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A 18. század közepének háborúit
követõ kudarcok – a megalázó belgrádi
béke, Szilézia elvesztése, a hétéves há-
ború stb. – kimerítették a Habsburg bi-
rodalom pénzügyeit, csökkentették te-
rületét, dezorganizálták a hadsereget.

Súlyosbította a helyzetet, hogy a ked-
vezõtlen társadalmi és politikai viszo-
nyok miatt a nyugaton elterjedt merkan-
tilizmus helyett, annak fejletlen osztrák
változata a kameralizmus érvényesült a
birodalom gazdaságpolitikájában. A
kameralizmus a kamara, az államkincs-
tár jövedelmeinek gyarapítását szolgáló,
irányított politika egyik fõ céljának te-
kintette a nyersanyagok hazai feldolgo-
zását és így került elõtérbe a bõséges fa-
anyaggal rendelkezõ diósgyõri korona-
uradalom kamarai átvétele és kezelése.

Az 1743-ban az egri káptalannak és
több kisebb birtokosnak elzálogosított
uradalmat a Magyar kir. Kamara 1755-ben
váltotta vissza, így 250 éve kezdõdött
Diósgyõrben a kamarai, kincstári
erdõhasználat, ami a 19. század elejére az
erdõgazdálkodás egészére kiterjedt. 

Az 1756-ban készített urbáriumban
meghatározták, hogy „az igen nagy ki-
terjedésû ... diósgyõri erdõkbõl ... na-
gyobb jövedelmet kell húzni”. A kamara
utasításának megfelelõen a pénzbevéte-
lek emelése volt a cél, ezért 10–40 szá-
zalékkal felemelték a települések pénz-
adóját, az ipari üzemek – malmok,
üveghuta, ser- és pálinkafõzõk, tégla-
égetõ – görög és zsidó boltosok bérleti
díját, mintegy tízszeresére emelték az
úrbéresek fakitermelési kötelezettségét.
Parasznyán például 120 öl fát ingyen,
Radostyánban a 108 ölbõl 64 ölet, Var-
bón a 102 ölbõl 44 ölet, Óhután mind a
32 ölet 36 krajcár/öl bérért, a többit in-
gyen kellett kitermelni és az ipari üze-
mekbe, faraktárba szállítani. A legtöb-
bet, 668 ölet termelõ diósgyõriek csak
30 krajcárt kaptak.

Az így várható közel 2000 öl tûzifá-
ból 1000 ölet 1,50 forintért a ser- és
pálinkafõzõ házak bérlõi kaptak, a töb-
bit Miskolcon kellett eladni 1 forint 50
krajcárért. A faizásért addig fizetett évi 2
forint bért megszüntetették és elkészült
a régió talán elsõ faárjegyzéke. Néhány
faválaszték ára 1756-ban:

– száraz tûzifa igavonó páronként:
12 krajcár

– szerszámfa igavonó páronként: 30
krajcár

– kerítésnek való vesszõ igavonó pá-
ronként: 12 krajcár

– 100 db hordódonga: 24 krajcár
– egy kifaragott gerenda: 3 krajcár
– egy tucat fanyél: 3 krajcár
– 1000 db hasított szõlõkaró: 1,00 fo-

rint
– egy szekér faszén: 1,50 forint
A faragott házi faeszközökbõl (fatál,

-tányér, -mozsár, -kulacs stb.) a tized-
részt kellett beszolgáltatni.

A réteket – Lyukó, Kékmezõ, Tebe,
Szentlélek, Nagymezõ – miskolci keres-
kedõknek, henteseknek, az üveghuta
bérlõjének adták bérbe, 18-ról 31 krajcár-
ra emelték a makkoltatás bérét vagy tize-
det szedtek.

Az uradalom további fejlõdését, gaz-
dálkodását királyi parancsok, utasítások
határozták meg. Mária Terézia 1766-ban
elrendelte az összes kamarai erdõk meg-
vizsgálását, rendezését és ezzel vette
kezdetét a kamarai erdõk térképi felvé-
tele. Az 1767. évi úrbéri pátensben sza-
bályozta a földesúri szolgáltatásokat,
1768-ban a manufaktúra-alapítások elõ-
mozdítására utasította a Magyar Kama-
rát, 1769-ben a Magyarország részére ki-
adott erdõrendtartásban összefoglalta az
erdõk használatát és fenntartását szabá-
lyozó rendelkezéseket. 1770-ben meg-
parancsolta, hogy ”a bõséges faanyaggal
rendelkezõ diósgyõri kamarai uradalom
területén vasgyár létesítessék.”

II. József 1785-ben eltörölte a job-
bágy elnevezést, biztosította azok sze-
mélyi és költözési szabadságát, 1786-
ban elrendelte a földek kataszteri fel-
mérését. Az 1788. évi rendelete szerint
az ásványi szén a földbirtok része, így
kitermelése a földesúr akaratától függ.

Az utasításoknak megfelelõen ren-
dezték az uradalom birtokviszonyait és
több részletben elkészítették az átnéze-
ti térképeket. A bérlõ által 1755-ben
épített újhutai üveghuta és az 1772-ben
üzembe helyezett vasgyár tervszerû és
folyamatos ellátása érdekében 1775-tõl
vágástervet is tartalmazó részletes tér-
képek készültek, amelyeken térszako-
zással meghatározták a kitermelhetõ fa-
térfogatot és a fakitermelés évét.

Andreas Kneidinger kamarai mérnök
elõször a vasgyár részére kijelölt 8555
kat. hold erdõ térképét és vágástervét
készítette el majd rendezte a többi terü-
letet is. Ezzel meghatározta az üveghu-
ta késõbbi áttelepítési lehetõségét, az
úrbéres községek részére kijelölt
erdõket és a tartalék területeket.

Az uradalmi erdõhöz csatlakozó hat
településen mintegy 160 zsellér, 40

marhás és 30 gyalogos jobbágy élt, így
az úrbéri pátensben meghatározott ro-
bot nem volt elegendõ a 

10 000 öl tûzifa kitermelésére, feldol-
gozására, szállítására. A folyamatos fa-
használat érdekében „az ország felsõ
megyéibõl ... tótajkú”, a fakitermelésben
és szénégetésben jártas 8-12 család lete-
lepítésével kincstári kolóniákat létesítet-
tek Ómassán, Répáson, Mocsolyáson.

A természetes szaporodás és újabb te-
lepítések által a kolóniák gyorsan növe-
kedtek és a fahasználatban nem foglal-
koztatható munkaerõt a koronaurada-
lom bérbe adta a vasgyárnak és az üveg-
huta bérlõjének. A népesség további nö-
vekedésének megakadályozása érdeké-
ben 1813-ban az erdõmester elrendelte,
hogy ezentúl csak olyanoknak enged-
nek kõbõl házat építeni „akik az urada-
lom javainak elõmozdíthatására a
hellységekben hasznosaknak lenni meg
ösmértetnek.”

A 19. század elejére jelentõsen
fejlõdött az erdészeti tudomány és en-
nek eredményeként 1815-ben elkészült
a diósgyõri, majd 1818-ig a többi pa-
gony üzemterve, amelyekben meghatá-
rozták az erdõgazdálkodás legfonto-
sabb alapelveit.

Az üzemterven kívül 1818-ban a ka-
mara részletes utasításokban külön is
szabályozta az erdõmester, az alerdész
és a vadász „üzemi” feladatait.

1848-ban a felelõs magyar miniszté-
rium felállításával a kamara megszûnt,
1860-ban visszaállították, majd az 1867-
es kiegyezés végleg megszüntette.

A következõkben áttekintjük, hogy a
királyi és kamarai utasításokat, a vágás-
tervek és az üzemtervek elõírásait ho-
gyan hajtották végre a gyakorlatban
elõdeink.

Járási Lõrinc

Diósgyôri erdôk a XVIII–XIX. században
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Segítség!
Ellopták január 20-án MTZ-320 traktoro-
mat. Paraméterek: rendszám: YFZ-989,
30,2 LE, négy kerék meghajtás, alváz-
szám: 03000100, motorszám: 6899,
élénkpiros, a bal ajtókeret felsõ zsanér-
nál törött, a hátsó ablak mûanyagperem
jobb alsó sarkánál sérült, T-25 orrsú-
lyokkal szerelve 180x80x180 zárszel-
vény köztessel, hátul IFA vonófej.
A nyomravezetõnek 300.000.- Ft juta-
lom.
Értesítést a 06 70/ 453 5018 mobilszá-
mon kérek!


