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A kamarai uradalmak felmérésére vonat-
kozó királyi utasítások csak késve való-
sulhattak meg, mert 1763-ban csak 3 ál-
landó és egy kisegítõ mérnök állt a ma-
gyar kamara rendelkezésére. Utasították a
piaristák vezetésével a Szempc-en (Senec,
Szlovákia) mûködõ kamerális Collegium
Oeconomicum-ot, hogy elsõsorban föld-
mérésre oktassák a növendékeket. A ka-
marai és fõúri birtokokon dolgozó, gya-
korlott szakemberek közül néhányat ka-
marai földmérõvé nyilvánítottak és így
lett kamarai geometra Kneidinger And-
rás, gróf Grassalkovich Antal kamarael-
nök fõkertésze.

Nem tudjuk, hogy a diósgyõri urada-
lom elsõ térképét ki és mikor készítette.
Volt valamilyen térkép, mert 1770-ben a
vasgyári rendelkezésében Mária Terézia
elõírta: 2-3 évvel ezelõtt „az egész diós-
gyõri uradalom térképét elkészítették ...
ezt ... a mi használatunkra visszakérõleg
küldjék fel.”

A következõ térképet az 1771. évi
bejárásra a liptóújvári cs. kir. vashámor
felügyelõje készítette, amelyen üres
foltként fel van tüntetve a vasgyár és az
üveghuta részére kijelölt erdõ. A többi
rész A, B, C jelû vágássorozatokra és
azok a 100 éves vágásfordulónak
megfelelõen 1-100-ig terjedõ sorszám-
mal vágásokra van felosztva.

A rendkívüli szükségletek fedezésére
hét részletet tartalékoltak, ahol elsõsorban
épületfát termeltek a kincstári épületek-
hez, a kolóniák és települések házaihoz.
Erre azért volt szükség, mert Óhután 1755-
ben 113, 1790-ben 285, Újhután 1755-ben
12, 1790-ben 274, Répáson 1766-ban 18,
1807-ben 126 lakos volt. 1772-ben Hámor-
ban 8, Massán 7 ház volt, de 1786-ban már
339 lakosa volt a két településnek.

1781-ben tûzvész pusztított Miskolcon,
leégett 568 épület, több vízimalom, a gö-
rögök és zsidók által bérelt több tucat ura-
dalmi bolt és kocsma. Az újjáépítések „az
uradalmi erdõket ... erõsen igénybe vet-
ték”, írták egy 1783-as jegyzõkönyvben.

Jelentõs volt Miskolc tûzifaszük-
ségelete is, mert az elsõ, 1786. évi nép-
számláláskor 2414 házban 14 179 lakos
élt az uradalom mezõvárosában. A tûzifát
a Bükkben termelték, mert „a Sajó mel-
lett azon erdõterületet, amelybõl a hátaló
szegény nép fát hordott, kiirtotta s magá-
nak rétül megtartotta” az uradalom.

Az 1774. évi szerzõdés alapján 230
éve, 1775-ben készítette el Kneidinger a
vasgyári társulatnak haszonbérbe adott
8555 kat. hold erdõ térképét, amelyen

térszakozással, egyszerû vágásosztással
határozta meg a kitermelhetõ fatömeget
és a kitermelés évének feltüntetésével a
vágássorrendet.

A Garadna és a Szinva völgyre gravi-
táló területen négy – A, B, C, D jelû –
vágássorozatot jelölt ki 100 éves vágás-
fordulóval, az évi 71,7 hold kitermel-
hetõ összterületen 3936 öl (12 500 m3)
fatömeggel. A vágásokat úgy ütemezte,
hogy elõször a massához és a hámor-
hoz közeli területeken termelhessék.

Fenntartott területnek tervezte a
Garadna-völgy és Létrás közötti hegyol-
dalon a két E jelû részt és elkülönítette
a Dolka-tetõ 270 holdas tölgyesét. A két
fõvölgy és a rétek területét 230 holdban
állapította meg, de a rétek a térképen
nem ismerhetõk fel.

1776 után Kneidinger az egész diós-
gyõri uradalom és az akkor hozzá tarto-
zó tokaji kamarai uradalom térképeit is
elkészítette a községhatárok és a mûve-
lési ágak pontos feltüntetésével. A Tisza
menti községek földhasznosításának ter-
vezésénél ma kiinduló alapként használ-
ják a kutatók ezeket a térképeket.

A növekvõ vastermeléshez több fa-
szén kellett, ezért az évi 7300 öl szénfa
biztosítása érdekében 1779-ben Mogyo-
róssy Antal kir. kamarai járulnok (gya-
kornokkal azonos rangfokozat) új térké-
pet készített. A vasgyári bérleten meg-
tartotta Kneidinger beosztását, de pon-
tosította a fatömeget és kitermelésre üte-
mezte a két E és F jelû részeket. Minden
község részére kijelölte az úrbéri faizás-
ra szolgáló területeket: Diósgyõr A,
Bábony B, Kápolna C, Radistyán D,
Parasznya E, Varbó F, az üveghutának
G, Kisgyõr H, Aranyos I betûvel.

A többi területet a kialakulóban lévõ
pagonyok szerint osztotta vágássoroza-
tokra: Mocsolyás: Leányvár-Bekény-Gu-
licga-tetõ, Újhuta: Dorongós-Ballabérc-
Bányahegy-Sugaró-Hollós, Parasznya:
Buzgókõ-Harica-Füzeshegy térségében.

Kneidinger vasgyári térképét és szá-
mítását ismerjük, a többit Egyedi János
ismertette a Magyar Erdész 1907-1908.
évi számaiban.

A vágásterületek nagyságának és
sorrendjének megállapítása csak a faki-
termelést szabályozta és nem gondos-
kodott a vágások felújításáról, vagyis az
erdõk fenntartásáról. A szentléleki pa-
gony 1815. évi üzemterve szerint „a szá-
laló gazdaság volt azelõtt szokásban”,
tehát betartották az erdõrendtartást: „ha
az új erdõ már elég sûrûn felnõtt és az

magnak hagyatott élõfára több szükség
nincsen”, azokat óvatosan döntsék le,
„nehogy az alatta lévõ fiatalokban na-
gyobb kárt okozzanak.”

Kneidinger adatai alapján elképzel-
hetõ a szálaló gazdaság, mert 45 öl te-
rületre egy öl fát számított, ami holdan-
ként 35,5 öl=112 m3 vagyis 195 m3/ha. Ez
nem tûnik tarvágásnak, de nem ismerjük
a korabeli becslés módját, az õserdõ álla-
potát, a fejszés termelés faveszteségét.

Divald Adolf jelentésébõl tudjuk, hogy
Diósgyõrben 1868 elõtt a „mûfa nem egé-
szen 3 %-ot tett”, a tûzi- és szénfának csak
a sima, hasábnak feldolgozható fát vették
igénybe. A többi, kb. 50 % ott maradt a fa-
vágóknak és az úrbéreseknek, akik
„nagymérvû és rendszeres kereskedést
ûztek”.

Bonyolítja a helyzetet, hogy a négy vá-
gássorozatra kimutatott 275 555 öl fakész-
let kitermelését Kneidinger nem 100, ha-
nem 70 évre ütemezte és így kapta meg az
évi 3936 ölet. A vasgyári erdõt a szentléle-
ki pagonyként üzemtervezték 1815-ben
és ekkor 2358 hold volt a fiatal erdõ, tehát
évente 60 holdat vágtak le. Ez megfelel a
vastermelés mennyiségi ingadozásának.

Befolyásolta a termelést a rendelke-
zésre álló munkaerõ is. Az 1807-ben tele-
pített Mocsolyás kolónia lakosai a téli fél-
évben „kötelesek ölfa vágással és szállí-
tással foglalkozni”, ezért írták az üzem-
tervben: „ezen kerületben 1812. évtõl
kezdve önkény szerint gazdálkodtak.

Az erdészeti tudomány korabeli szín-
vonala csak ilyen kezdetleges vágástervek
készítését tette lehetõvé, de idõ- és térbeli
rendet adtak a fakitermelésnek. A korsze-
rûbb és szakszerûbb 1815-ös üzemtervek-
kel együtt biztosították, hogy a Bükk-
hegységet ma is természetszerû, értékes,
õshonos erdõállományok borítják.

Járási Lõrinc
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