
A harmadik oldal

Amagyar erdõgazdálkodásnak jelentõs fejezetei kap-
csolódnak Diósgyõrhöz, ahol nevezetes évfordulók-
ra emlékezhetünk 2005-ben.

490 éve, 1514. november 19-én szentesítette II.
Ulászló az 1514. évi I. törvénycikket, ami a koronajavak
egyikének nyilvánította a diósgyõri uradalmat, de 240
éven keresztül zálogosok, bérlõk gazdálkodtak az ura-
dalomban.

250 éve, 1755-ben a kamara végleg kiváltotta a zálog-
ból az uradalmat és elkezdõdött a kamarai gazdálkodás.
Újhután (Bükkszentkereszt) megkezdte mûködését a má-
sodik üveghuta.

235 éve, 1770. július 28-án Mária Terézia utasította
a magyar kamarát, hogy „a bõséges faanyaggal ren-
delkezõ diósgyõri kamarai uradalom területén vasgyár
létesíttessék”.

230 éve, Andreas Kneidinger kamarai mérnök elkészí-
tette a vasgyár részére kijelölt erdõ térszakozásos térképét
és meghatározta az évente kitermelhetõ fatérfogatot.

220 éve, 1785-re kialakult a koronauradalom erdé-
szeti szervezete: 1-1 erdõmester és erdõtiszt, a 4 pagony-
ban 1-1 fõerdész vagy alerdész és vadász, erdõõrök,
számvevõk.

195 éve, a diósgyõri erdõszámtartó ott engedélyezte a
kõszén termelését „ahol azt a fa esetleges hiánya következ-
tében alkalmazni kell”.

190 éve, 1815-1818. között a kamara elkészíttette a
szentléleki, újhutai, diósgyõri, mocsolyási, parasznyai pa-
gonyok üzemtervét és kiadta az erdõmesternek, az
alerdésznek és vadásznak szóló kamarai utasításokat.

135 éve, 1870. május 18-án kelt királyi rendeletre
megszûnt a Diósgyõri Államjavak Igazgatósága, szétvált
az erdészet-bányászat-kohászat és az erdõket a soóvári
(tótsóvári) jószágigazgatóság - 1880-tól m. kir. erdõhi-
vatal - hatáskörébe utalták.

110 éve, az igazságügyi miniszter 4196/1894. és a
pénzügyminiszter 80.500/1894. sz. rendeletére a diós-
gyõri erdõk telekkönyvileg is „az államerdészet kezelésébe
adattak át, haszonélvezõ a m. kir. kincstár”.

85 éve, a trianoni békediktátum következtében felettes
szerv nélkül maradt erdõk kezelésére 1920-ban a Földmû-
velésügyi Minisztérium megszervezte a Miskolci m. kir.
Erdõhivatalt.

80 éve, az 1925. január 22-én kelt 611/1925. sz. FM
rendelet alapján az Abaúj-Torna, Borsod-Gömör, Heves és
Zemplén vármegyék területére kiterjedõ hatáskörrel meg-
kezdte mûködését a Miskolci m. kir. Erdõigazgatóság.

Diósgyõri évfordulók címû cikksorozatunkban ezekre
emlékezünk 2005-ben.
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