasági üzemtervek alapján kellett kezelni. Eze
ket a földmívelésügyi m. kir. miniszter kiadta 1880. évi üzem
rendezési utasítás alapján ifj. Greiner Lajos, Coburg hercegi 
urad. erdőrendező, Greiner Lajos-nak, az 1882-ben elhunyt co- 
burgi erdőigazgatónak a fia készítette. 1880-tól 1886-ig az egész 
városi erdőterület üzemtervei elkészültek és jóváhagyást is 
nyertek.

Ez az üzemrendezés az itt tárgyalt egész erdőterületet 23 
gazdasági osztályba sorozta (lásd az előző kimutatást). A 8. 
tétel alatti „Gazdasági akadémiai erdő“ tanügyi célokat szolgált, 
192*48 k. holdon négy gazd. osztállyal: tölgy-, szál-, sarj-, közép- 
és cserhántó erdővel. Az 1. tétel alatti „Központi erdők“-et 
„keleti“ erdőcsoportnak neveztem el, ide három vágássorozat 
tartozik Kassa, Kassaújfalu és Hernádtihany községek határá
ban. A vágássorozatok egymástól független, különálló erdőrészek.

A gazdasági osztályok képzésének az alapelve az volt, hogy 
a tenyésztett három fő fafaj területei mindig önálló gazdasági 
osztályok legyenek s lehetőleg egy, néha kettő, de legfeljebb 
három szomszédos község határában feküdjenek. Ezzel elérhető 
volt, hogy az egyes községek munka- és fuvarereje a közelben 
kapja a vágást, az ide-oda járásra kevés időt pazaroljon, éj-
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szakára mindig haza járhasson s ne keveredjék a szomszéd köz
ségek munkásaival, akiknek saját községük határában, vagy an
nak közelében volt a maguk külön vágása. A régi gazdálkodás
nak is ilyen elvek szolgáltak alapul s ennek megfelelően, szinte 
községi határok szerint elkülönítve, alakultak ki a fiatalabb kor
osztályok is. A vágások nyitása — még ha azok kisebb mérvűek 
is — a gazdasági osztályok képzésére irányító befolyást gyako
rolnak s nem célszerűtlen dolog, a múltban kialakult rendhez 
alkalmazkodni akkor, ha a gazdálkodás főelvei és iránya válto
zást nem szenvednek. Itt a volt telepes községek termeltek és 
szállítottak, a tervbevett gazdasági beosztással ezt a rendszert 
olcsón — alacsony termelési és fuvarbérek mellett — továbbra 
is fenn lehetett tartani.

A vágásforduló általában 100 év volt, néhány kisebb gazda
sági osztályban pedig 80 év. Mindenütt a tartamos, lehetőleg 
egyenlő évi vágás volt a hozamszabályozás célja. Módja pedig 
a térszakozás, egyenlő termőhelyi területekre történt átszámí
tással. A hozamszámítás ellenőrzése a Greiner-íéie képletes 
hozamszámítási mód segélyével történt.

Az összes üzemtervek kivétel nélkül s már a forduló első 
évétől kezdődőle,g teljesen betiltották az erdők legeltetését. Ez 
a tilalom a mai napig érvényes.

A tölgyes és bükkös gazdasági osztályokban egyaránt a fo
kozatos használatokat, a jegenyefenyvesekben azonban a taroló 
vágást írták elő. Az előbbiek éveken át három bevágással tör
téntek, ami a kezelést igen nehézkessé tette és drágította, a meg
telepedett csemetéket pedig legalább háromszor károsította. Ké
sőbb a kezelés két bevágást is elegendőnek talált, az előkészítő 
vágás elmaradt; ahol szükséges volt, inkább gyenge előhasználat 
került alkalmazásra a főhasználatot megelőző fordulószakban.

A vetővágással a fatömeg fele került főhasználatra; a másik 
fele a legtöbbször egyetlen kitakaró vágással, de már csak a 
teljes bevetényülés s az újulat megfelelő megerősödése után ke
rült kivitelre. Ilymódon a kivitelben bizonyos állandóságot le
hetett elérni, a főhasználatok rendszeresebben alakultak, átte
kinthetőbbek lettek, ellenőrzésük könnyebbé vált s ami a fő, a 
közelítés, szállítás, útépítés és javítás jóval kevesebbe került,

A vetővágással mindaddig folyt a használat, amíg teljesen

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



12

felújuít vetővá^.ásos terület nem állott rendelkezésre. Ettől kez- 
dődőleg felváltva: részben vető, részben kitakarító vágással tör
tént az üzemtery alapján engedélyezett évi fatermés kihaszná
lása. Nagy segítséget jelentett, hogy a bükkösökben állandóan 
nagy megtakarításunk volt, a vágást tehát nem kellett elsietnünk.

A kétvágásos használatok bevezetésének a területén keletke
zett, minden tekintetben kifogástalan fiatalosok ezt a pénzügyi
leg is hasznos eljárást 100%-ig igazolták.

A fenyves gazdasági osztályok az első üzemrendezéskor 
kizárólag jegenyefenyvesekből állottak, az öreg állományok 
teljes sűrűségű, rendkívüli méretű, 35—40 m magas, vastag, 
de egészséges törzsekből. Helyenkint kisebb széldöntés vagy 
törés előfordult, kisebb foltokon pedig jegenyefenyőújulat, ter
mészetes megtelepedésből.

Milyen elgondolások, milyen meglátások irányították az er
dőrendezőt abban az elhatározásában, hogy a jegenyefenyő egyik 
hazai legnagyobb természetes előfordulása helyén ezt a minden 
tekintetben kiváló fafajt a továbbtenyésztésből kizárta, még ma 
sem tudom megérteni. Mert hiszen ma már tisztán áll előttünk, 
hogy a tarvágás előírása s a lúcfenyőcsemetékkel való mester
séges újraerdősítés elhibázott intézkedés volt, amelyet az üzem
terv sem okolt meg kellően.

Tudjuk, hogy 50—60 év előtt Németországban lúcfenyőláz 
uralkodott, de azt is tudjuk, hogy ez a láz már megszűnt s ha 
nagymérvű cellulózfaszükséglet nem jelentkezett volna, Német
ország nem tudta volna, mit kezdjen sok, akkor telepített, be
teg, a széltől össze-vissza fésült lúcfenyvesével.

Ha az üzemterv jegenyefenyő helyett nem lúcot, hanem töl
gyet írt volna elő, csak a régi, évszázadok előtti állapotot kí
vánta volna visszaállítani. Ezt a célt mind a talaj, mind a ter
mőhelyi és egyéb tenyészeti viszonyok is megokolták volna. A 
jegenyefenyő fájának a gyengébb minősége sem lehetett érv a 
fafaj cserére, mert az alacsony, 180 m-től 500 m tengerszínfeletti 
magasságig terjedő, inkább déli és nyugati s csak kisebb rész
ben keleti fekvésű tenyészhelyeken a lúc minősége még rosz- 
szabb! Ha pedig az eddig is gyakran ismétlődő kisebb-nagyobb 
szélkárok miatt került a jegenyefenyő indexre, mit várhatunk
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a lúcfenyőtől? Hiszen gyenge gyökérzete miatt a szél bizonyára 
csak még nagyobb károkat fog okozni benne.

Az erdőművelés és- védelem kívánalmait azonban a század 
elején a helytelenül értelmezett pénzügyi szempontok — éppen 
a német példa hatása alatt — sajnos, háttérbe szorították, pedig 
az üzemterv irányelveitől való bizonyos mértékű eltérés nem 
ütközött volna nagyobb nehézségekbe.

A Természet, szerencsére, nem indul előírások után és a 
téves előírások sem örökéletűek!

Kétségtelen, hogy a lúc — a maga tenyészhelyén — igen 
értékes fát ad, a tömegtermelésben azonban nem tudja a 
jegenyefenyőt elérni. Az is tény, hogy fája inkább egyenletes 
növésű és ágtalan, a jegenyefenyőnek pedig ezek hiánya a 
leglényegesebb hátrányai. A nagyobb szélveszély azonban, amely 
itt a lúcfenyőt fenyegeti, arra int, hogy elegyetlen tenyésztését 
kerüljük. Kassa város három fenyves gazdasági osztályában a 
80—100 éves vágáskort egyetlen állomány sem fogja elérni, a 
40—50 éves kort valószínűleg igen. Ebben a korban azonban 
csak rudfát ad s ez a választék nagy tömegben nem piaci áru. 
Viszont kétségtelen valóság, hogy cellulózfának elsőrangú anyag. 
Az 1900-as évektől kezdődőleg — amióta a zsolnai cellulózgyár 
nagy üzemben dolgozik — a lúc cellulózfa a legkeresettebb és 
a legjobban fizetett áru, beszerzési területének határa kelet felé 
az 1910—1920-as években Kassáig terjedt, északon azonban 
Galíciába is átnyúlt.

Vájjon az ifjú Greiner, a zseniális erdésznek nagy erdőren
dező fia, a kassai lúcfenyőnek ezt a jövőjét sejtette meg és ké
szítette elő itteni üzemterveiben? Nem lehetetlen!

Ez esetben kár, hogy a KSOD vasút mentén a Hernád völ
gyében fekvő bükkös gazdasági osztályokban nem írta elő a lúc- 
fenyő és bükk elegyes tenyésztését, mert kedvezőbb fekvésük
ben és zordabb éghajlatukban olcsóbban, tehát több haszonnal 
termelhetik a jövő életnek ezt a nélkülözhetetlen és mindig na
gyobb tömegekben keresett kincsét.

Greiner azt sem vehette számításba, hogy alig 20 évvel az 
üzemterv jóváhagyása után Kassa közönsége városi vízvezeték 
létesítését határozza el, mert akkor valószínűleg kerülte volna 
a tarvágások előírását.
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A vízvezetéket a város az 1900-as évek elején meg is épí
tette s erre a célra a bankói és polomai fenyves gazdasági osz
tályok összes forrásait lefoglalta.

A sok gazdasági osztály, a szétszórt sok vágás, a termelés 
és szállítás nehéz munkálatairól való gondoskodás, a felújítás 
és védelem és a közvagyon természetének megfelelő ellenőrzés 
az erdőkezelést is a viszonyoknak megfelelően alakította ki.

Az erdővagyon kezelését négy erdőtiszt látta el: hárman ke
rületük szélén, falun (Miszlóka, Hernádszentistván, Kisladna) 
laktak, a negyedik Kassán.

A minden oldalról Kassára irányított tűzifa városi kezelése 
a Csermely-utcai régi faraktárban történt. Vezetője a városi fa- 
raktártiszt volt megfelelő személyzettel.

A központi igazgatás teendőit Kassán a városi erdőmester 
látta el s mellette az ellenőrködő főerdész teljesített szolgálatot.

Az erdők őrzéséről s a külső kezelési munkálatok végrehaj
tásáról 1 főerdővéd és 23 erdőőr gondoskodott.

1906 előtt az erdészeti szolgálati személyzet tehát:
Erdőtisztek: 1 erdőmester Kassán, 1 ellenőrködő főerdész 

Kassán, 4 kezelő erdőtiszt (3 falun, 1 Kassán), 1 faraktárgond- 
nok Kassán.

Erdészeti segédszemélyzet: 1 főerdővéd, 1 faraktárnok és 
23 erdőőr (mind a kerületük közelében falun).

Mind az erdőtiszteknek, mind a segédszemélyzetnek tör
vényes szakképzettsége volt.

A Külső erdőtisztek a szükséghez mérten Kassán az erdő
hivatalban személyesen terjesztették elő ügyeiket; egyébként 
minden lényegesebb ügy szolgálati úton írásban került elinté
zésre.

A főerdővéd és erdőőrök a külső termelési és szállítási stb. 
munkák mellett az erdők védelméről is tartoztak gondoskodni. 
Az erdőt kezelő tiszttel való érintkezésük mindig személyes volt 
és pedig rendesen a heti kihallgatásnapon: szombaton délután, 
vagy vasárnap reggel.

Napi foglalkozásukról mindnyájan szolgálati könyvet ve
zettek.
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A külső munkálatok a segédszemélyzetet annyira lekötöt
ték, hogy a védelemre alig maradt ideje, amit az erdő nagyon 
megsínylett.

1906-ban a városi erdőmester nyugalomba vonult, az ellen
őrködő főerdészi állás már hosszabb idő óta betöltetlen volt, a 
hernádszentistváni kezelő erdőtiszt beteg volt s nyugdíjazás előtt 
állott.

Mint kassai polgár a polgármestertől felhívást kaptam, hogy 
erdőgazdasági megbeszélés céljából Kassára utazzam. Abban 
állapodtunk meg, hogy egy esztendőre átveszem a városi erdők 
igazgatási teendőit, mire a főispán az üresedésben álló városi 
erdőmesteri állásba törvényes hatáskörében behelyettesített, a 
földmívelésügyi m, kir. miniszter úr pedig kincstári főerdőmér- 
nöki állásomból egy évre szabadságolt. 1906 november 16-án 
kezdtem meg új szolgálatomat.

Kassa város törvényhatósági közgyűlése 1370/4—1908. kgy. 
számú határozatával 1908 január 28-án a tervezett új vezető 
erdőtiszti állásra meghívott, mire állami főerdőmérnöki rangom
ról leköszöntem.

Legelső és legfőbb feladatom volt a „városi erdőgazdaság in
tézéséről“ szóló szabályrendelet tervezetének az elkészítése. Ezt 
1907 elején a városi tanács már le is tárgyalta s utóbb a tör
vényhatósági közgyűlés is elfogadta, a m. kir. belügyminiszter 
úr pedig 1910. évi 27.471/III. sz. rendeletével jóváhagyta. Ké
sőbb módosítása vált szükségessé, amit a város törvényhatósági 
bizottságának 1913. évi december 22-i közgyűlése hagyott jóvá.

Ez a szabályrendelet az erdészeti igazgatást és kezelést 
teljesen átszervezte.

A városi erdőhívatal főnöke tanácsnok lett (tanácsi előadó), 
személyzete az erdőrendező, a segéderdőtiszt és irodasegédtiszt.

A volt négy erdőgondnokságból kettőt alakítottunk, mind
kettőnek székhelye Kassa lett. Vezetőik: 1—1 főerdőmérnök 
vagy erdőmester.

A faraktárgondnokság megmaradt: faraktárgondnok veze
tése alatt.

A segédszemélyzetnél a főerdővédi állást az egész vonalon 
rendszeresítettük, és pedig az igazgatásnál 1-et, a garadnai és
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forrói erdőknél 1—1-et, a kassavidéki erdőgondnokságnál 3-at, a 
ladnabélai erdőgondnokságnál 3-at. Összesen 9-et.

A főerdővédek a külső kezelésnél az összes műszaki segéd
munkákat végezték s felügyeleti szempontból rendesen 2—3 véd- 
kerület tartozott alájuk.

Az erdőőrök és szolgák a védkerületek tulaj donképeni őrei, 
akik egyúttal a kerületük házi kezelési munkáinak a végrehajtói. 
Számuk: az erdőhivatalnál: 1 erdőőr; a központi kezelésnél: 
1 erdőőr, 1 erdőszolga; a kassavidéki erdőgondnokságnál: 10 
erdőőr vagy főerdőőr és 2 erdőszolga; a ladnabélai erdőgond
nokságnál: 7 erdőőr vagy főerdőőr és 2 erdőszolga.

A faraktárnál: 1 faraktárnok, 2 faraktári ügyelő, 1 farak
tári őr.

Az erdészeti személyzet tehát a szervezett állásokban: 
az erdőtiszteknél: 7 (mint azelőtt); a segédszemélyzetnél: 1 fő- 
erdővéd helyett 7, a fő- és erdőőröknél (szolgáknál) 23 helyett 
28. Az időnkint szükséges munkaerőt csak mint napszámost 
alkalmaztük,

A szervezett erdészeti személyzet javadalmazását a szabály- 
rendelet a m. kir. kincstári erdészeti személyzet javadalmazásá
nak mértékében állapította meg s ezzel az egész személyzet 
javadalmazása a réginek a kétszeresére emelkedett.

*
A városi erdők és gazdasági viszonyaiknak, illetőleg az er

dészeti szolgálat szervezetének rövid ismertetése után annak 
az 1900-as évekkel kezdődő időszaknak a leírására térek át, 
amelyikben — rendkívüli események hatása alatt — az egész 
erdőgazdaság lényeges átalakuláson ment keresztül.

A múlt század 80-as éveiben kezdődött Kassa vidékén az 
amerikai kivándorlás s ezzel az évről-évre fokozódó munkás
hiány a városi erdőkben. A favágók és fuvarosok száma évről- 
évre fogyott. Kassán kevesebb lett a városi tűzifa, a Hernád- 
völgy városi erdőségeiben pedig időszakonkint csaknem megszűnt 
az erdei munka.

A városi vízvezeték és csatornahálózat építése is (az 1900— 
1908-as években) a Kassa körüli erdőmunkások és fuvarosok je
lentékeny részét kötötte le s egyben jobb keresethez is juttatta. 
A fa termelés és faszállítás ezzel ismét visszaesett s 1906. őszén
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a városi erdőkben már alig volt kitermelt fa, a városi faraktár 
pedig egészen üres volt. Fokozta a bajt a korán és nagy hava
zásokkal beköszöntött 1906/1907.-i tél is.

A tűzifa hiánya napról-napra nagyobb lett s a befuvarozás 
csaknem teljesen szünetelt. A falusi gazda — a város régi erdei 
fuvarosa — részben nem tudott, azonban inkább nem is akart 
szállítani; mindig újabb és újabb béremelést kívánt, de azt az 
alacsonyan megállapított tűzifaárak miatt nem lehetett enge
délyezni.

A tüzífahiánynak azonnal jelentkező első hatása a városi 
tüzifaárak felemelése volt. A város 10 cm magassági túlmérettel 
és 20—25%-kai a piaci árak alatt értékesítette tűzifáját, ezzel 
megölte a fakereskedelmet, hiszen mindenki csak városi tűzifát 
akart, A tüzifaárak felemelésével a helyzet némileg enyhült, 
mert távolabbi erdőbirtokosok behozhatták fájukat, a fakeres
kedelem is megindult, de a tüzelőhiány teljes megszűntetése 
ezen a télen egyelőre megoldhatatlan feladatnak bizonyult. A 
városi tűzifának fél ürméterenkinti értékesítése sem sokat ja
vított a helyzeten. A város közönsége saját kárán tanulta meg, 
hogy a tisztán községi fuvarosokra alapított tűzifaellátása csődöt 
mondott. Az erdőgazdaság 1906. évi jövedelme pedig az azelőtti 
átlagos évi 150—160 ezer koronáról 92 ezer koronára esett vissza.

A tűzifatermeléssel is nagy bajok voltak. A következő idény 
erdei fakészlete gyanánt mintegy 20 ezer ürméter tűzifa állott 
az erdőben, az évi szükségletnek alig a fele; a közönség pedig 
száraz, kétéves fát kívánt; az erdei készletnek tehát legalább 
100 ezer ürméternek kellett volna lennie. Hogy ezt a készletet 
biztosítsuk, 300 idegen favágót állítottunk munkába (Mármaros- 
ból, Galíciából) s 1907 nyarán is tűzifát vágattunk. így elértük, 
hogy 1907 őszén a 100 ezer ürméter tűzifa az erdőn készen ál
lott. Ez az egész fatömeg csaknem kizárólag vetővágásokból 
került ki. Az 1908. évi favágatásí tervek elkészítésekor kiderült, 
hogy a bükkös gazdasági osztályokban csaknem 800 k. hold a 
megtakarítás, ebből került ki a sürgősen kitermelt nagy készlet 
is. Az idegen munkaerő drágábban dolgozott ugyan, de volt 
egy igen kedvező hatása: a helybeli favágók megtanulták, hogy 
pótolhatók s nem spekuláltak többé, idejében s kedvvel álltak 
be a munkába s 1922-ig nem is szorultunk többé idegen favágóra.
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A tölgyes gazdasági osztályok fahasználatait teljesen a gaz
dasági üzemtervek előírásai szerint gyakoroltuk, itt nem volt 
megtakarítás, de túlhasználat sem. A tölgyhaszonfát lábon érté
kesítettük. A vevő vezetékoszlopokat, bányafát, kis és nagy talp
fákat, „extrafát“ s ha lehetett, fűrészrönkőket tartozott az elő
zőleg neki átadott vágásban kitermelni. A vételárat a kitermelt 
áru darabja, illeve köbmétere után, a szerződésileg megállapított 
egységár alapján fizette, az áru elszállítása előtt. A tűzifaanya
got csak feldolgozta, de a vágatási bér kiegyenlítése ellenében 
a városnak adta át, szállításáról már az erdészet gondoskodott. 
A forgács a vásárlóé volt.

A fenyőfa gazdasági osztályokban üzemtervek alapján ese
dékes főhasználatokat többéves szerződéssel a Kircz Testvérek 
fakereskedő cégnek adtuk el. Ezekben is a használat az üzem
tervi előírásoknak mindenben megfelelt. Az évi vágásokat pon
tosan kimérve ősszel adtuk át a vásárlónak, aki a kizárólag je- 
genyefenyőből álló fatermést szálfaalakban a Csermely-völgyben, 
városi területen épült, saját kétkeretű gőzfűrészén fűrész
árura dolgozta fel s a kész árut Kassán vasúti kocsiba rakva 
értékesítette. Mind a szálfát, mind a kész árut saját fuvarjai
val szállította.

A fenyővágások felújítása saját csemetekertjeinkben nevelt 
2—4 éves lúcfenyőcsemetékkel történt. Sokéves tapasztalat iga
zolta, hogy a teljes sűrűségben lúccsemetével való sikerült fel
újításhoz a pótlásokkal együtt minden vágást területének két
szeresével kellett erdősíteni, azaz 1 k. hold erdősítése 2 k. hold 
erdősítési költségeibe és csemetéibe került.

*
Amíg tehát a fenyvesekben az évek óta gyakorolt értékesí

tési rendszer gazdálkodása az erdészetnek még különösebb gon
dot nem okozott s a tölgyesek sokkal értékesebb fatermésének 
termelői munkája is csak körültekintő és gondos ellenőrzést igé
nyelt, addig a bükkösökben a termelés és szállítás biztosítása 
további sürgős intézkedéseket kívánt, mert ezeket a munkákat 
a helyi munkaerő már csak kedvező körülmények között, sőt az 
utóbbit, a szállítást, egyáltalán nem tudta ellátni.

*
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A legsürgősebb szükségletnek bizonyult azonban a kezelő 
és végrehajtó szervek közötti állandó és gyors összeköttetés biz
tosítása. Az igazgatás és kezelés már közvetlenül érintkezhe
tett, irodáik, az új szabályrendelet életbelépte után, szomszédo
sak voltak. A külső személyzet heti jelentésre járása heti két- 
napi munkaveszteséget jelentett személyenkint, ezenfelül sok 
küldöncköltséget, végül állandó késést és tökéletlen elintézést.

A lassacskán minden térre kiterjedő házikezelés, a munka
iram gyorsítása, az idő jobb kihasználása, a központnak a külső 
szervekkel való állandó, gyors és biztos érintkezését kívánta.

Még az új szervezés életbeléptetése előtt megépült tehát 
az erdőgazdasági távbeszélőhálózat két központtal: az egyik 
Kassán az erdőhivatalban, a másik a csermelyvölgyi főerdővéd 
lakásában. Az utóbbihoz két vonal futott be: a kassabéla— 
hámor—kísladnaí és a kavecsány—szentistván—óruzsini; az 
előbbihez a miszlóka—alsó- és felsőtőkési vonal nyert kapcso
lást. A két központot külön vonal kötötte össze. Teljes bekap
csolásnál az összes állomások hívhatták egymást és beszélget
hettek. Ez azonban a vonalak erős megterhelésével járt, ezért 
csak a beszélgetés idejére kaptak a szélső vonalak közvetlen 
összeköttetést.

A hálózat hossza 75 km volt, minden egyes erdőőri állomás, 
amelyik a vonalak mentén feküdt, később a kassabélai gőzfűrész 
is, beszélő állomást kapott. Az állomások jelekkel hívták egy
mást s felhívásra jelentkezni tartoztak. A kezelő erdőgondnokok 
az esti órákban intézték el a külső személyzetükkel kezelési 
ügyeiket, az erdőhivatalt pedig a hivatalos idő alatt bármikor 
hívni lehetett.

Jó és gyors igazgatást, belterjes házikezelést, csakis táv
beszélőhálózattal lehet biztosítani és továbbfejleszteni. Összes 
építkezési költsége a berendezésekkel — de a vezetékoszlopok
faértéke nélkül — kereken 8000 korona volt (1908-ban épült).

*
A távbeszélővel egyidőben berendeztük Kassán a vasúti ál

lomás déli oldalán, az aluljáró mellett a második faraktárt, 
ahová a MÁV azonnal kiépítette a kitoló vágányt, amelyen 
8—10 vasúti kocsi fát egyszerre lehetett kirakni. Ebből a raktár
ból a KSOD vasút Hernádszentistván, KislaçbijaEés/ ÇÿSsahâmor
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vasúti állomásain, valamint az ezek között nyilt pályán berakott 
tűzifa került aprítatlanul eladásra. A terület Kassa város tu
lajdona volt, megfelelő kiegyengetése és körülkerítése nem je
lentett különösebb kiadást, a kitoló vágány építését ingyen át
engedett városi apróbb területek fejében a MÁV saját költségén 
végezte. A nagy erdőbirtokos Kassának ez az első, vasút mellett 
telepített faraktára; különösen a város déli fele évek óta érezte 
ennek a faraktárnak hiányát. Előnye, hogy a vasúton érkező tű
zifát nem kellett a város északi végén fekvő nagy faraktárba ki
szállítani, ahonnét csak kétszeres költséggel volt a város déli 
felének háztartásaiba szállítható.

Ugyanebben az időben készült el Kassa új vasútállomási 
terve. Ennek előzetes tárgyalásánál a város közönsége igényt 
jelentett be arra a területre, amelyik a KSD vasúti töltés nyugati 
oldalán egészen a vasúti hídig, illetve a Magnezit-gyártól dél felé 
fekszik s kérte, hogy a terv jóváhagyásával kapcsolatban erre a 
területre a kisajátítási jog is biztosíttassék. Ez az előzetes gon
doskodás azért volt szükséges, mert már csak ez a hely volt sza
bad és alkalmas terület állandó nagy városi faraktár céljaira, a 
vasútnak a város felé eső nyugati oldlán. így mintegy 7 k. hold 
területre biztosított a MÁV a város közönségének kisajátítási jo
got a Csermely-utcai, már teljesen meg nem felelő helyen s be
épített területek között fekő faraktár áthelyezése céljából. Hogy 
mennyire célszerű és szükséges volt ez az előregondoskodás, azt 
egy alig néhány évvel később az erdőgazdaságot sújtó rendkívüli 
esemény igazolta.

A város közönségének, légióként azonban az erdészeti sze
mélyzetnek, élénk és aggodalmas érdeklődése kísérte figye
lemmel a felújítások alakulását. A fenyvesek mesterséges fel
újítása az előírt módon ugyan tervszerűen folyt, itt nem fordult 
elő késedelem. A tölgyesekben és bükkösökben azonban termé
szetes felújítás volt az előírás, de megfelelően elégséges, kiadós 
makktermés — tölgyben és bükkben egyaránt — már 1899-től 
kezdődőleg nem volt. Végre 1907 tavaszán gyönyörű virágzás
nak indultak a fák, az időjárás is kedvezett, sem fagy, sem nyári 
szárazság nem okozott kárt a fejlődő termésben. Októberben 
pedig olyan bőséges makktermés hullott, amilyenhez hasonlóra 
ezen a vidéken senki sem emlékezett.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



21

A csodának beillő makktermésről a város, a környező fal
vak lakossága örömmel szerzett tudomást. Az erdősítési hátrá- 
lékok nehéz kérdése egy csapásra megoldást nyert. Annál ne
hezebb feladatnak bizonyult azonban a makktermés értékesítése. 
Az eddig gyakorolt értékesítési mód: a sertésekkel való makkol- 
tatás, kivihetetlennek bizonyult. Akadálya: a sertésvész, az egész 
Felvidéken pusztított, nagy vidékek teljes sertészár alatt állot
tak. A makkoltatásra meghirdetett versenytárgyaláson csak két 
kisebb erdőrészre jelentkezett bérlő s két falkában mintegy 800 
darab sertés került felhajtásra. Sajnos, mind a kettőben röviden 
kitört a vész, mire az egyik csapatot elhajtották, a másiknak 
300 drb sertéséből 98 drb az erdőben elhullott, de a megmaradt 
202 drb tavaszra szépen kihízott.

Szerencsére még 1907 őszén a magkereskedők között, de az 
ország délibb vidékeinek erdőbirtokosai között is élénk kereslet 
indult kocsánytálán tölgymakk után; ebből a fajtából ugyanis 
lejebb kevés termett.

Még október hó elején Magyarország famagkereskedőitől 
ajánlatokat kaptunk, összesen 25 vasúti kocsirakomány tölgy- 
makkra. Az ajánlatok elfogadhatóknak látszottak, ezért a sze
dést azonnal meg akartuk indítani. Kiderült azonban, hogy a kör
nyéken makkszedőkre nem számíthatunk, aki — felnőtt vagy 
gyermek — szedésre vállalkozott, líterenkínt oly magas munka
bért kért, amilyent megadni nem lehetett. A helyzet reményte
lennek látszott, amíg a KSOD vasútnál dolgozó mezőkövesdi 
munkásoktól azt a tanácsot nem kaptuk, hogy Mezőkövesden elég 
szedőgyereket tudunk felfogadni.

A Mezőkövesd község elöljárósága előtt kötött munkaszer
ződéssel 250 gyereket fogadtunk fel 4 heti szedési munkára — 
2 héttel való meghosszabbítást is kikötve — az első két hétben 
meghatározott napszámbérrel, azután az átlag alapján kiszámí
tott literenkinti szedési munkabérrel. Minden 20 gyerekkel egy 
a családok kijelölte anya is jött, akik a gyerekek ellátását és 
gondozását végezték, makkot nem szedtek. A vasúti költséget 
oda-vissza, a lakást, ellátást és tüzelést az erdőgazdaság adta.

Mire a makk java hullani kezdett, a mezőkövesdi kedves 
gyerekek megérkeztek; megindult a gyűjtés. Most az ajánlottnál 
jóval kedvezőbb áron lekötöttük a 25 vasúti kocsi makkot, a
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gyerekek szedési eredményeivel is nagyon meg voltunk elégedve. 
Közben örömmel láttuk, hogy napról-napra több és több helybeli 
nő és gyerek — sőt még férfi is — bekapcsolódik a szedésbe. 
November hó közepéig 15 v. kocsi tölgymakkot és 2 v. kocsi 
bükkmakot gyűjtöttünk össze. A rendelések lehívása azonban oly 
lassan jött, úgyhogy ősszel mindössze 10 v. kocsi tölgymakkot 
tudtunk leszállítani. A hideg tél korán beállott, az időközben 
még gyűjtött 5 v. kocsi tölgymakkal együtt 10 vágón makknak 
az átteleltetéséről kellett gondoskodnunk. Ez váratlan többlet- 
kiadást okozott és rendkívüli feladatot hárított az erdészeti sze
mélyzetre, de a teleltetés a legkedvezőbb eredménnyel sikerült. 
Makkunk — a gyűjtött és az erdő talaján maradt — tavasszal 
olyan egészséges (100%-os jó) volt, mint lehulláskor; bár ta
vaszig kissé kicsirázott. Tavasszal, kizárólag helybeli munkaerő
vel, még 15 v. kocsi tölgymakkot szedtünk össze. Ezt is sikerült 
időben leszállítanunk s a leszámoláskor kitűnt, hogy a 35 v. 
kocsi tölgymakkon kereken 35.000 K-t kerestünk, métermázsán
ként tehát tisztán 10 koronát.

A bükkmakk eladási ára a tölgy kétszerese volt; ennek el
lenére a két vagónos üzlet nyereség nélkül zárult. Kézzel való 
szedése igen költségesnek bizonyult. Mind a két v. kocsirako
mányt müncheni erdeimag-kereskedő cég vásárolta meg, erdő
telepítési célokra. A megrendeléskor kikötötte a cég, hogy 1907 
december végéig lehívja az árut, azonban azt csak távirati le
hívása alapján szabad vasútra tenni. A lehívás közvetlenül a ka
rácsonyi ünnepek előtt jött meg. Az áru megérkezése után a cég 
elismerte, hogy kitűnő árut kapott s az az úton sem fel nem me
legedett, sem meg nem fagyott. Mi feladók a felmelegedéstől 
nem féltettük, annál inkább azonban a megfagyástól.

Ez a rendkívüli makktermés, melyhez hasonlót egész er
dészéletem alatt nem láttam, mind az erdőtiszti, mind a segéd- 
és altiszti személyzetnek sok munkát adott és sok gondot oko
zott, de végül a jól sikerült lebonyolítás a birtokos városnak 
jelentékeny tiszta hasznot hozott, a személyzetnek pedig nagy 
lelki örömöt és némi jutalmat is szerzett.

* \
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Amilyen símán sikerült az erdei tüzifakészlet kitermelése, 
olyan nehéz megoldásnak mutatkozott ennek a készletnek meg
felelő időben Kassára a városi faraktárba való szállítása. A kassai 
akkori tüzifaszükségletet mintegy 80—90 ezer ürméterre becsül
tem. Ha ezt a tömeget a városi erdőgazdaság szállítani tudná, 
el is adhatná.

Az itt tárgyalt, Kassa körül fekvő városi erdőkből hozzá
vetőleges számítás szerint évenkint termelhető tűzifa mennyisé
gének felső határa — 100 éves vágásfordulót, III. tho-t és 0’8 
sűrűséget számítva, bükkben 120, tölgyben 115 k. hold évi vá
gással, az utóbbiban 50% haszonfával — a következő volt:

a főhasználatokból (bükk és tölgy) = 44.976 ürm. hasáb
„ „ „ „ = 7.871 „ dorong

azelőhasználatokból (bükk, tölgy,nyír,nyár) — 7.153 ,, ,,

összesen: 60.000 ürm.3 tűzifa.

A galyfát, minthogy ez a falusiak részére az erdőn marad, 
nem vettük számításba; azt a mintegy 13.000 m3-re becsült külön
féle haszonfát sem, amely a tölgyesekből kikerülhet.

A városi erdőgazdaság tehát már 20 év előtt sem tudta a 
város tűzifaszükségletét kielégíteni, mert ilyen nagy fatömeget a 
városi erdőből Kassára — tisztán a környező faluk gazdáinak a 
fuvarerejével — befuvarozni nem lehetett. A gazda bizonytalan 
fuvaros, ha földmunkája van, azt végzi; ha bárminő más mun
kánál lovával vagy ökrével többet keres, oda megy; sokszor az 
időjárás, eső, nagy hó, fagyos talaj, rossz utak tartják vissza. 
Utóbb már azért sem fuvarozott, mert állatját hizlalással, munka 
nélkül is jól tudta értékesíteni.

A fuvardíj felemelése bizonyos határig és ideig biztatás a 
munkára, de nem mindég a több munkára. Tapasztaltuk, hogy 
nem egy, de sok fuvaros, aki kisebb fuvarbér mellett két for
dulót is tett naponkint, nagyobb bér mellett csak egyszer for
dult. így is eleget keresett. Végül lényeges szempont náluk az is 
— legalább itt Kassa körül —, hogy megrakott szekerükkel este 
saját udvarukba állhassanak be s csak másnap menjenek tovább!

A szállítás kérdésének megoldása tehát csak egyféleképpen 
látszott lehetségesnek; ezt a munkát is — legalább olyan rész-
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ben, amilyenben feltétlenül szükséges — szintén házilag kell el
végezni. Tehát városi fuvartelepeket állítottunk fel, folytatóla
gosan hármat: Csermely völgyben, Kassabélán és Kisladna-Óru- 
zsin között a Hernád völgyében. Az erdőgazdasági fogatok száma 
a 40 fölé is emelkedett. Ha jó volt az időjárás, a munka is jól 
ment, a tűzifaszállítás vígan folyt, azonban a sok szegődményes 
kocsis, a zab- és szénabeszerzés, szállítás, szekérjavítás stb. sok 
gondot adott, még több utánjárást kívánt.

Elértük azonban, hogy 14 éven át Kassán fahiány sohasem 
volt s kedvező viszonyok között egész bükk és tölgy tüzifaterme- 
lésünket idejében be tudtuk szállítani. A szállítás tehát elég 
könnyen és biztosan ment, de nem volt a legolcsóbb és szekér
ben, lóban, szerszámban — különösen a nehezebb helyekről való 
szállításnál — sok kárral járt.

Saját fuvartelepeink tehát újabb, elég sürgősen megoldandó 
feladatok elé is állították az erdőgazdaságot.

Ezek egyike volt: az összes takarmány- és illetmény termé
nyek házi kezelésben való termelése; a másik: a szállítandó tűzi
fának a jó utakhoz való közelítése.

Az előbbi feladat: a szemes és takarmányszükséglet terme
lése minden nehézség nélkül volt megoldható. A fuvartelepek 
közelében Kassabélán és Kisladnán városi mezőgazdasági földek 
voltak, együtt majdnem 1200 ki. hold, ezeket a községek bérelték, 
holdankint 1*50 K bérért és kizárólag legelő céljaira használták. 
A hatéves bérleti idő lejárta után a községek az évi 1*50 K, bér 
helyett csak 1 K-t ajánlottak; erre a város tanácsa az 1200 hold 
városi mezőgazdasági földet 1800 korona évi bérért az erdőgaz
daságnak adta át, azzal a megbízással, hogy a fuvartelepek ösz- 
szes terményszükségletét házilag termelje rajtuk.

A gazdaságot egy Kassabélán elhelyezett ispán vezette, az 
erdőhivatal főnökének irányítása és a gazdasági akadémia me
zőgazdasági szaktanárának felügyelete mellett.

A vállalkozás kitűnően bevált; rövid időn belül kitűnő mi
nőségű búza, rozs, zab és lóhere-széna termett ezeken a földeken 
a szükséges mennyiségben, amit a termelés helyéről csak a fel- 
használás helyéig kellett szállítani, holott azelőtt a többnyire 
rossz minőségű szénát egészen a Tisza mellől vasúton kellett ho
zatni. A földek trágyázása birkák kosaraztatásával történt; a
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birkákat nyári legelőre vettük át a falusi lakosoktól; minden 
anyajuhért 4 kg gomolyát térítettünk, a bárányokért pedig évi 
1 K legelőbért kaptunk. A fel nem tört és az ugarföldek szol
gáltatták a legelőt.

Az erdészet mezőgazdasága és a fuvartelepek egy-egy al- 
rovata volt az erdészet költségvetésének, mint a városi költség- 
vetés IV-ik címe. A fuvartelepek a mezőgazdaságtól napi áron 
vették át a nekik szükséges terményeket, az igénybe vett fuva
rokat viszont a mezőgazdaság térítette meg.

A zárószámadásban tehát évről-évre tisztán mutatkozott az 
erdészet mezőgazdaságának jövedelme; s ez az első évtől kez
dődőleg jelentékeny összeggel gyarapította az erdőgazdaság be
vételeit.

A másik kérdés: a tűzifa közelítése, sokkal nehezebb feladat
nak bizonyult. A múlt kedvezőtlen szállítási erdményei és né
hány éves saját tapaszalataink is arra intettek, hogy a tűzifa
ellátás kérdésében feltétlenül biztos eredményt csak úgy érhe
tünk el, ha tűzifánk a második évben már lekerül a termelés he
lyéről arra a helyre, ahonnét minden időben fennakadás nélkül 
elszállítható. Az üzemtervek alapján esedékes tűzifatömegek s 
a megtakarítások is csak a közelítés kérdésének helyes megol
dása esetén lesznek kitermelhetők. Fuvartelepeinket is csak egy 
megfelelő közelítési eljárás bekapcsolásával tudjuk kellőleg ki
használni.

A rossz fekvésű vágásokban rendszerint alkalmazott köze
lítési eljárásokat: a száraz, nedves, havas vagy jeges csúsztató- 
kat, a szánkóval, vagy talicskával való közelítést kipróbáltuk, 
ezek azonban csak részleges eredményhez segítettek; velük sok 
fát és feltétlen biztonsággal nem tudtunk a főutakhoz vagy a 
vasúthoz hozni. Ilyen kedvezőtlennek mondható tapasztalatok 
után kezdtünk kísérletezni egy T vastartós, szálfatartókra füg
gesztett szerkezettel, mellyel mindenféle időjárásban, egyszeri 
felfüggesztéssel, bármilyen kis, vagy nagy esés mellett, jelenté
keny távolságra lehetett leközelíteni a fát. Maga a pálya egy
szerű szerkezete miatt könnyen volt felépíthető, egyben könnyen 
ie is bontható, hogy vasszerkezeteit más helyre szállítva, új
ból felállíthassuk. Kísérleteink eredményét megfelelőnek ta
lálva, 1913-ban egyszerre két függőpályát építettünk (leírásuk
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az Erdészeti Lapok 1916. évi 13—14. füzetében jelent meg). Itt 
csak az Óruzsin község határában épített 3344 fm. hosszú pá
lyáról kell megemlékeznem. Rendszere: ,,Karsai—Pfister—Ba- 
lassa-íéle erdei függőpálya.“ Első felállításí helyén mintegy 
6000 ürm.3 bükktűzifát közelítettünk rajta 22—150°/00 esés 
mellett, közvetlenül Óruzsin község fölé a völgyfenékre. Innét 
már saját fogatainkon szállítottuk a fát Kisladna vasúti állo
másra, ahol berakásra került.

Ugyanezt a pályát két évvel később leszereltük, vas alkat
részeit a Hernád jobb partján fekvő tölgygazdasági osztályba 
szállítottuk s ott kitermelt fatartók és lábakon felszereltük, 
hogy az itteni vágásnak a völgy fenekén összegyűjtött termé
nyeit: tölgy és bükk haszonfát s az összes tűzifát egészen a 
KSOD vasút vágányáig közelítsük s a magasan épített rakodó
partról közvetlenül az oda kitolt különvonat vasúti kocsijaiba 
rakjuk át.

A másik ,,Nazinbergi“-nek nevezett pályának Kassabélá- 
tól délre a felsőtőkési fenyves 1912. évi fenyő-széldöntvényeit 
kellett a feldolgozásuk céljából épített bélai városi fűrészhez 
szállítani. Hossza 2600 fm. A hegyoldalról lecsúsztatott szálfá
kat a fűrészrakodóig hozta. Itt 2 évig volt üzemben, aztán egyik 
1540 m hosszú részét a Csermelyvölgyben állítottuk fel; ez 
20—420, átlag 129°/00-es eséssel épült s mintegy 10.000 ürm.3 
tűzifa leközelítésére szolgált, másik része 1500 m-re kiegészítve, 
a bélai bükkös gazdasági osztály megtakarított s már teljesen 
felújult vágásainak jelentékeny fatömegét szállította le a kassa
bélai országúira, ahonnét saját fuvarjaink vitték a tűzifát a 
kassahámori állomásra.

A fuvartelepek és a függőpályák hatása mindenekelőtt 
abban nyilvánult, hogy az üzemtervek alapján évenkint kihasz
nálható hozadék legnagyobb részében kitermelhetővé és leszál- 
líthatóvá vált. Használatba vételüknek egyúttal más hatása is 
jelentkezett: a gazda-fuvaros megtanulta, hogy nélküle is segí
tünk magunkon: tehát készségesebb és engedelmesebb lett s nem 
csavarhatta többé tetszése szerint a fuvarbéreket, sőt az elvál
lalt vágás leszállítását a megállapított határidőre be is fe
jezte, amit azelőtt sohasem lehetett nála elérni. Az erdészeti 
külső segédszemélyzet a változást a következő megállapítással
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jelezte: „Megfordult a helyzet, azelőtt mi kértük őket s ők vagy 
a szemünkbe nevettek, vagy fuvarbéremelést követeltek; most ők 
szállítást kérnek, a fuvarbérrel elégedettek és határidőre pon
tosan szállítanak“.

*

Az erdőgazdaság új rendje az egész vonalon éreztette ha
tását. A személyzet javadalmazásával megelégedve, kedvvel 
dolgozott, felesleges járkálásoktól megszabadulva, állandóan az 
erdőben foglalkozott, csakis hivatásának élt.

A kezelési munkák mindig időben, fennakadás nélkül elké
szültek, termelésnél, közelítésnél, szállításnál leküzdhetetlen ne
hézségek nem fordultak elő. Mindég több és több tűzifa jött a 
városba, a közönség is elfelejtette, hogy nehány év előtt a fa
ellátásban milyen nehézségek voltak.

A város tanácsának megértő hozzájárulása, közönségének 
áldozatkészsége teremtette meg mindazokat a berendezéseket, 
amelyeket előzőleg ismertettem. Az erdészeti személyzet sok 
munkával, utánjárással és gonddal járult a kivitelhez.

De a befektetések hasznosaknak bizonyultak; tűzifa mindég 
volt s az erdőgazdaság jövedelme is évről-évre emelkedett. 
Mindenki a megelégedés nyugalmával nézett a jövő elé.

És mégis egyetlen éjszaka nehány végzetes órája elegendő 
volt ahhoz, hogy ezt a kellemes, nyugodalmas állapotot egy
szerre felborítsa.

Az 1912. év április 2-ának hajnalán az előző este keletke
zett észak-északkeleti szél viharrá fejlődött s délelőtt 10 óráig 
a bankói, részben a polomai és felsőtőkésí fenyves gazdasági 
osztályok összes öreg és középkorú jegenyefenyő-állományait, 
de velük egyszerre sok öreg tölgy- és bükkfákat kidöntött. Nem 
törtek derékban, hanem tövestül fordultak ki, hatalmas tányért 
emelve ki magukkal, amely a törzsnek tövét is a magasba 
emelte. A fák csúcsai csaknem kivétel nélkül délnyugat felé néz
tek. A tányérok helyén 3—5 m széles, 0’80—1’5 m mély gödrök 
tátongtak, színig vízzel töltve.

A széldöntés pontos kiterjedését megállapítani nem volt 
lehetséges, teljesen 100%-os döntés csak a bankói fenyvesekben 
volt, a másik kettőben kisebb-nagyobb foltokban, csíkokban dőlt
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a fenyő, a tölgy és bükk inkább csak a vetővágásokban egyenkint. 
A szél nagy nyomóerejére mutat az a tény, hogy a kidőlt lomb
fák még ki sem fakadtak volt.

A széldöntött jegenyefenyők fatömege, feldolgozott álla
potban, a kitermelés helyén törzsenként felmérve (kéreg nélkül), 
s a középátmérők és teljes hosszúság alapján köbözve: közel 
105.000 köbmétert, a tölgy és bükk széldöntvények fatömege 
26.000 köbmétert tett ki.

Kassa város közönsége a reggeli lapokból értesült a ka
tasztrófáról; mi erdészek akkor már régen kint jártunk a hely
színen s kétségbeesve szemléltük a rettenetes pusztítást, amely 
erdőségeink díszét és legnagyobb kincsét, a szép jegenyefeny
veseket úgyszólván egynéhány óra alatt teljesen tönkre tette.

Részletes bejárás és gondos megfigyelés alapján az az egy
hangú vélemény alakult ki, hogy a szerencsétlenség oka nem 
kizárólag az egyébként igen nagy erejű szél nyomó hatása volt. 
Ezt a nyomó hatást a következő, igen jelentős mértékben ér
vényre jutott tényezők fokozták:

Elsősorban a víztől teljesen átitatott s így kötőerejében meg
gyengített talaj. A tél esős volt, erős hidegek nélkül elég sok 
hóval, a talaj ezért nem fagyott meg s hólével teljesen átivódott. 
Szilárdsága, fogóereje nem volt, a gyökerek a tőtől 1—2 m tá
volságban gyengéknek bizonyultak és szétszakadoztak.

Másodsorban s szintén nem jelentéktelen mértékben a szél
döntést megelőző órákban lehullott nedves hó, amelyet a szél a 
fakoronák északi felére hajtott, ahol megfagyva, vastag lepel 
alakjában beborította a tűket s a szelet felfogta. Ezzel a ko
rona széláteresztő képessége megszűnt s erős megterhelése, 
miatt a törzs súlypontja is jóval magasabbra került.

Amint a széldöntésnek az országban híre ment, egymásután 
jöttek a vételi ajánlatok, amelyek a feldolgozatlan fának köb
méteréért jelentéktelenül alacsony egységárakat ígértek. Az 
egységárak 0'60 K-tól 2'60 K-ig terjedtek.

A széldöntött fenyőfatömeg értékesítésének kérdésében a 
város törvényhatóságának közgyűlése az erdőhivatal következő 
javaslatát fogadta el:

A fenyő-széldöntvények a tőről levágva, lehántolandók, a 8 
cm vastagságnál a csúcs levágandó, a csonkított szálfa a teljes
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hosszúság és a fele hosszban mért átlagos átmérő alapján kö- 
bözendő. A vasút mellett tervezett új faraktár területét meg kell 
vásárolni, azon gőzfürészt kell építeni, gépházzal, amelyben 2 
gőzgép elhelyezhető legyen, fürészcsarnokkal 4 keretfűrész, 3 
körfűrész, 1 bűtüző és 1 hossztoló körfűrésszel, továbbá 1 fa- 
aprítóval, amelyben 3 tüzifaaprítókészlet szerelendő fel.

A felszerelés, egy új 80—100 lóerős gőzgéppel, nyilvános 
versenytárgyaláson biztosítandó.

Az épületeket házilag kell megépíteni.
A kitermelés befejezése után nyilvános írásbeli verseny- 

tárgyalás írandó ki a mintegy 90.000 m3-es csermelyvölgyi fe
nyőfára a kassai gőzfűrész új egész faraktári területének és ösz- 
szes épületeinek, építményeinek használatával egybekötöttem

A másik gőzfűrészt Kassabéla határában kell felépíteni.
A felsőtőkési fenyves 15.143 m3-t kitevő jegenyefenyő szél

döntvényei szintén házilag termelendők ki, az építendő bélai 
fűrészen, az itteni széldöntvények is házi kezelésben fűrészelen- 
dők fel. Értékükkel a bélai fűrészüzem (6 K tőárral) terhelendő 
meg az erdőgazdaság javára, A kész fűrészáru értékesítését 
(vasúti kocsi tételekben) a kassahámori állomásról a városi er
dőhivatal intézi."

A fa legnagyobb részét függőpályán hoztuk a fűrészhez.
Az összes munkálatok végrehajtására, valamint az új fa

raktár területének megszerzésére, a gőzfűrészek s egyéb épít
mények felállítására a közgyűlés 400.000 K hitelt engedé
lyezett.

A beadott vételi ajánlatok tehát figyelembe vehetők nem 
voltak.

A kassai mintegy 90.000 m3 fenyőfát a Laendler Aladár 
budapesti fakereskedő cég vásárolta meg. Felfürészelése és el
szállítása 1915. évi július hó 1-ig tartott.

A kassai faraktár területe kereken 113.000 K-ba került; 
a gőzfűrész stb. felépítése és az egész széles kitolóvágány

költségei kereken 119.000 koronát tettek ki.
A kassabélai gőzfűrész és teljes felszerelésének költségei: 

29.026 06 K.
A függőpálya meghosszabbításának az ára 14.08951 K volt.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



30

A széldöntvények ára fejében a fűrészt 90.251*92 K-val 
terheltük meg.

A kassabélai fűrész már 1912. december havának elején 
üzemben volt s 1913. végéig 6990 m3 széldöntvényfát fűrészelt 
fel. 1914. végéig az összes széldöntvényeket felfűrészelte és ér
tékesítette is. Azután a felsőtőkésí fenyves esedékes rendes évi 
vágásainak fenyőfatömegét vette át, fűrészelte fel és értékesí
tette.

*

Az 1915. évi július hó 1-től kezdve a városi erdőhivatal a 
közgyűlés 1914. évi június hó 26-án kelt 12.124/210—1914. Kgy. 
számú határozata alapján átvette a kassai gőzfűrészt, üzembe 
helyezte a tűzifaaprítót s itt halmozta fel azokat az összes tűzifa
szállítmányokat, amelyek aprítva kerültek forgalomba.

Az állomás déli végén berendezett faraktár az aprítat- 
lanul eladott városi tűzifa forgalmának lebonyolítására szolgált.

Ugyanaz a közgyűlési határozat egyúttal elrendelte, hogy 
mindkét kezelő erdőgondnokság összes kitermelt — bármilyen 
fajú — haszonfáját a kassai fűrészre tartozik beszállítani. Ezek
nek a feldolgozása a fűrészüzem feladata lesz ugyanolyan ke
zeléssel, mint a kassabélai fűrészen.

Egy későbbi határozattal a kezelő személyzet a leszállított 
haszonfa után jutalomban részesült: az erdőgondnok m3-kint 
0 50, az erdővéd és -őrök szintén 0 50 K-ban.

Az átvételi egységárak ab fűrész Kassa a következők vol
tak: jegenyefenyő 18 K, bükk 15 K, juhar, kőris, szil 24 K, 
rölgy 28 K.

A fenti rendelet arról is intézkedett, hogy a fűrészüzemek 
leszámolásának évenkinti bevételi többlete kétharmad részben 
az erdőgazdaság forgótőkéjét növelje, egyharmada azonban tar
talékba helyezendő, amelynek rendeltetése: az erdőgazdaság üz
leti és szállítási eszközeinek a fejlesztése.

A zavartalan üzem biztosítása érdekében szükség volt új, 
állandóan jókarban tartott úthálózatra és egy erdei iparvasútra. 
Ezt úgy terveztük, hogy az új északi faraktárból kiindulva, a 
Csermelyvölgyön fel Bankóra s onnét tovább a városi erdőkön 
keresztül Felsőtőkésre vezessen. Az új úthálózatra elsősorban
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a haszonfát termelő gazdasági osztályokban volt nagy és sürgős 
szükség. Mindenekelőtt ezekre a berendezésekre kellett a szük
séges tőkét összegyűjteni.

Tájékoztatásul közlöm a fűrészüzemek 1919. évi leszámo
lásainak eredményét:

A 10.908/1921. évi tanácsi határozat a kassabélai fűrész 
1919. évi tiszta nyereségét 31.061*41 K-ban állapította meg. En
nek egyharmadrészét a szállítási berendezésekre tartalékol
tuk: 10.353*80 K.

A 10.014/1921. évi tanácsi határozat a kassai gőzfűrész 
1919. évi tiszta nyereségét 90.299*96 K-ban állapította me,g. 
Ebből szállítási berendezésekre tartalékolt egyharmad részt: 
30.099*98 K-t.

Egyetlen s nem is a legjobb esztendő fűrészüzemi tiszta 
haszna: 120.361*37 K-t s ennek egyharmada szállítási berende
zésekre: 40.453*78 K-t tett ki. Ezek a minden viszonylatban te
kintélyes összegek feltétlenül igazolják azt, hogy az erdőbir
tokosnak — ahol a kedvező feltételek megvannak — érdemes 
fűrészüzemekkel is foglalkozni. Az üzemet igazgató erdőhívatali 
főnök többletmunkáját és vállalt felelősségét Kassa város belátó 
közönsége 5%-os külön munkadíjjal jutalmazta.

*

Az 1912. évi széldöntvények csapását még egészében le 
sem számoltuk, hirtelen s váratlanul egy sokkal nagyobb érte 
egész hazánkat: 1914. júliusában, éppen abban az időben, ami
kor Kassa az országos erdészeti egyesület látogatását várta, ki
tört a világháború. A kassai közgyűlés elmaradt és elkezdődött 
Kassának tragikus eseményekben gazdag, szerencsétlen kor
szaka.

A katonai behívásokkal egyidőben az összes üzemek mun
káslétszáma hiányos lett. A pótlásról gondoskodni, az új em
bereket betanítani majdnem legyőzhetetlen akadályokba ütkö
zött. Pedig: ,,Csak meg nem állani!“ volt a jelszavunk, mert 
megállás után nincs többé indulás. Tűzifa, fűrészáru több kel
lett, mint a békevilágban. Kassa átvonulási katonai központ lett, 
sok mindenféle bajban csak a város tudott segíteni, viszont a 
katonaság, ahol csak tehette, mindenütt segített is. Orosz hadi-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



32

foglyok, majd később — a ranki katonai üdülőből — lábadozó 
katonai csapatok dolgoztak az erdőben. Idebent a központban 
előkerült az 1907—1908. évi tűzifa-kataszter, ezt a hirtelen ösz- 
szegyüjtött új adatokkal felfrissítettük. A háztartások tűzifa
utalványokat kaptak, amelyeket a városi erdőhivatal állított ki, 
de a szükséges fáról is neki kellett gondoskodni. És rövidesen 
újra a régi kerékvágásba jött minden üzem. A később engedélye
zett felmentések a szállításokat is biztossá tették; a fuvartele
pek is felmentett emberekkel dolgoztak s állandóan teljes üzem
ben voltak. Kitűnt azonban, hogy a városi erdők nem fedezhetik 
a szükségletet, a kereskedők pedig bevonultak. A tűzifahíány 
elkerülése céljából Kassa város 1000 vagónos tételekben idegen 
tűzifát vásárolt s azt a déli faraktárból a közönség rendelke
zésére bocsátotta. Erős munkával, előrelátó intézkedésekkel el
értük, hogy Kassán az egész háborús időszak alatt sem. volt tűzi- 
íahiány.

Szociális intézkedések a szegénység tűzifaellátásáról is gon
doskodtak, Régóta dívott Kassán az erdei hulladékfa szedése. 
Minden hét keddi és pénteki napján, kijelölt és előzetesen meg
hirdetett erdőrészekben — s az erdőhivatal kiállította éves utal
ványok alapján — díjtalan volt a gally, rozsé és hulladékfa 
szedése. A háború alatt a tisztítási, sőt egyes helyeken a gyé- 
rítési fát is kivágtuk és a helyszínen hagytuk az ingyenes sze
dők részére. Nem engedélyezett helyen s utalvány nélkül ingyen
fát szedni tilos volt. Baltát, fűrészt nem engedtünk az erdőbe 
vinni, még kis kézibaltát és kertészfűrészt sem, csakis az össze- 
kötözéshez szükséges zsineget.

Az utalvány s a tiltott szerszámok elkobzása volt a bünte
tése a rendelkezések be nem tartásának.

Hogy ez a kedvezmény mit jelentett, különösen a külvárosi 
munkásság részére, azt két érdekeltnek a beszélgetéséből tud
tam meg a háború alatt.

Besötétedéskor vaddisznólesen voltam a Bankó mellett. Egy 
nagy vadkan nyomait észleltem napok óta, amely éjjelente a 
közeli zab- és burgonyaföldeken sok kárt okozott. Hátha szeren
csém lesz? Egy zabföld szélén ültem, hátam mögött az erdő s 
az ösvény, amely a hulladékfa szedésre kijelölt erdőrészbe ve
zet. Nagy a csend. De közben közeledő léptek zaja hallatszik,
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az ösvényen két asszony közeledik, hátukon egy-egy nagy kötés 
szedett fa. Megállnak egy határt jelző magas tuskó mellett, ter
hüket a tuskón pihentetve. Erre megszólal az öregebbik:

„Csak birod még, hiszen fél óra alatt otthon leszünk. Látod, 
én már 28. éve járom ezt a kassai erdőt, minden héten leg
alább egy hát fát hazavittem belőle, sokszor kettőt is. Ha a 
férjemnek nem akadt munkája, ő is velem jött, annyit vittünk, 
hogy a felesleget otthon felaprítva, eladhattuk s bizony sokszor 
abból is éltünk. A 28 év alatt, amióta Kassán élek, soha egy 
krajcárt fára ki nem adtam, soha nem fáztam, de nem is éhez
tem. Látod, ez a kassai munkás nagy előnye. Ne félj, fiatal és 
erős vagy, bírod s megszokod; szerencséd, hogy Kassára jöttél 
férjhez, már én bizony nem tudnék s nem is akarnék máshol 
élni.“

A fiatal így válaszolt:
„Igen, megpróbálom én is, ha te. bírod s annyi sok más asz- 

szony, majd csak én is megszokom.“
A várt vadkan persze nem jött. De pár nappal később talál

koztam vele. Korán reggel Sima erdőőrrel befelé megyek az 
erdőbe az úton a gyérítési rakások között, mindenütt a régen kí
vánt nagy vadkan nyomait követve. Egyszerre eltűntek a nyo
mok s nem voltak többé és hosszas, gondos keresés ellenére sem 
találtunk többé rájuk.

„Ugyan Sima, fusson haza, s hozza magával kis fekete ku
tyáját“, szólok az erdőőrnek. — Nem egy disznót lőttünk már 
előtte, legtöbbször még a vackában. A kutya megérkezik s el
bocsátva, neki szalad az úttól alig 30 lépésnyire az egyik gyé
rítési rakásnak, körülugatja. Mindketten felhúzzuk a ravaszt s 
készen várjuk a prédát, de az az ellenkező oldalon úgy tört ki, 
hogy lövés nélkül elinalhatott. A nagy vadkan megugrott. Kész 
vacka volt a gyérítési farakásban, csodálkozva néztük. Régóta 
oda járt nappali alvásra s eltűrte., hogy közvetlen mellette fel s 
alá járjon napközben a sok, mindig hangos ember.

Még egy másik — háborús — szociális intézkedés dicséri a 
faellátás terén Kassa város törvényhatósági bizottságának köz
gyűlését: az aprított tűzifának boltokban kg-kint való eladása. 
Sok szegény kisember így fedezte faszükségletét s éppen ennek 
a fának ára ment a legmagasabbra: 6 fillérre kg-kint. A városi
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faraktárban csak 2 ürmétercnkint került aprított fa (hazaszállí
tással) eladásra. A kisemberek városrészeiben 8 városi boltot 
nyitott az erdőhivatal s itt 4 fillérért adtuk az aprított I. oszt. 
bükkfát és pedig egy vevőnek egyszerre legfeljebb 20 kg-ot. Az 
intézkedés óriási örömet és megnyugvást keltett mindenütt, az 
erdőgazdaságnál is; ez volt a legjobb üzletünk; az aprítottfa- 
eladás egyszerre az évi 35.000 ürm. fölé emelkedett.

A háború alatt a város égetettmész szükségletének kielégí
tése nehézségekbe ütközött; a kis égetők, a falusi gazdák bevo
nultak s az ő fával égetett meszük nagyon hiányzott. Kísérlet
képpen kiégettünk néhány kemencét saját üzemben. Az üzlet 
jónak bizonyult, az égetést rendszeresítettük. Kassai déli fa
rakodónkon mészraktárt építettünk, mellette egy nagy mészoltó 
gödröt, bevezettük a vízvezetéket s nemcsak oltatlan (rög), de 
oltott mész értékesítésével is foglalkozni kezdtünk. A berakó ál
lomásokról (Hernádszenístván, Kisladna) közvetlenül vagónos 
tételekben is eladtunk égetett meszet. Voltak időszakok, amikor 
nem győztük vevőinket kiszolgálni. Különösen az oltott mésznek 
volt Kassán igen nagy keletje. A Kassa körüli mész erős és ne
hezen oldódik, ezért vakolásra csak úgy alkalmas, ha legalább 
3—4 hétig az oltógödörben áll. Korábban használva, a vakolt 
falon táskák keletkeznek, a később oldódó mészszemcsék tölcsér
alakú lyukakat nyomnak ki a vakolásban. Éretlen oltott mész
szel minden falat kétszer kellett vakolni. A mi oltott meszünk 
azonban mindég érett volt, a vele vakolt fal sohasem táskáso- 
dott. Ezért a háztulajdonosok és építőmesterek egyaránt oltott 
meszet vásároltak tőlünk, mert — az ő szavuk szerint — mi 
ezzel az áruval Kassán hiányt pótoltunk.

A mészégetés munkáját az erdőben a főerdővédek intézték, 
8—10 kemencében felváltva égettünk, tüzelésre a nehezebben 
értékesíthető göcsös tuskókat használtuk gyérítési fával ke
vertem Egy kis kemence 3, a nagy 5 vasúti kocsi égetett me
szet adott. Egy kemence égetése, saját szekereinken vasúthoz 
való szállítása és berakása után a főerdővéd 50 K külön munka
díjat kapott. A mészégetés ugyanis sok ruha- és cipőrongálás
sal jár.

A mészégetés, mint mellékhasználat, szintén jó üzletnek bi
zonyult s éveken át jelentékeny összegekkel emelte az erdőgaz
daság jövedelmét.
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Tizenkét év szívós és kitartó munkája kellett ahhoz, hogy 
Kassa város erdőgazdaságában a teljes házi kezelést bevezes
sük. Egy nagy széldöntés és bizonyos viszonylatban maga a há
ború is hozzájárult ahhoz, hogy a házi kezelés olyan irányban is 
érvényre jusson, amerrefelé azt kiterjeszteni az erdőgazdaság 
intézői sem tervezték. Minden újabb intézkedésnél a jelentkező 
szükséglet és a közönség érdekeinek szolgálata volt a döntő té
nyező; az elért, évről-évre kedvezőbbé váló pénzügyi eredmé
nyek pedig a gazdaság új irányát mindenben igazolták.

Az erdőgazdaság bevételei és kiadásai változók voltak s a 
különbségüket adó tiszta nyereség az 1895—1905. évek alatt 
meglehetősen ingadozott, átlagosan azonban elérte az évi 160.000 
koronát. Az 1906. évben leesett 92.000 koronára. Az átszervezés 
után következő években azonban következetesen emelkedett 
egészen 500.000 koronáig.

Az 1918. év november hó 4. napján frontjaink, amelyek 
mindenütt messze az ország határától, idegen földön állottak, 
összeomlottak, azután következett egyes országrészek megszál
lása. Kassát 1918. december hó 28-án a csehek megszállották, 
a városi erdőhivatalt és személyzetét a megszállás eleinte még 
nem érintette; a gazdálkodás az egész vonalon az átszervezés 
megkezdett útján a legkedvezőbb eredményekkel tovább folyt.

Ezeknek az éveknek a gazdasági eredményei az előző évek 
kedvező eredményeit ugyan nem érték el, de nem sokkal marad
tak alattuk.

Az 1921. év május hó 23-án e sorok íróját Kassa szlovák 
polgármestere 6996/1921. számú intézkedésével erdőtanácsosi ál
lásából felfüggesztette s ellene fegyelmi vizsgálatot rendelt el. 
Az ok: bizonyos cseh rendeletek ellenére az erdészeti személy
zet pótlásánál cseh légionáriusok helyett kassai magyar és vi
déki tót egyéneket alkalmazott. A vizsgálat ügye tovább bonyo
lódott s 1922. május 2-án kénytelen voltam Kassáról, szülő
földemről Csonkamagyarországra menekülni.

Kassa erdőgazdasága azonban az új, idegen vezetés alatt 
is tovább élt és dolgozott. Hogy milyen változásokkal és milyen 
eredménnyel, azt a folyó évi július havában Kassán tartandó 
közgyűlésünkön fogjuk megtudni.
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Végre 1938. őszén ütött a felszabadulás órája. Az egész 
ország örömünnepet ült s Főmagasságú Kormányzó Urunkkal az 
élen vitéz hadseregünk ismét birtokába vette Kassát, az ősi ma
gyar várost, amely a megszállás egész ideje alatt egy percig 
sem tudott megnyugodni. A felszabadulással azonban erdőbir
tokának csak kisebb fele került vissza Magyarországhoz, na
gyobbik fele: 21.300 k. hold egyelőre továbbra is Szlovákiában 
maradt. Ennek szomszédságában, szintén Szlovákiában maradt 
Kassának az az újonnan szerzett erdőbirtoka is, amelyet a ma
gyarországi garadnai és forrói birtokaiért cserébe kapott.

Vájjon módjában lesz-e Kassának ezt az idegenbe szakadt 
birtokrészt is a birtokos városi közönség igazi érdekeinek meg
felelően igazgatni, terményei felett szabadon rendelkezni? A 
jövőnek olyan kérdése ez, amelytől Kassa anyagi boldogulása 
is függ. Ennek a sorsdöntő kérdésnek kedvező elintézésében a 
város a magyar haza illetékes tényezőinek s a magyar erdészet
nek az odaadó támogatására bizton számíthat!

*
Kassa szab. kir. város 1906—1921. évi erdőgazdaságáról írt 

ismertetésemet hiányosnak tudnám, ha nem tennék említést 
azokról a különleges, csak időközönkint s nem is mindenütt 
előforduló károsításokról, amelyek ezt a gazdaságot már nem 
egy esetben igen érzékenyen sújtották. Ismertetnem kell egy
úttal a megszüntetésük céljából tett rendkívüli intézkedéseket is.

Ilyen veszedelem volt a cserebogár károsítása.
Ez a bogár négyéves közökben olyan tömegesen jelent meg 

tölgyeseinkben, hogy egész állományok 4—6 hétig is teljesen 
lombjukfosztottan állottak, a csemetenevelés pedig csak igen 
nehezen és csak nagy költség árán sikerült.

Elterjedt fajtái a közönséges (Melolontha vulgaris) és a 
májusi kis cserebogár (Melolontha solsticialis).

A kassahámori tölgyes üzemosztályban telepített csemete
kertünkben 1908-ban egész csemetekészletünk gyökérzetét le
rágták a pajodok. Azonnal végrehajtott teljes felásással és ösz- 
szészedéssel védekeztünk s négyzetméterenkint átlagban 128 
darabot számláltunk össze.

A cserebogarak a mezőgazdaságnak még sokkal jelentősebb 
károkat okoztak. Kassa város és Abaúj vármegye törvényható-
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ságai szabályrendeletben kötelezték magukat e károsítok irtá
sára. Az első általános irtás 1908-ban volt. Az összeszedett 
mennyiség Abaúj vármegyében száznál több vasútikocsi volt 
122.000 K költséggel. Kassa város határában a mezőn a városi 
gazda, az erdőkben a városi erdőhivatal intézte az irtás mun
kálatait s ezek az erdőkben több mint 8000 K-ba kerültek.

A szedésért a hatóságok literenkint 4 fillért fizettek; a gyűj
tött bogár naponkint előzetesen megállapított helyen és időben 
került átadásra, amikor meg is méretett. Azután oltott mészbe 
való merítéssel megölték és jó mélyen elásták. A gyűjtők leg
nagyobb része iskolásgyerekek és nők. A világháborúig minden 
négy évben folyt a bogár szedése; ekkor már feltűnően látszott, 
hogy a rajzó cserebogarak száma erősen csökkent.

A háború persze ennek a hasznos védelemnek is véget 
vetett.

*

A fatolvajok is nagy károkat okoztak a városi erdőkben, 
különösen a vékony szerszámfa és a karácsonyfa volt nagy 
veszélyben.

A személyzet igyekezett kötelességének megfelelni. A ha
tékonyabb védelem biztosítása érdekében a személyzet a be
hajtott kár- és kártérítési összegekből 50%' jutalmat kapott; en
nek fele az erdőgondnoknak, fele a feljelentő erdőőrnek járt. 
A módszer eredményesnek bizonyult s egyes veszélyeztetett 
védkerületekben tisztességes mellékjövedelmet is biztosított a 
személyzetnek.

*
A legnagyobb károkat azonban az erdei tüzek okozták, 

azok, amelyeket a KSOD vasút mozdonyai gerjesztettek. A 
koratavaszi napsütéses meleg időben a déli gyorsvonatok gyúj
togattak. Helyesebben nem a vonatok, hanem a fűtők, akik — 
nem törődve a szigorú tilalommal — a hegy felé eső oldalon 
dobálták ki a szénsalakot a tűzszekrényből. Minden egyes eset
nél a tűz elterjedéséből meg lehetett állapítani, hogy az a vas
úttól indult ki s keletkezési helyén a szénsalakot mindig meg 
lehetett találni. A vasút évről-évre nagy tűzkárösszegeket fize
tett ugyan, de az 1870. év óta szakadatlanul ismétlődő tűzkárok
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következtében a Hernád jobb partján Nagyiadna és a főnix
hutai alagút között elterülő városi tölgyesek már kopárosodás- 
nak indultak, a gerinceken a mészkősziklák máris a felszínre 
kerültek. A vastagabb tölgyek a hegy felől tövükön korhadtak, 
a vékonyabbak pedig teljesen kiszáradtak.

A rendesen alkalmazott védelmi intézkedések — tüzőrök 
tartása, fű- és gazmentes talajpászták kapálása — hatástalan
nak bizonyultak. Sok tárgyalás után, amelyek során már oda 
jutottunk, hogy az egész veszélyeztetett területet örök áron való 
megvásárlásra kínáltuk fel a KSOD vasútnak, abban történt 
megállapodás az érdekelt két fél között, hogy a vasút salak
betonból védőfalat épít, lehetőleg saját területe határán, csak 
az utak és völgyfenekek maradnak nyitva. A védőfal három év 
alatt el is készült, hossza 14—16 km, magassága a völgy felőli 
oldalon l’5O—2 00 m, vastagsága 0’40—0’50 m,

Hatása meglepően kedvezőnek bizonyult. Az ezután is igen 
gyakran keletkezett tüzek csak a védőfalig futottak fel s ott egy
szerűen kimúltak. Ha néha előfordult, hogy a tűz valamelyik 
nyíláson az erdőbe is átjutott, a KSOD vasút éppen úgy fizette 
a kárösszeget, mintha a tűzfal ott sem lett volna, A legtöbb 
esetben azonban a vasút tűzőrei — akiknek elsősorban a nyí
lások megfigyelése volt a'kötelességük — a nyílások felé irá
nyuló tűz továbbterjedését megakadályozták.

*

A botanikus, ha Kassára jött, bizonyára feltűnőnek találta, 
hogy a ligetben, a sétányok fáin, a gazdasági akadémia parkjá
ban, de a gyümölcsösök és szőlők fáin is mindenütt ott van a 
fehér fagyöngy, erdei fáink (a tölgyek kivételével) egyik gya
kori élősködő növénye. A csermelyi jegenyefenyőállományok- 
ból léprigó hozta a város belterületére.

A jegenyefenyő ismert gyakori károsító ja a fehér fagyöngy. 
Rövid ideig él, de szívó gyökerei, amelyek a fatestbe benőttek, 
gyorsan elkorhadnak, az így keletkezett nyílásokon keresztül 
gombakárosítók hatolnak a fába s csakhamar elkorhasztják azt. 
A megtámadott fatörzseken, lehántás után, néha 10—1*5 m 
hosszúságban is — rendesen csak egyik oldalon — sűrűén egy-
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más mellett kerek nyílásokat találunk. Az ilyen lyukas farész 
nem egészséges, fűrészárura nem alkalmas, ki kell vágni.

A károsítás ellen az élősdi leszedésével védekezhetünk. A 
kassai kőmívesek és ácsok télen, amikor érett a bogyója, szíve
sen szedték. Bogyóiból enyvet főztek s lépvesszővel különféle 
madarakat, de különösen fenyvesrigókat fogdostak.

A fehér fagyöngy károsítása nem élettani, ettől a károsítótói 
még egyetlen jegenyefenyő sem pusztult el, kétségtelen azon
ban, hogy tömeges fellépése — mint amilyen a kassai volt a 
nagy szélkár előtt — a fa műszaki használhatóságát nagyban 
csökkenti, pénzügyileg tehát érzékenyen károsító.

A legutolsó években a jegenyefenyőnek egy újabb károsító ja 
jelentkezett ezen a vidéken: a Dreyfusia Nuesslini nevű, 
újonnan betolakodott levéltetű; fellépéséről Fekete Zoltán 
soproni egyetemi tanár úr útján értesültem. Kassai szakembe
rek véleménye szerint ez a károsító a jegenyefenyő ottani tenyé
szetét a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Nem volt alkal
mam sem a károsítót, sem károsításait megismerni; leírásukat 
a Forst wissenschaftliches Centralblatt 1939. III. havi füzetében 
olvastam. Remélem, hogy a helyzet nem lesz olyan veszélyes, 
amint aminőnek egyelőre látszik; mindenesetre azonban érdekes 
lesz a kassai erdőkben tervezett tanulmányút keretében ezt az 
új károsítót is megismerni s veszélyességének mértékéről meg
győződést szerezni.

*

Már előzőleg is említettem, hogy a gazdálkodást átállító 
munkálatok közül kettőt nem sikerült elvégezni: az egyik a 
kassa—bankó—felsőtőkési erdei iparvasút megépítése; a másik 
a változott viszonyoknak megfelelő új üzemtervek elkészítése. 
Az elsőt azért, mert nagy kiadást jelentett s hiányzott a szük
séges tőke s amikor már rendelkezésre állott volna, nem lehe
tett megszerezni a síneket, mert a háború minden iparvasút- 
építésianyagot igénybe vett, az ellenségtől elfoglalt ország
részekbe szállított s az összeomlás után semmit sem hozott visz- 
sza. Az ezt követő cseh megszállás alatt más, életbevágóbb kér
dések megoldása sokkal sürgősebb feladatnak bizonyult, az 
uralomváltozás egyúttal a személyzet változását — elsősorban

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



40

a hivatalfőnöki és erdőrendezői állás megüresedését — vonta 
maga után s így a régi haza viszonyainak megfelelő új gazda
sági tervek elkészítése egyelőre már nem is volt időszerű

Természetesen egészen más kérdés, időszerű-e róluk most 
eszmecserét folytatni! Véleményem szerint: igen. Mert a kassa— 
bankó—felsőtőkési erdei vasút összesen mintegy 5000 kát. hold 
erdőt tárna fel, amelynek a valószínű évi fatermése 15.000 m3. 
Ennek Kassára szállítását minden eshetőséggel szemben biz
tosítani, olyan érdeke az erdőgazdaságnak, amely előbb 
vagy utóbb, de feltétlenül jelentkezni fog. Ezt a kérdést tehát 
elodázni lehet, de a napirendről teljesen lekerülni mind
addig nem fog, amíg megoldást nem nyert. Vannak, akik helye
sebbnek vélik a szállítás kérdését egy út építésével megoldani 
s ez irányban talán már történtek is intézkedések az legutóbbi 
húsz esztendőben. Hogy ez a megoldás helyes-e s a vasút épí
tése fölöslegessé válik-e, azt valószínűleg csak a jövő évek gaz
dasági eredményei fogják eldönteni.

Az új üzemrendezés az utolsó tíz esztendőben bizonyára 
már megtörtént, hiszen az első üzemrendezés óta (1880—1886) 
40—46 év múlott el; az új uralom bizonyára új üzem terveket 
is követelt. S ha ilyenek tényleg léteznének is, mégis szükségét 
érzem annak, hogy tapasztalataim alapján rámutassak azokra 
az alapelvekre, amelyek a jövő gazdálkodás üzemterve,íben ér
vényesülést követelnek.

A leglényegesebb kérdése a jövő gazdálkodásnak a tenyész
tendő fafajok kérdése.

Előbb már szólottám arról, hogy ősi fafajok további tenyész
tése biztos útja a gazdálkodásnak. De hogy a leghelyesebb, 
legmegfelelőbb útja-e s milyen intézkedések vezetnek az általá
nosan követelt, legkedvezőbb, állandó pénzügyi eredményekhez, 
azt minden esetben célszerű és szükséges is részletes vizsgálódás 
tárgyává tenni.

Ősi fafajok itt: a kocsánytalan tölgy 11.503 k. holdon, a 
bükk 12.044 k. holdon és a jegenyefenyő 5653 k. holdon. Ez 
nem a mai állapot, hanem az 50 év előtti, azonban ez volt az 
alapja az elmúlt 50 év gazdálkodásának. Ebből az 50 esztendő
ből az ismertem 1906—1922. közötti, tehát 16 esztendőnek a 
vágáseredményei — amelyeknél a rendellenesen jó és rossz
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eredményeket figyelembe nem vettem — átlagosan (a vékony 
gally- és rőzsefa 4—6%-os mennyisége nélkül!) a következők:

1. 1 kát. hold tiszta bükkös vágás fa
tömege: 230 m3,..............................

2, 1 kát. hold tiszta tölgyes vágás fa
tömege: 200 m3, .....

3 1 kát. hold tiszta jegenyefenyves vágás
fatömege: 400 m3, ....

à 8‘50 K = kereken 2000 K.

à 15*00 K = „ 3000 K.

à ÍO'OO K = „ 4000 K.

Ha a fatömegek és értékeik alapján a 0*5 elegyarányú ve
gyes állományok értékeit kiszámítjuk, úgy a következő eredmé
nyekhez jutunk:
1. 1 kát. hold 0*5 sűrűségű tölgyes vágás fatömege 100 m3 à 15 K = 1500 K.

0*5 ,, bükkös „ ,, 115 m3 à 8K = 920 K.
Összesen 215 m3 2420 K.

2. 1 kát. hold 0*5 sűrűségű bükkös vágás fatömege 115 m3 à 8 K = 920 K.
0*5 „ jég.-fenyő „ ,, 200 m3 à 10 K — 2000 K,

Összesen 315 m3 2920 K.

3. 1 kát. hold 0*5 sűrűségű tölgyes vágás fatömege 100 m3 à 15 K = 1500 K.
0*5 ,, jég.-fenyő „ ,, 200 m3 à 10 K — 2000 K.

Összesen 300 m3 3500 K.

Egy kát. hold vágás értéke (tövön) a legnagyobb az elegyet
len jegenyefenyvesekben 4000 K, utána a tölggyel elegyes je
genyefenyvesek következnek 3500 K-val, azután a tiszta tölgye
sek 3000 K-val, utána a bükkel elegyes jegenyefenyvesek 
2920 K-val, azután a tölggyel elegyes bükkösök 2420 K-val s 
végül a tiszta bükkösök 2000 K-val.

A számításba vett egységárak a tűzifa eladási áraiból és a 
törvényhatósági közgyűlés 12.124/210—1914. Kgy. számú hatá
rozatában megállapított haszonfaárakból alakultak a termelési, 
közelítési és szállítási költségek levonásával. A fatömegek való
ságos átlageredmények, az állományok sűrűsége 0‘8-tól 0'9-ig 
terjed.

A legkedvezőbb pénzügyi eredményt tehát az elegyetlen je
genyefenyvesek, a legkedvezőtlenebbet az elegyetlen bükkösök 
nyújtják. A tölggyel elegyes jegenyefenyvesek közvetlenül a 
tiszta jegenyefenyvesek után sorakoznak. A tiszta tölgyesek kö
rülbelül egyértékűek a jegenyefenyővel 0‘5-ig elegyes bükkö
sökkel s csak ezek után következnek a tölgy és bükk elegyes 
állományai.
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Érdekes ez a megállapítás azért, mert éppen a jegenye
fenyő az a fafaj, amelyik a kassai erdőkben talán évszázadok 
óta már állandóan előretör s a tölgytől és bükktől egyaránt te
rületet hódít. Az erdész munkája tehát céljainak elérésében a 
természet munkájával egyirányú, egymást segítik abban, hogy 
az erdőgazdaság jelentőségét, értékét és jövedelmezőségét 
emeljék.

És hogy a jegenyefenyő tenyésztésének kiterjesztése a 
tölgyesek nagy részére és a bükkösökre pénzügyileg mit jelent, 
azt a következő számítás mutatja:

A 80-as évek üzemtervei alapján 100 éves vágásforduló 
mellett az egyes ősi fafajok évi vágásainak értéke az 1910— 
1920-as évek áraival következőképpen alakul:

115 hold tiszta tölgyes 
120 ,, ,, bükkös
56’5 ,, ,, jegenyefenyő

à 3000 K = 345.000 K. 
à 2000 K = 240.000 K. 
à 4000 K = 226.000 K.

2915 hold összesen 811.000 K.

Ha a tölgyesek helyén jegenyefenyővel elegyes (0‘5—0*5) 
tölgyesek, a bükkösök helyén jegenyefenyővel elegyes bükkö
sök állanának, az évi vágások tőértéke volna:

115 X 3500 K = 402.500 K.
120 X 2920 K = 350.400 K.
56 5 X 4000 K = 226.000 K.

291'5 összesen 978.900 K.

A jegenyefenyővel való elegyítés tehát — számításom sze
rint — 167.900 K-val emelné az évi vágások értékét.

Elegyetlen jegenyefenyvesek fenntartása, vagy a mai ele
gyetlen fenyvesállományok szaporítása a később is valószínű 
szélveszély és a Dreyfusia Auess/znz-károk miatt nem lehet érdeke 
a gazdálkodásnak. A bankói és polomaí fenyvesekben — ame
lyek helyén valamikor tölgyesek állottak — a tölggyel elegyes 
jegenyefenyvesek tenyésztését kellene bevezetni s bizonyára üd
vös lenne a vörösfenyő nagyobb mértékű közbeelegyítése is. Sőt 
nagyon célszerűnek vélném 200—300 méterenként az uralkodó 
észak-nyugati szélirányra merőlegesen haladó 40—50 m széles
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vörösfenyöpásztákat telepíteni. Ez a fafaj ősi fája a területnek s 
a szél nyomóhatásának karcsú és laza koronájával, valamint rend
kívül kiterjedt, szívós gyökereivel a legjobban ellenáll. A tölgy 
sokkal kevésbbé ellentálló, ezt az 1912. évi széldöntés igazolta, 
amelyiknek igen sok, még ki sem lombozott tölgy is áldozatul 
esett.

A tölgyesekbe és bükkösökbe, ahol a jegenyefenyő termé
szetes úton nem tud idejében megtelepedni, mesterséges átte
lepítéssel kell ezt a fafajt bevinni. A magasabb fekvésekben és 
az északi oldalakon — így különösen a zárt és hideg Hernád- 
szakaszon Nagyiadna és Kassahámor között — a lúc- és vörös
fenyővel elegyesen kell a jegenyefenyőt megtelepíteni. Az át
telepítés módja a csemeteültetés; errevonatkozólag már 20—25 
évvel ezelőtt megtörténtek az első kísérletek a szokoli bükkös
ben, a bankói fürdőerdőben és a felsőtőkési bükkösben. A je- 
genyefenyőcsemeték nevelését az egész vonalon bevezettük és 
kiválóan sikerült. Csemetekertjeinket nemcsak a szomszédos, 
hanem messziről jött erdőbirtokosok és erdőtisztek is megtekin
tették s elismerőleg nyilatkoztak róluk.

Szerintem tehát általában az lenne a helyes, hogy elegyet- 
len tölgyesek csak az alsó fekvésű Kassa körüli állományok ma
radjanak, a távolabbi és magasabb fekvésű oldalak tölgyeseit 
és az összes bükkösöket jegenye-, lúc- és vörösfenyő természetes 
vagy mesterséges telepítése útján legalább 0’5—0'5 arányú ele
gyes erdőkké kell átalakítani. Nagy kára Kassa város erdőgaz
daságának, hogy ez az átalakítás nem 50 évvel ezelőtt kezdődött 
meg; ma már mindenütt uralkodott volna a város erdőségeiben 
a fenyők sudár, sötéten zöld koronája.

Végül még két fafajra akarom a figyelmet felhívni, ezek a 
fehérnyír és rezgőnyár. Mind a kettő a vidék jellegzetes fája, 
a vetővágások után azonnal s teljes sűrűségben tudnak a maguk 
erejéből megtelepedni, rendkívül gyorsan fejlődnek s gyenge ár
nyalásukkal a tenyésztett árnyéktűrő fáknak, tehát a bükknek, 
jegenye- és lúcfenyőnek éveken át nincsenek ártalmára, sőt fia
talabb korukban határozottan védelmükre vannak. 20 éves ko
rukig — ismételt gyérítéssel — bátran fenntarthatok s ezután 
holdankint 80—100 ürméter előhasználati fát is nyújthatnak. 
A nyírhasáb- és nyírdorongfát Kassán — mint igazi kandalló-
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fát — igen jól lehetett értékesíteni. Régi idők óta ismét divatba 
jött itt a kandallófűtés s erre a célra csak nyírfa jöhetett szóba, 
mert nyílt tüze a szobában olyan kellemes szagot terjeszt, 
amilyet egyetlen más fa sem tud nyújtani. 4—5 ezer ürméter 
eladásával bizton lehet számítani s ez jelentékeny évi jövede
lemszaporulatot jelent.

A rezgőnyár fája, mint tűzifa, nem sokat ér, annál többet 
ér azonban mint cellulózfa. Hántott állapotban, akár dorong-, 
akár hasábfaalakban egész termelésünket átvette a zsolnai cel
lulózgyár és a bükkhasábía árát fizette meg érte. Ebből is volt 
évenkint jó néhány száz, sőt néha 1000—2000 ürméter is.

Minthogy ez a két fafaj, mint előhasználati fa, elég jelenté
keny jövedelmet jelent Kassa erdőgazdaságában s tenyésztésük 
egy fillér költséget sem igényel, a gazdaság intézőinek figyel
mébe ajánlom őket.

Az idegen megszállás 1922-ig az erdőgazdálkodás meneté
ben és irányításában semmiféle változást nem idézett elő. Hogy 
1922 után egészen 1938-ig mi történt, arról azok a szaktársaink, 
akik ennek az értékes városi vagyonnak az ügyeit intézték és 
részben most is intézik, bizonyára érdekes felvilágosítással fog
nak szolgálni. Az újabb változás, az erdőterületnek két országba 
szakadása, olyan szerencsétlenség, amelynek hatását ma még 
nem lehet felmérni. Bizton hisszük azonban, hogy ez az állapot 
sem tart már sokáig.
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Die Kön. Freistadt Kassa als Waldbesitzer. Von: K. Karsai.

Anläßlich der in Kassa, vom 2. bis 6. Juli 1940 stattfindenden Tagung 
des Ungarischen Landesforstvereins gibt Verf., dem die Leitung des Forst
besitzes von Kassa von 1906 bis 1921 oblag, einen interessanten Bericht über 
die Blütezeit dieser Wirtschaft.

Die 18.000 ha umfassenden städtischen Wälder stocken größtenteils 
auf dem sandigen Lehmboden der Kassa benachbarten Vor- und Mittel
gebirge. Die drei urheimischen Holzarten: Traubeneiche (40%), Buche (40%) 
und Tanne (20%) bilden teils, Rein-, teils Mischbestände, guter bis bester 
Qualität, Der Fichte wurde auf Grund des im Jahre 1880 durch L. Greiner 
jun. angefertigten Wirtschaftsplanes künstlich Platz, geschaffen.

Die im Jahre 1910 auf Vorschlag des Verf. eingeführten Satzungen 
schufen für den Forstdienst zeitgemäße Grundlagen und regelten den Gehalt 
des Beamtenstandes. — Von dieser Zeit an wurden die Verwaltungen von 
akademisch geschulten Beamten geleitet, denen 35 Forstwarte zur Verfü
gung standen.

Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft stieg — als unmittelbarer Erfolg 
dieser Reform — von Jahr zu Jahr. Die Anlage eines Fernsprechleitungs
netzes beschleunigte die Administration, die Errichtung einer Hängebahn im 
Walde, die Aufstellung eines Fuhrparkes eigener Verwaltung, sowie günstig 
gewählte Holzlagerplätze in der Stadt erleichterten die Zufuhr, bzw. Ver
wertung des Holzes und erhöhten die Einnahmen.

Selbst der große Windwurf vom 2. April 1912 konnte das Gleichgewicht 
des Betriebes nicht gefährden. Zur Sicherung der verlustlosen Verwertung 
der riesigen Nutzholzmenge, bestehend aus etwa 105.000 fm Tannen- und 
26.000 fm Eichenklötzer, wurden 2 Sägewerke gebaut die auch in den spä
teren Jahren sehr nützliche Dienste leisteten und bedeutend zur Rentabilität 
beitrugen.

Der Krieg brachte ernste Sorgen, die aber durch wohldurchdachte Wirt
schaftsführung — wobei auch die sozialen Gesichtspunkte entsprechend zur 
Geltung kamen — und durch Förderung der Nebennutzungen (Kalkbrennerei) 
bewältigt wurden. Der Reingewinn stieg nach der Reform von 160.000 Kronen 
dauernd und erreichte im Jahre 1918 die 500.000 Kronen,

Zum Abschluß berichtet Verf. auch über die Forstschäden (Engerlinge, 
Waldbrände) und gibt der Meinung Ausdruck, daß die Erhaltung der ur
heimischen Holzarten und ihre wirtschaftlich entsprechendste Mischung auch 
für die Zukunft ratsam ist.
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La ville libre royale de Kassa, propriétaire de forêts, par
Ch. Karsai.

L'Auteur a été de 1906 à 1921 à la tête de l'administration du domaine 
forestier de la ville, domaine qui couvre 18.000 hectares, et il a pris une 
grande part à en mettre les richesses en valeur.

Il commence par décrire la topographie et les peuplements des forêts, 
ainsi que les dispositions du plan d'aménagement établi en 1880 qui ont 
conduit à remplacer une partie des chênes, hêtres et avets autochtones par 
des peuplements d'épicéas.

Le règlement de 1910 a réorganisé le service et introduit une nouvelle 
échelle pour la rétribution du personnel; comme conséquence, on a pu 
relever un heureux progrès dans les résultats de l'exploitation.

L'établissement d'un réseau téléphonique a accéléré le fonctionnement 
de l'administration; un chemin de fer téléférique, un centre de camionnage 
en régie, et les dépôts de bois en ville ont intensément contribué à augmenter 
le rendement. A l’effet de mieux utiliser le bois des rompis causés par la 
tempête de 1912, deux scieries à vapeur furent installées. Même la guerre a 
été impuissante à bouleverser l'équilibre économique de l'exploitation. Le 
bénéfice net annuel montait graduellement depuis 1905 de 160.000 couronnes 
à un demi-million.

Pour terminer, l'Auteur esquisse brièvement en quoi consistent les 
produits accessoires (calcination des pierres à chaux) et les dégâts (han
netons, incendies). Quant à l’avenir, il recommande de conserver les es
sences qui poussent sur les terrains depuis un temps immémorial.

The Royal Free City Kassa as the Owner of a Forest. By 
K. Karsai.

From 1906 to 1921 the author was the chief officer in charge of the 
town forestry and took an active part in developing this property.

In the introduction he describes the distribution of the forest according 
to area and tree species and gives a short report about the principles of the 
working plan made in 1880, on the basis of which the primeval oak, beach 
and silver fir stands were regenerated partly with spruce.

In 1910 the service and salaries of the officers and foresters were 
regulated by a local administration statute and from that time the prosperity 
of this economy grew steadily.

The installation of telephone network made administration easier the 
establishment of suspension railways in the wood, a train owned by the estate, 
as well as timber and wood dépôts in the city facilitated transport and 
ensured higher revenues.

To make better use of the logs obtained after the great windbreak in 
1912, two saw mills were built and not even the War was able to destroy the 
balance of the economy.

The net income has gradually increased since 1905 from 160.000 crowns 
to 500.000 crowns. ,
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Finally the author deals briefly with the minor products (lime-burning), 
with damages [Melolontha, fires) and points out that in future it would be 
advisable to maintain the primeval species of trees.
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