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Nem kevésbé érdekes volna a kisérleteket oly körül* 
menyek között is végezni, melyek alatt a bükkfát hajlítjuk, 
t. i. vízzel telítve és melegen, mely czélra azonban a 
gőzölés és kísérletezés egy helyen történnék. 

Épp ugy ajánlatos volna ezeket a kisérleteket kiter
jeszteni más fontosabb fafajtáinkra, nevezetesen a kőris, 
ákácz, tölgy, nyír és más szerkezeti faanyagokra is, 
melyek nem a fahajlitás iparában szerepelnek, hanem 
más oly műszaki és ipari téren, hol az anyag jó tulaj
donságainak növelése szintén nagyon fontos. 

A garam-ment i kincstár i erdőkben alkalmazot t szállí -
tási rendsze r ismertetése . 

Ir ta : T o m c s á n y i G y u l a ni. kir. erdöigazgató. 

(Folytatás.) 

III. Korszak. 

Mária Therézia uralkodásától kezdve, a mesterséges felújítás 
megkezdéséig. 1740—1808-ig. 

Ezzel eljutottunk .Mária Therézia korához, azon kor
hoz, a melyben az anyagi és szellemi élet minden terén, 
és igy a kamarai ügyvitel körül is oly számos reform 
létesíttetett, hogy korszakalkotó a királynő kormányzata. 
A régi kamarális tisztviselői gazdálkodásnak teljesen vége 
szakadt, e helyett a kincstár érdekeit egy jól fegyelmezett 
tisztviselői kar képviselte s a gazdálkodás minden terén 
örvendetes fejlődés állott be. 

Mária Therézia belátván, hogy a bányavárosok és a 
kincstár közötti folytonos viszálykodások mellett a bánya-
és erdöbirtok sikeresen nem kezelhető, mert a folytonos 
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súrlódások egyrészt a tisztviselők munkásságát felemész
tették és másrészt az elmérgesedett állapotok a kincstári 
jövedelem fejlesztésére alkalmasak sem lehettek és mint
hogy ezeknél fogva a bányavárosok és a kincstár közötti 
ügy rendezése elodázhatlan szükségesség volt, a királynő 
1744-ben a bányavárosok ügyvitelének szabályozása ügyé
ben rendeletet adott ki. Ebben Beszterczebánya városára 
vonatkozólag oly irányban történik intézkedés, hogy a 
a reservált erdőkből a városnak és a városi polgároknak 
a szükséges faanyagok a bányászat hátránya nélkül kiadan-
dók; az erdők fentartására nézve pedig elrendeltetik, 
hogy azok felülvizsgálása közösen történjék a kamara és 
a város által; a garami tutajozás pedig az 1659. évi 
LVI. és az 1723. évi XV. t.-cz. alapján a murányi ura
dalomból származó faanyagok kivételével, szabadnak jelen
tetett ki. (Schmidt VII.) 

A murányi uradalomból származó faanyagok tutajozási 
tilalma ugy látszik azon időben lett megszüntetve, a mikor 
a Koháry grófok az uradalom birtokosai lettek; legalább 
erre enged következtetni az a körülmény, hogy a besz
terczebányai felső gereb ,,Koháry-surrantó"-ját (mely még 
most is megvan) a murányi uradalom épitette, hogy az 
ezen uradalomból származó tutajok a kincstári gereb elkerü
lésével a Garam aísó szakaszára juthassanak. 

Mária Theréziának a kezelés egyöntetűségét czélzó 
rendeleteinek keresztülvitelét az a körülmény is hathatósan 
segitette elő, hogy az elzálogosított lipcsei vár és urada
lom lassanként a kincstár részére visszaváltatott; igy már 
1664-ben visszaengedte Szécsy Anna Mária Salfalvát 1100 
tallér és 400 forintért; 1668-ban pedig Mezöközt, Szt.-
Andrást, Patkőczot és Olaszkát a kamarának; 1744-ben 
visszaváltotta a kincstár a Radvánszky-családtól 23,666 
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írt 66 krért az elzálogosított Garam-Hidvég, Péteri és 
Luczatö községeket s minthogy a lipcsei vár többé el sem 
.zálogosittatott és az uradalom a kincstár által házilag kezel
tetett, a várurakkal évszázadokon át folytatott czivódások 
és perlekedéseknek is vége szakadt. (Irattár.) 

1751-ben újból szerveztetett a beszterczebányai kama
rai szolgálat és ekkor állíttatott fel az első erdöhivatal, a 
melynek erdömestere Fellensteini Fellner Pál lett, ki már 
1711-ben mint erdömester működött s az uj szervezésbe, 

csakis érdemeinél fogva, belevétetett. — Ezen szervezés 
szerént az erdöhivatal személyzete állott az erdömesterböl 
(Fellner Pál); az erdömesteri segédből (Querer József); 
kél erdöbiróból (Hoekhe János és Puchner Nándor); egy 
föerdészböl (Zigler Márton); két erdészből Beszterczebánya 
székhelylyel (Kritzka Ferencz és Baronay N.); egy-egy 
erdészből Óhegyen (Gralovszky Pál), Breznóbányán, Kis
váramon, Mosódon, Urvölgyön és Tajón. 

Szerveztetett azután egy gerebirnoki és Olmányfalván 
egy fürészirnoki állomás ; az erdöhivatal összes személy
zeti költsége 3199 forintot tett ki. Ebből tehát láthaió, 
hogy az erdökezelés ez időben már oly belterjes lehetett, 
hogy az ügyvitel akadálytalan elvégzésére egy különálló 
hivatali szervezni szükséges volt; de az erdészek állomási 
helyeiről kitűnik, hogy az erdészet még mindig igen alá 
volt rendelve a bányászatnak, inert a bánya- és kohómüvek 
fával és szénnel való ellátása czéljából a kezelő erdészek 
a kohók és a bányák székhelyén laktak, ott azonban, a 
hol bánya- és kohóüzem nem létezett, az erdők a szük
séges felügyelet nélkül hagyattak. 

Ezen nagy hiány miatt az első szervezés hosszú életű 
nem lehetett és nem is volt, mert már 1765-ben kiadatott 
Mária Therézia által egy uj szervezés. 

79* 
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Ezen szervezés szerént erdömester lett: Querer József, 
600 forint fizetéssel; erdöbiró Szt.-Andráson 300 forint 
fizetéssel Wernhardt Lipót; Breznóbányán Fleischer Kristóf; 
föerdész Beszterczebányán az erdöhivatalnál Lahner 
Ferencz 177 forint 55 kr. fizetéssel; ezeken kivül szervez
tetek1 két erdészi állás (á 156 írt) és tizenegy erdészi állás heti 
2 frtnyi bérrel. E szervezés a felsö-garami telepeken 
levő famestereket, mint kincstári alkalmazottakat meghagyja, 
miután a fatermelés, ugy látszik, már régebben nem vállalati 
uton, hanem házilag eszközöltetett; fizetésük havonkint 
10 forint, azután a malmok és az italmérési jog hasz
nálatából és minden leusztatott öl tűzifa után 1 krnyi 
díjazásból állott; 1786-ban a korcsmáltatási és malomjogot 
a kincstár bérbe adta, a famestereknek pedig ölenkint 2 
krnyi díjazást engedélyezett. 

Az erdöhivataltól teljesen elkülönítve és külön hatás
körrel szerveztetett az építészeti és gerebhivatal, melynek 
Fritzka János irnok lett a főnöke, Wallner János építőmes
terrel és Fellner Antal gerebmesterrel és 1 gereb őrrel. 

Ezt a hivatali szervezést tárgyalva megemlitteték, hogy 
a selmeczi fökamara gróf — akkoriban Stampfer gróf — 
5000 forintnyi évi fizetésén és egyéb mellékjárandóságain 
kivül, a beszterczebányai kamarához tartozó 7 faluból 136 
drb kappant, — 865 drb. tojást, — 12 frt 71 kr. értékű 
kalácsot és sajtot; 120 drb. fenyömadarat, - 12 darab 
csirkét, 1 hizott sertést a vaczoki molnártól, — 1000 drb. 
pisztrángot az óhegyi halásztól, — 12 itcze gögörcse ha
lat a beszterczebányai halásztól és a kamaraházi kertész
től a két kert használatért 30 forintot kapott. 

A beszterczebányai erdöhivatal 1765-iki szervezése 
némi módosítással egészen 1822-ig állott fenn, a midőn 
a famesteri intézmény, mely most már csak névleg állott 
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fen, meg lett szüntetve, és a famesterek az erdész czi-
met kapván, erdögondnokságok létesíttettek. 

A bányakamara igazgatására Mária Therézia a csász. 
kir. bánya- és pénzügy-igazgatósági udvari collegiumot szer
vezvén, alkalom nyílt, hogy a kamarai ügyvitel rendszeres 
módon kifejlődhessék; igy már ezen uj igazgatóság ren
deli 1752-ben, hogy az erdökártevök minden kitelhető 
szigorral büntettessenek, de a tisztviselők gondoskodjanak 
arról, hogy az alattvalók a fát könnyen hozzáférhető 
helyeken kapják, nehogy erdőkárt elkövetni kénytelenittes-
senek. De szigorú intézkedést hozott Mária Therézia még 
az indokolatlan erdöpusztitás ellen is, igy elrendelte, hogy 
azon telepes, ki erdőket kivág, első esetben a kincstári 
pénzbüntetéssel sújtandó, a második esetben a kincstári 
munkából elbocsátandó és harmadízben a telepről egészen 
egészen eltávolítandó. 

A kincstári munkásokkal és a jobbágyokkal az erdő
károk megakadályozása ügyében ugyan administrativ uton 
is lehetett eredményesen intézkedni, de annál nehezebben 
lehetett a városokkal boldogulni; igy különösen Breznó
bánya — habár a fahasználatot az 1674. évi Schultz-féle 
szerződés szabályozta — nagyobb mérvben pusztította 
az erdőt; igy pl. 1750-ben 3600 drb. törzset döntetett. 
De nem is késett egyrészt a bánya- és pénzügy-igazgató
ság, másrészt a helytartótanács a várost e miatt meg
rendszabályozni, tiltott cselekményének súlyos következ
ményeire íigyelmeztetni és a Schultz-féle szerződés szi
gorú betartására felhívni. De Beszterczebánya is nyugtalan
kodott, miért is udvari rendelettel utasíttatott a város, hogy 
az erdőket illetőleg köteles az 1747. évi erdörendtartáshoz 
alkalmazkodni; viszont biztosíttatott a város, hogy a pol
gároknak szükséges fa, az említett évi királyi resolutió 
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értelmében kifog adatni. Ezen alkalommal szigorúan meg
hagyatott még, hogy az erdőben folytatott szuroktennelés 
beszüntetendő. 

A mint már előbb említtetett, a kincstári munkások 
és alkalmazottak kiváltságos helyzetet foglaltak el ; igy nem
csak hogy adót nem fizettek, robotot nem teljesítettek, 
de hadmentesek is voltak. A hétéves háború, különösen 
Frigyes porosz király győzedelmes előmenetele azonban 
befolyás nélkül nem maradt a kincstári östelepesi viszo
nyokra sem. Az előbbi időben a bányavárosokban a kato
nai sorozások egyáltalában tiltva voltak, későbben csak 
vásárok alkalmával engedtetett meg a sorozás oly kikötés
sel, hogy kincstári munkásokat katonának felvenni nem 
szabad, de a szerencsétlen porosz háború alkalmával, 
midőn Frigyes király már Magyarországba betörni készült, 
Mária Therézia szorult helyzetében a kincstári munkásokat 
is fegyver alá hivta, megparancsolván az itteni praefectus-
nak, hogy 500 munkást — de lehetőleg katholikus vallá-
suakat — fegyver alá hívjon, katonai gyakorlatokat tart
son, mert ha Frigyes király közeledtével szükségessé válik, 
adandó parancsra a csapat a jablunkaui szoros megszállá
sára fog kirendeltetni. A kamarai tisztek vezetése alatt 
lévő csapat a jablunkaui szorost tényleg megszállotta, de 
ütközetre a dolog nem kerülvén, a munkások minden 
nagyobb baj nélkül ismét hazajöhettek. 

Az 1756. évben kibocsátott rendelet szerént a kor
mány megengedte, hogy a katonasághoz a kincstári mun
kások is felvétessenek s a jelentkezők a gróf Pálffy János 
által felállított gyalogezredbe soroztassanak, — indokol
ván ezt az intézkedést azzal, hogy ezáltal a munkások uj 
kereseti forrásra szert tehetnek; mig végre II. József császár 
1788-ban az udvari kamara utján elrendelte, hogy 
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az 1773-ban Mária Therézia által kiadott katona sorozási 
pátens II. szakasz, 12. §. c) pontja alatti intézkedés a 
kincstári munkásokra is kötelező s e szerént a szénége
tők, famesterek és favágók csakis addig katonamentesek, 
mig kincstári alkalmazásban vannak, fiaik azonban, — 
ha jobbágyok — besorozandók és ha a besorozott favágók 
helyett ép oly alkalmas más egyének kiállíttatnak, ugy a 
besorozottak reclamálhatók. (Schmidt XVII). 

A hétéves háború folytán felette nagyon igénybe vett 
állampénztár megfogyott bevételeinek szaporítása végett 
kivettetett 1759-ben a tisztviselőkre az első jövedelmi adó 
és pedig köteleztetett minden tisztviselő, kinek évi fizetése 
400fy forintra vagy azon felül rúgott, 2°/o-nyi, azon aluli fize
tésnél 5" u-nyi adót íizetni. 

Mária Therézia uralkodása korszakalkotó a hazai bánya
művelésre az által, hogy 1770-ben a selmeczbányai bánya
akadémia szerveztetett, mely intézet nemcsak hazánknak, 
de a külföldnek is sok jeles szakférfit nevelt. Mária Therézia 
gondoskodása azonban nemcsak a munkaképes egyénekre 
terjedt ki, hanem a rokkantak ellátására is uj nyugdíj -
szabályokat szervezett 1759-ben és ezen alkalommal meg-
állapittatott a beszterczebányai kerület erdészeti alkal
mazottjai részére, hogy egy favágó 10 kr., szénégető 18 
kr., szakmány munkás 9 kr., gerebmester 54 kr., gerebács 
12 kr., fürészmester 27 kr., famester 36 kr., és fürész
legény 21 kr. heti nyugdíjban részesittessék, Az 1774-ben 
kiadott rendelettel az erdöörök özvegyei részére 30 kr. 
heti nyugbér, végre az udvari kamara által 1780-ban át
vizsgált nyugbérszabályzatba a fentebbi nyugbéreken kivül 
még az erdöörök részére 1 frt 15 krtól 2 frtig, az erdé
szek számára pedig heti 2 fr. nyugbér vétetett fel. 

Mária Therézia kormányzása alatt létrejött két fontos 
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intézkedés: az úrbéri viszonyoknak és Magyarország erdö-
kezelésének rendezésére vonatkozólag. 

Köztudomás szerént régi törvényeink nem szabályoz
zak a földesúr és a jobbágy közötti viszonyt; igy nem 
volt az törvény szerént megállapítva, hogy mennyi földet 
tartozik a földesúr adni jobbágyának s viszont hogy mi
féle viszontszolgáltatást követelhet ezekért, ennélfogva az 
erre vonatkozó törvények nem voltak mások, mint a földes
úri hatalomnak a jobbágyok iránti körülírásai, anélkül, 
hogy viszont a jobbágyok jogait is kellőképen megállapí
tották volna. 

Mária Therézia rendeletére foganatosíttatott első izben 
az úrbéri viszonyok rendezése és pedig alapul szolgáltak 
az úgynevezett „9 kérdöpontok", melyek alapján a köz
ségi lakosok úrbéri viszonyaikra nézve kihallgattattak. Ezen 
vizsgálat eredményéhez képest lett azután minden község 
részére a Mária Therézia-féle Urbárium összeállítva. 

Ez a körülmény a jelen alkalommal felemlittetik azért, 
mert a kincstári uradalmakhoz számos úrbéri község tar
tozott, melyek birtokberendezése a Mária-Therézia Urbá
riuma alapján kezdetét vette s mely birtokrendezések a 
fahasználatra is kiterjedtek és egészen a legújabb időkig 
fennállottak. 

1770-ben adta ki Mária Therézia ..Magyarország erdő-
rendtartását", a mely hivatva lön az összes erdőket egy
séges elvek szerént kezelni, a kihasználást, az újbóli erdö-
sitást, az üzemrendezést és a fatömegek felvételét eszkö
zölni. Minthogy azonban ezen rendelet nem a besztercze
bányai kincstári erdőkre vonatkozó különös intézkedést 
tartalmazza, azért annak bővebb fejtegetésétől eltekintve 
megemlittetik, hogy a kamarai erdők állapotának felvétele 
és az erdők becslése a mult század 80-as éveiben eszkö-
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zöltetvén, az első erdötérképek és becslési elaboratumok 
1789-ben állíttattak össze:. 

A kamara azon törekvése, hogy az erdők minél 
kevésbé vétessenek a városok által igénybe és hogy az 
erdők íátermése lehetőleg a bányászat részére fentartas-
sék, Mária Therézia idejében egy felette különös intézke
dést eredményezett — t. i, azt, hogy a helytartótanács 
1755-ben elrendelte, miszerént a bányavárosok mocsaras 
és nedves helyeken tűzifákat ültessenek azért, hogy ez 
által az előreláthatólag bekövetkezendő tüzifahiánynak eleje 
vétessék. — Miután a füzek a rendelet szerént magassági 
és vastagsági növekvése oly gyors, hogy azokat már 4—5 
éves korukban nyesni lehet és mivel a füzek a nedves 
rétekre elültetve a beárnyékolás által a fütermést gyara
pítják és mivel a tölgy, bükk és egyéb fanemek inkább 
épületi fára, mint tűzifára valók, ennélfogva elrendeltetik, 
hogy a füzek és egyéb a helyiviszonyok szerént megválasz
tott fanemek közmunka által azonnal elültettessenek, ott 
pedig, a hol ezen fanemeket a réten vagy kaszálókon 
elültetni kívánatos, az egyes fák 3 lépés távolságra állja
nak egymástól, hogy a szénagyüjtö szekerek akadálytala
nul közlekedhessenek a sorok között. (Schmidt X.) Ezen 
intézkedés, habár a kivitel nehézségeivel nem számol kellő
képen, mégis tanújele az akkori kormány gondoskodó előre
látásának. 

Végül megemlítendő, hogy az 1805. évben csere foly
tán jutott az Eszterházy Károly gróf-féle zólyomi és dob
rónyai uradalom ismét a kincstár birtokába. 
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IV-ik Korszak. 

Az erdők mesterséges felújításától, az erdészétnek a bányá
szattól való elkülönítéséig. 1808—1870-ig. 

A beszterczebányai kerületben az erdőgazdálkodás 
1807-ig olyképen folyt, hogy a tetemes, majdnem 100,000 
ölet kitevő faanyagok termelését és szállítását az erdészeti 
személyzet teljesítette; az erdészeti személyzet azonban 
műveltségre és képességre nézve, de javadalmazás tekin
tetében is a bányászati személyzettel szemben annyira 
hátrányban volt, hogy már e miatt sem lehetett az idő
vel türhetlenné vált viszony megváltoztatására gondolni. 
Akadtak ugyan egyesek, kik az erdészet iránt jó indulat
tal viseltettek, ezek azonban kisebbségben lévén, indítvá
nyaikkal a többség által leszavaztattak. Az országos erdé
szeti viszonyok azonban e század elején oly változást szen
vedtek, hogy ezen változás behatása alatt a bányászok 
korlátlan intézkedési jogosultsága lassan bár, de folytonosan 
szűkebb határok közé szoríttatott. Hogy az erdészet a 
bányakerülelben az öt megillető helyét elfoglalhassa, arra 
a legelső nagy lökést a selmeczi bányászati akadémiái] 
1807-ben szervezett erdészeti tanszék felállítása adta meg 
és midőn a kormánykörök is, az időről időre felszínre 
kerülő erdészed ügyekkel foglalkozni kényszerittettek, a 
a szunyadozó erdészet felébredt s az erdészet iránti álta
lánosabb érdeklődési talán az 1807-ben szervezett négy 
országos föerdö-felügyelöi állás betöltésétől lehet számítani. 
Legalább annyi tény, hogy épen a budai löerdöl'elügyelö 
üuschek Ferencz lette lehetővé, hogy a Me.-zterczebányai 
kerületben az erdészeti viszonyok átalakulását többé fel
tartóztatni nem lehetett. Igy már az 1807-ben eljáró Maj-
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láth-Drevenák-féle bizottságban, mely a beszterczebányai 
erdők állapotát felülvizsgálta, mint bizottsági tag részt vett 
Duschek Ferencz is, kinek befolyása folytán intézkedés tör
tént, hogy a következő években az erdők felmérettek és 
a becslések keresztülvitettek. — Az 1809. évben egy uj 
bizottság bejárta a breznóbányai erdőket, mely alkalom
mal az, az erdöirtások beszüntetését, az eszközölt irtások 
felvételét elrendelte s egyúttal a kecsketartás végleges betil
tása iránt is határozott. 

A mint már több izben mondatott, a kamarai erdők 
sok helyen rendkívül ki voltak pusztítva, az újbóli erdő
sítés czéljából igen sokszor még magfák sem hagyattak, 
ugy hogy ezen kopár területek beerdösitése csakis mester
séges uton volt lehetséges és habár a mesterséges fel
újítás elkerülhetetlenségére az illetékes körök figyelmeztetve 
lettek, mégsem lehetett reményleni, hogy ezen tetemes, 
de egyúttal szokatlan költség engedélyeztessék. Hogy pedig 
a mesterséges felerdösitést mégis már nemsokára alkal
mazni lehetett, az Dekret József, beszterczebányai erdö
mester fáradhatlanságának és az erdészeti tudomány iránti 
érdeklődésének köszönhető, a ki jól tudva azt, hogy a 
bányászok által kormányzott kerületben egymaga erdészeti 
reformokat keresztül nem vihet^jnesszire menő terve meg
valósítására Duschek Ferencz, föerdöfelügyelöt megnyerni 
igyekezett s ez sikerülvén, benne hathatós és befolyásos 
pártfogóra talált. 

A rendkívül tevékeny Dekret, a beszterczebányai erdé
szet fejlődése körül nagy érdemeket szerzett, ennélfogva 
kötelességet teljesít az utókor, midőn ezen érdemei elis
meréséül nevét a feledékenységből kiragadja és sokoldalú 
tevékenységéért háláját lerójja. (Irattár.) 

Dekret Józsefnek atyja Máté, közönséges erdömunkás, 
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később erdöfelvigyázó és gerebör volt. Dekret József 1774-
ben július 12-én Dobrócson született és a breznóbányai 
piaristáknál négy gymnasiumi osztályt végzett. A fiatal 
József 13 éves korában 1787-ben kincstári szolgálatba 
lépett, eleinte mint napszámos és segéderdöör, későbben 
mint valóságos erdöör több állomáson szolgált, a hol 
alkalma nyilt az erdészeti teendőkben magát gyakorlatilag 
kiképeznie. Nagy ambitiójánál fogva azonban már ekkor 
tágabb látkörre törekedett, azért megszerezvén Burgsdorf 
erdészeti müvét, azt üres óráiban szorgalmasan tanul
mányozta s ezen könyvből merítette elméleti ismereteit. 

1800-ban Beszterczebányára alerdészszé kineveztetvén, 
tevékenységére tágasabb tér nyilt s mert különösen a 
saját teendői mellett az erdöhivatali főerdész összes szám
adásait és irodai munkáját végezte, a számviteli ügykeze
lést is elsajátította. 1805-ben mint ideiglenes főerdész 100 
kincstári munkásból szervezett felkelő csapat kapitányává 
kineveztetvén, a Napóleon elleni hadjáratban, az auster-
litzi csata színhelyére rendeltetett s ott csapatával kém
szemle szolgálatot teljesített. 1807-ben föerdésszé és 1809-
ben Breznóbányára erdöbiróvá kineveztetett; itt tevékeny
ségének kifejtésére a szükséges hatásköre már meglévén, 
— tehetségét érvényesíteni kezdte. Igy mindenekelőtt fel
mérte és rendbe hozta a számos irtványokat s azokról 
térképet készített. A fekete-garami és cserpataki munkás
viszonyok rendezése czéljából felmérte az ezen telepekhez 
tartozó s a munkások élvezetében levő mezőgazdasági 
területeket, azokról egy teljes elaboratumot földtelekköny
veket, nyilvántartókat és térképeket készített, valamint a 
fennálló munkásviszonyokat összeírván, azokból a még 
most is érvényben levő telepes munkás-szabályokat alkotta, 
a melyeket később — már mint erdömester, hatóságilag is 
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elfogadtatta és érvényre emeltette. Mint breznóbányai erdö
biró, honosította meg a kas-szenitést. 

Végre pedig nem nyugodott addig, mig kedvencz 
eszméjére, a mesterséges felújítás megkísérlésére engedélyt 
nem nyert és teljes odaadással működött azon, hogy a 
„nemes erdőművelés' -, — a mint ö a mesterséges fel
újítást hivja — ne csak kisérletképen alkalmaztassák, hanem 
hogy az a gyakorlatban tényleg érvényre is jusson. 

1814-ben beszterczebányai erdömesterré kineveztetvén, 
tevékenységét főleg a kiterjedt hivataloskodás vette igénybe 
de nagy elfoglaltsága daczára sem mulasztotta el soha, 
— ha arra alkalma nyilt — reformokat életbe léptetni, 
[gy érdeklődésének tulajdonitható, hogy 1825-ben a fü-
részszel való döntést meghonosította e kerületben. 

Ezen időig ugyanis a fejszével való döntés volt hasz
nálatban; hogy pedig az erdömunkásokat a fürészszel való 
döntési módra megtanítsa, kieszközölte, hogy Stájer
országból hozattak német erdömunkások, kik az itteni tele
peseket az uj döntési módra beoktatták. Az uj döntési 
módhoz ugyan eleinte a mi tót munkásaink nem igen akar
tak hozzászokni, de számosabb próba és versenydöntés 
után tapasztalván a könnyebb és gyorsabb munkát, a 
fürészszel való döntés tért hódított és általánosan el
terjedt. 

A tevékeny és ügybuzgó Dekret egész életét az erdé
szetnek szentelvén, 1835-ben 61 éves korában meghalt. 

Megemlítés nélkül nem hagyhatók a mesterséges erdő
sítésre vonatkozó e l ső kísérletek. Az első vetési kísérletek 
már 1809-ben észközöltettek, de magtermö évek hiányá
ban ezek igen korlátoltak voltak; midőn 1812-ben egy 
igen gazdag magtermö év beállt, Dekret akkoriban 
breznóbányai erdöbiró - azonnal hozzálátott a lucztoboz 
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gyűjtéséhez, ugy, hogy még ebben az évben 2500 mérő 
tobozt összegyüjthetett. 

A toboz megvolt, de senki sem volt kéznél, a ki a 
toboz további kezelésére és a magpergetésre nézve tanács
csal szolgált volna, és habár Dekret Burgsdorf könyve 
szerént a magpergetéshez hozzáláthatott volna, de a gya
korlatban még ki nem próbált eljárásban nem igen bizott. 
Azért Steiner, mihályteleki erdészt Körmöczre küldte, hogy 
az ottani magpergetöt megtekintse, s a követendő eljárásra 
nézve is tájékozást szerezzen. 

A tél folyamán felállította az első magpergetöt és a 
pergetéshez szükséges eszközödet is megszerezvén 1813. 
évi ápril havában hozzáfogott a mag kipergetéséhez, ugy 
hogy ezen év tavaszán és nyarán át a 2500 mérő toboz
ból 250 pozsonyi mérő szárnyas luczmagot nyert. 

A luczmag legnagyobb részét a sebeséri völgyben levő 
már több mint 20 év óta letarolt területeken foltvetésben 
vettette el, Zünke és Petyko végzett erdöakadémiai hall
gatók által, de a vetésben senki gyakoroltsággal nem bír
ván, a csemeték igen sürön keltek ki, ugy, hogy azokat 
gyomlálással megritkítani kellett. Ezen félsiker Dekretet 
azonban nem riasztotta el, és a további munkálatoknál 
a szükséges tapasztalatot megszerezvén, későbben oly 
helyzetbe jutott, hogy a vetésben teljes sikert arathatott. 
De Dekret nem elégedett meg a vetéssel, hanem még 
1812-ben csemetekerteket létesített, azokba luczmagot és 
Duschek közbenjárásával Tirolból szerzett vörös fenyő
magot vetett, ugy hogy 1817-ben hozzáfoghatott 3 éves 
lucz és vörös fenyővel való ültetéshez. 

Érdekes talán az első 17 év mesterséges erdőfelújí
tásának terjedelmét, valamint az 1809-ben teljesített vetés 
részletes kimutatását feltüntetni. 
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Duschek „Ferencz, budai föerdöfel ügyelő a beszter
czebányai erdőket a fentebb emiitett 1807. évi átvizsgálás 
után később isinél beutazta, és tapasztalatairól 1813-ban 
beszámolván, az erdők állapotát nem a legjobb rendben 
találta, miért is több irányú javaslatokat tett az erdöke-
zelés érdekében, igy különösen javasolja, hogy a hátsó 
érintetlen erdörészek faanyagainak kihasználhatása czéljá-
ból okvetlenül szükséges megfelelő szánni uszagátakat 
felépiteni, a kihasználás könnyebb eszközölhetése érdeké
ben pedig javasolja, hogy egy munkástelep létesíttessék a 
kövizi és egy a sebeséri völgyben; megdicséri Dekret törek
véseit, a melyeket csak a hatóság érdeklődésének és párt
fogásának hiánya miatt nem lehet megvalósítani. A terjedel
mes vágásterületek mesterséges beerdösitésére szükségesnek 
találja magpergetök berendezését. Mivel a beszterczebányai 
erdők eddigelé minden terv és a szabályszerű gazdálko
dásra való tekintet nélkül, egy szóval egészen önkényileg 
használtattak, ennélfogva szükséges, hogy ezen gazdál
kodás megszüntettessék, az erdők pontosan felméressenek 
és a rendszeres gazdálkodás behozassék. 

Duschek jelentése eredmény nélkül nem maradt, mert 
a szükséges intézkedések az erdők rendszeresebb kihasz
nálására és felújítására meglétettek. 

Igaz, hogy az évi fahasználatok terjedelmére az évi 
faszükséglet volt irányadó, de a letarolandó, és felújítandó 
területekre favágatási, illetőleg erdősítési tervek készíttettek, 
a tisztviselők elláttattak a megváltozott viszonyokhoz mér
ten átdolgozott szolgálati utasításokkal. 

A Koháry grófi család kihaltával, a kincstár tulajdo
nába jutott 1829-ben a murányi uradalomhoz tartozó, de 
eddigelé is a kincstár által haszonélvezett, úgynevezett 
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Koháry-íéle reservált .,Hutke" nevü erclörész, a mely a 
vaczoki völgy gömörvármegyei részében lékszik. 

Beszterczebánya város határában fekvő reservált erdők 
használata iránt a város részéről a kincstár ellen 1834-ben 
megindított per 1864. évben befejeztetvén, a város határa-
beli erdők megosztatlak. 

A kincstári erdők első üzcmberendezése és a rend
szeres erdőgazdasági tervek 1858-ban készültek, a föld
hiteltelekkönyvek 1858-ban szerkesztettek s ugyancsak 
1858-ban állittatott fel a breznóbányai és zólyomi erdö
hivatal. 

Ezen korszaknak kiváló mozzanatai hazánk alkot
mányának helyreállitása és ezzel együtt a magyar nyelv
nek az erdészeti szolgálatban és az erdöakadémiában való 
behozatala, — továbbá az „Erdészeti Lapok" megindítása 
és az „Országos Erdészeti Egyesület'- megalkotása. — Uj 
alkotmányos életünk azt hozta maga után, hogy közgazda
ságunk is egészségesebb irányban kezdett fejlődni. Ez 
az erdészetre nézve abban nyilvánult, hogy a külön elszá
molási ágazatokat képezett, de egy administrativ hatóság 
alá tartozott bányászati, erdészeti és gazdasági szakok 
1871-ben kétfelé váltak; még pedig a bányászat a selmecz-
bányai íöbányagróíi hivatal administratiója alatt maradt, 
az erdészeti és gazdasági ágak pedig a Beszterczebányaii 
szervezett jószágigazgatóság ügykörébe utaltattak, mely tény
nek felemlitésével a jelen korszakot lezárjuk. 

V. Korszak. 

Az erdészetnek <i bányászattól való különválasztásától vagyis 
1871-től mostanáig. 

Önállósittatván az erdészet, — abba a helyzetbe ju
tott, hogy terményeit az általános kelendöségi viszonyok 

ERDÉSZETI LAPOK. 8 0 



1192 

szerént értékesíthette. Hozzájárult az értékesítési viszonyok 
javulásához még az a körülmény is, hogy a 70-es évek 
elején általános lendületet nyert üzleti élet lehetővé tette 
a fának messzebb piaczokra szállítását és általában a bel-
terjesebb kihasználás megkezdését. 

Ezen korszak elején létesült ugyanis a besztercze
bányai kincstári kerületben az első épület- és müfa-eladási 
vállalat, mely lehetővé tette, hogy az eddig jobbadán csak 
szénfa gyanánt értékesített fatermés, mint épület- és műfa 
is eladathatott. 

Ez a szállítási viszonyokra azzal a kihatással volt, 
hogy a tűzifa- és szénfatermelés hanyatlott, ellenben az 
épületfatermelés emelkedett, az anyagok általában jobban 
értékesíttettek s olyan erdörészek is megnyíltak az üzem
nek, melyekből az azelőtti időkben az anyagok — a költ
séges kihozatal és a csekély faárak mellett — nem voltak 
kihasználhatók; de főkép nagy lendületet nyert az épületfa 
tutajozás és a fürészüzem. 

A tutajozás és a fürészrönkö-usztatás érdekében 
épült ebben a korszakban a vaczoki völgyben az a most 
is meglevő vizfogó, mely 1880-ban történt újjáépítése 
óta a „Bedö Albert "-gát nevet viseli s hasonló képen a 
kövizi völgyben a „Br. Kemény Gábor"-gát, mely szintén 
1881. évi átépítése alkalmával nyerte ezt a nevet. És ebben 
a korszakban épültek fel gyors egymásutánban a beszter
czebányai, péterii, rezsöparti és zólyom-jánosi gözfürészek. 

Arról a változásról, mely az 1871-edik évvel kezdődő 
uj korszak elején az értékesítés és a kihasználás tekinte
tében beállott, legjobb képet nyújt különben az itt követ
kező kimutatás: 
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Mint ebből látjuk a 70-es évekkel beállott változás 
igen előnyösen hatott az erdei termények értékesítésére, 
a mennyiben: 

a) a faárak tetemesen emelkedtek; 
b) sokkal több épületfa került eladásra; 
c) a jobb értékesítésnél fogva több fa lett kihasz

nálva ; és 
cl) a belterjesebb értékesítésnél fogva, a kevésbbé 

értékes tűzifa és faszén mennyisége apadt. 
A korszak többi mozzanatai már annyira ismeretesek, 

hogy ezek ismertetését itt bátran mellőzhetni véljük és 
még csak azt emiitjük meg, hogy ez a korszak hozta létre 
az 1879. évi erdőtörvényt, melynek áldása az erdészet 
minden ágára kiterjed, — és hogy 1881-ben a Beszter-
czebánzán fennállott m. kir. jószágigazgatóság megszűnt, 
helyt adva a most is működő m. kir. erdöigazgatóságnak. 

II. RÉSZ. 

A beszterczebányai erdöigazgatóság kerületében alkalma
zott szállítási rendszer fejlődésének története. 

A) A tutajozás. 

A mint a Zólyom vármegyei kincstári erdők történe
téből kitűnik, ezen erdők használata s ezzel kapcsolatban 
a garami tutajozás igen régi, mondhatni az itt lakó nép 
ösfoglalkozásához tartozott; és hogy az már a XI. század
ban elég jelentékeny lehetett, azt abból lehet következtetni, 
hogy a szt.-benedeki apátság 1075-ben kiállított alapitó 
oklevelében a Garamon levitt tutajok utáni vám a monos
tor apátjának jövedelműi adományoztatott. 
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Sem ismerjük azonban a régi tutajozás terjedelmét, 
annál kevésbé a régi tutajkötés formáját; e tekintetben 
még a későbbi századokból fenmaradt erre vonatkozó, 
eléggé gyér iratokból sem menthetünk kielégitö adatokat; 
ennélfogva csak abból a tényből, hogy a garami tutajozás, 
az itteni lakosság ösíbglalkozásához tartozott, következtet
hetjük, hogy a régi tutajkötés és felszerelés s maga a 
lulajozási mivelet foganatositása is lényegesen nem külön
bözhetett a jelen időben divó módtól. — Az a sok királyi 
bizottság, mely a bánya-, kohó- s erdöüzem meg
vizsgálása czéljából Beszterczebányán eljárt, soha sem 
tesz említést a tutajozásról és a praefectusi jelentésekben 
sem foglaltatnak a tutajozásra vonatkozólag adatok. 

Vesselényi 1636. évi márczius hó 17.-én, — Payor 
1636. évi ápril 16.-án és Zandy 1640 május 29.-én kelt 
leveleiből csak azt tudjuk, hogy a tutajozás tavaszszal a 
havasok hóvizének felhasználásával foganatosíttatott, s 
hogy a tutajokkal különféle faanyag és fagyártmány vite
tett déli vidékre. 

Az a körülmény továbbá, hogy a törvényhozás is több 
Ízben foglalkozott a garami tutajozással s azt teljesen 
szabadnak nyilvánította, (igy az 1638. évi I. és 1647. évi 
II. t.-cz.) bár később — valószínűleg a kamara befo
lyása következtében — a murányi uradalomból származó 
faanyagok tutajozása betiltatott, (az 1659. évi LVI.; az 
1723. XV. t.-cz.) arra enged következtetni, hogy a fámára 
mull századokban kereskedelmi czikket képezett s hogy 
az a vizi ut felhasználásával vitetett piaczra. Ezt a fel
tevést igazolják azok a királyi rendeletek is, a melyekkel 
a breznóbányaiak a fakereskedéstöl ismételve eltiltattak. 

Élénkebb tutajozás keletkezett már a mult században 
és a jelen század kezdetén, mert a kincstár a besztercze-
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bánya- és breznóbánya-vidéki erdők fenyőfáját s az abból 
előállított fürészárut saját használatára az alsóbb vidékekre 
szállította s hogy az élénk tutajozás akadálytalanul foga
natosíttathassák, 1765-ben a Garam mentén fekvő Jalnán 
és Zsarnóczán állomásokat szervezett, melyeknek tisztjei, 
— az úgynevezett „Transport-Officier^-ek — csupán csak 
a tutaj ózott fa átvételével és továbbításával foglalkoztak. 

Még élénkebb lett a tutajozás, midőn a murányi 
uradalomból származó tutajok számára a Garam vize 
szabaddá tétetett s az uradalom a beszterczebányai felsí 
gereben az úgynevezett .,Koháry-surrantó''-t épitette, hogy 
azon a tutajok a gereb elkerülésével a Garam alsó sza
kaszára levitethessenek. A tutajozás azonban mindaddig 
kevés jelenlöségel birt, a mig az főképen csak a kincstár 
által házilag űzetett s a kincstári faanyagok szállítására 
szorítkozott, nemzetgazdasági jelentőségre csak abban az 
időben emelkedett, midőn a fakereskedés a tutajozást a 
nép részére kereseti forrássá tette, a midőn a tutajozás
nál s az evvel kapcsolatos munkáknál több száz munkás 
foglalkozást nyert. 

A vállalati fakereskedés a 60-as évek második felé
ben megkezdődvén és a 70-es években még élénkeb
ben kifejlődvén, ekkor már eléggé jelentékeny lett a 
tutajozás, azóta pedig folytonosan emelkedik anyira, hogy 
most a gömör- és zólyomvármegyei kincstári és magán 
erdőkből évenkint átlagban 3000 tutaj mintegy 84,000 
m3 faanyaggal szállíttatik le a beszterczebányai gereben 
át a Garam vizén. 
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B) A tüzifausztatás, termelés, uszagátak, gerebek és csatornák. 

Az ősrégi tutajozással szemben a tüzifausztatás és 
az usztatási berendezések már sokkal ujabb keletűek. Az 
ősrégi bányászat és vaskohászat idejében ugyanis a szük
séges fa, a bánya- és kohómüvek közvetlen környékéről 
vétetett az erdők még kiapadhatlau fakészletéböl s azért 
még nem volt szükséges a faanyagok szállítására külön
leges berendezéseket létesíteni. Midőn azonban Thurzó 
János 1496-ban királyi engedélyivel réz- és ezüst-kohókat 
építtetett, s midőn ezen kohók a szomszédos erdők fa
anyagát teljesen felhasználták, szükségessé vált a távolabbi 
erdörészekben termelt tüzelő anyagot is oly tömegekben 
a kohókhoz szállítani, hogy az olvasztási üzem folytonos
ságában fenn ne akadjon. Az ily nagy mérvű szállítást 
vonó marhával teljesíteni már nem lehetett s azért szük
ségessé vált oly berendezéseket létesíteni, hogy azokkal a 
kohók közelébe elegendő mennyiségű tűzifát biztosan, lehe
tőleg gyorsan és olcsón lehessen szállítani. 

Mertz György, 1535-ödiki jelentéséből tudjuk, hogy már 
akkoriban a kohók közelében a faanyagok megapadtak s 
hogy későbben épen ezen körülmény volt az inditó oka 
annak, hogy a beszterczebányai uj kohó a Garam men
tén felépíttetett. 

Teljes bizonyossággal állithatjuk, hogy a tűzifa szállí
tásával kapcsolatos intézkedések a beszterczebányai uj 
kohó felépítésével függnek össze, hogy ezen kohó érdeké
ben építtetett a beszterczebányai két gereb. És ebből 
folyólag bizonyos, hogy a gereb létezése előtt sem gátak 
sem esuszornák s más a tűzifa szállításával összefüggő 
berendezések nem léteztek. 
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Hohemvarter Farkas, beszterczebányai praefectus, 1 547. 
évi jelentésből tudjuk továbbá, hogy mikor a kerületbeli 
erdörészeket bejárta, annak a véleményének adott kife
jezést, hogy a Fekete-Garam mentén elterülő erdők fáját 
egy Kis-Garam tájékán építendő gát segélyével s a többi 
völgyekben termelendő fát csuszornákon könnyen a Garam 
vizére lehetne hozni, s hogy ezen alkalommal egyúttal 
azt a nézetét is nyilvánítja, hogy az usztatáshoz előnyösen 
lehetne a lipcsei uradalom jobbágyait felhasználni. 

Minthogy Hohenwarternek ez a jelentése nem egyéb, 
mint javaslat a garami tüzifausztatás berendezésére, ez a 
javaslat pedig tökéletesen felesleges lett volna, ha abban 
az időben már uszlatás gyakoroltatott volna, bizonyosnak 
tekinthetjük, hogy 1547. előtt a Garamon usztatás nem 
létezett és miután Hohemvarter készítette el 1547-ben a 
beszterczebányai gereb tervét és költségvetését, a melynek 
alapján a gerebet még ugyanazon évben fel is építette, 
ennélfogva Hohenwarter a garami tüzifausztatás, a vizi-
csatornák, a gátak és gerebek megalkotója. 

A garami usztatás berendezése folytán szükségessé 
vált azonban oly munkásokról is gondoskodni, akik az 
eféle dolgokban jártasak. Az első ilyen munkaerő Német
országból hozatott be, a mint azt az 1563-ban eljárt kir. 
bizottság jelentéséből tudjuk s az alkalmazott famesterek 
tiszta német neveiből is következtethetjük; de az 1561-
ben kiadott királyi rendeletből is kitűnik, hogy Ferdinánd 
király az első két erdészt Ausséböl és Berchtesgadenböl 
hozatta Beszterczebányára. Mert habár akkor a tüzifa
usztatás már tényleg gyakoroltatott és gátak, gerebek is 
léteztek, mégis, miután a gátak, gerebek. uszacsatornák 
építésében, valamint az usztatás foganatosításában eléggé 
jártas egyének nem állottak rendelkezésre, ilyeneket Német-
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országból kellett hozatni. — A beszterczebányai gereb 
létesítésének első időszakában termelt tüzifamennyiséget 
nem ismerjük, — csakis az 1563-ban eljárt királyi bizott
ság jelentéséből alkothatunk magunknak megközelítő 
képet a fahasználatok terjedelméről. 

A bizottság t. i. Benesháza alatt a Garam mindkét 
oldalán nagy terjedelmű vágásokat talált, a melyekből 12 
év alatt vagyis 1551 év óta összesen 12,000 bogsa tűzifa 
(1 bogsát 10 öl, 5 lábas tűzifával, vagyis 57 m 3-rel szá
mítva mintegy 684,000 m 3 fa) usztaltatott le Besztercze
bányára. Terjedelmes vágások voltak továbbá Savniczka-
telep körül, a hol Falbensteiner Kristóf famester munkásai 
dolgoztak. Ezen vágások a Garam mellett, és a sebeséri 
és jarabói völgyekben feküdtek; az egyik részben a kihasz
nálás 1560-ban kezdődött, a másik részben már 9 év óta 
dolgozott Falbensteiner munkavezetője s ez idö alatt ö s s z e 

sen 1289 bogsa tűzifa (73,500 ni6) készült el, a mely a 
sebeséri völgyekből facsatornák segélyével a Savniczka 
patakba s onnan a Garam vizére hozatott. Ezen fater-
melésre megjegyzik a királyi biztosok, hogy Falbenstein 
egy bogsa fának teljes elkészítéséért és a patakhoz való 
lehozataláért 3 frt 35 dénárt fizetett. Hogy a terjedelmes 
fahasználatok kiváltképen csak a beszterczebányai gereb 
építése után kezdődtek, kitűnik ugyancsak ezen királyi 
bizottság emiitett jelentéséből, melyben a kiküldöttek azt 
mondják, hogy Savniczka körül 1548-ban megkezdett vá
gások vannak. De szolgáltat bizonyosságot erről az a körül
mény is, hogy a bizottság a kövizi völgyben 200 szakasz 
elkorhadt uszacsatornát talált, ugy hogy, ha a csatornák 
tartósságát 15 évre tesszük, ezen csatornák 1548-bau, 
vagyis a beszterczebányai gereb építése idejében épül
hettek. Es itt az a kérdés merül fel, hogy miképen 
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lehettek az első usztatási berendezések, a gátak, a gere
bek és a csatornák berendezve? 

A beszterczebányai gerebröl felvilágosítást ád Hohen-
warter eredeti költségvetése. E szerént maga a felfogó gereb 
90 öl hosszú volt és 40 drb. egyenkint 15 láb hosszú 
és 14 láb széles köszekrényböl állt, a melyek mindegyi
kében négy erös és vassaruval ellátott tölgy czölöp és 
2—3 keresztkötö gerenda alkalmaztatott. 

A gereb részben Beszterczebánya város tulajdonát 
képező területen épülvén, a kamara a szükséges területet 
— 1135 Va D-ölet — csere utján megszerezte. A gereb 
és szenitö helyek 1568-ban felmérettek, ezen felvétel ere
deti térképe azonban elveszett s csak a meglevő felmérési 
adatok után készült 1818-ban egy ujabbi térrajz, a mely 
egészen hiven feltünteti a régi gereb fekvését és kiterjedé
sét. (Ezen adatok alapján megjelöltetett a mai gereb terv
rajzán az a terület, melyet az 1547. évben épült első gereb 
elfoglalt*). Az 1710-ből származó leirás szerént az akkori 
gereb 1417 lépés hosszúságban már Majorfalva község 
határáig terjedt és 59, részint tölgyfa bakból, részint kö
szekrényböl állott. Partjai, valamint a tűzifa kiszedésére 
szolgáló csatorna partjai is fonott sövénynyel és füzfa-
dugványokkal voltak megerősítve és akkoriban is már mind
azon épületek fennállottak, a melyek jelenleg is a gereb-
rakhely területén megvannak. 

1765-ben megvásárolta a kincstár a 9469V2 ölnyi 
kiterjedésű szomszédos kerteket a farakhely kibővítése czél-
jából. A régi fagereb egészen 1843-ig állott fenn; ekkor 
lebontatott s helyébe 1854-ig a mostani koczkaköfalazattal 
biró gereb és csatorna épült. 

*) A jövő füzetben fogjuk bemutatni. üzerk. 
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A régi gátak és csatornák szerkesztéséről határozott 
adataink nincsenek, de valószínű, hogy a régi fagátak 
hasonló szerkezettel bírtak, mint azon kisebb vizíbgők, a 
melyek emberemlékezetet meghaladó idők óta a kerület
ben léteztek; valószínű tehát, hogy a régi gátak is csapos 
elzárással voltak ellátva, s kővel és agyaggal kitöltött faal-
kotmányok voltak. 

A régi csatornák épitésmódjára lehet következtetni 
azon csatornamaradványokból, a melyek uj uszacsator-
nák elhelyezése alkalmával felszínre kerültek; ezekből 
megállapítható, hogy a régi csatornák ugy szerkezetre, mint 
méretre, egészen hasonlók a legújabb időben építettekkel 
azzal a külömbséggel, hogy a most alkalmazott 2—3 fenékfa 
helyett régente egy vályuszerüen kimélyített fatörzs hasz
náltatott. 

A Fekete-Garam mellékvölgyeiben napfényre került 
régi csatornamaradványok arról tanúskodnak, hogy azelőtt, 
a mostani keskeny ászokfa helyett, az egyes szakaszok 
összeérésénél 50 cm. széles fakorongok alkalmaztattak,' mi 
a csatornáknak nagy szilárdságot adott; ezen korongokra 
a csatornafák a szokásos hiczfenyöágból készült szögekkel 
voltak megerősítve. 

A beszterczebányai alsó gereb felépítésének idejéről 
tudomásunk nincsen, de fel kell tennünk, hogy az az uj 
kohó felépítése idejében, vagyis még 1560 előtt létesült, 
miután 1603-ban ezen gereb már rossz állapotban volt és 
kevéssel ezen kohó beszüntetése után a gereb is haszná
laton kívül helyeztetett. (4890. évben.) ! o 

A kisgarami zárgátról és a luczatöi gerebröl az első 
megemlítés 1710-ben történik azzal, hogy a libetbányai 
öntömü az utóbbi helyről fedezi fa- és szénszükségletét, 
s minthogy tényleg a luczatöi gereb csakis a libetbányai 
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vasmű érdekében építtetett, ennélfogva valószínű, hogy 
az ezen vasgyár építése alkalmával létesíttetett. 

Végre a rezsöparti gereb a zólyom-brézói vasgyár 
építése alkalmával, e század 40-es éveiben lett felállítva. 

A szén- és tűzifát a famesterek, mint a kincstár szer
ződött vállalkozói termelték, úsztatták és az illető gereb-
rakhelyeken vagy kohóknál felrakásolva adták át a kincs
tárnak ; szerződésük értelmiében kötelezve voltak a szük
séges csatornákat felépíteni és fentartani, a patakokat az usz-
tatásra berendezni s egyáltalában mindazon intézkedéseket 
megtenni, a melyek a fa idejekorán való átadására szük
ségesek. A tűzifát a kincstári telepekről származó erdömun-
kások készítették, kik e végből 8—8 emberből álló mun
káscsoportokba — szakmányokba —• osztattak be. A mini 
az erdészeknek szóló 1564. évi, a breznóbányai erdöbiró 
részére 1607-ben kiadott utasításból, valamint Miksa 
király 1565. évi erdörendtartásából tudjuk, az előlegesen 
meghatározott vágások, az erdészek és az erdöbiró, későb
ben az erdömester által jelöltettek ki és azokba a mun
kások tavaszszal állíttatlak be, a midőn az egyes szakmá-
nyok részére a megfelelő nagyságú vágásterületek (Werk-
státte) kiosztattak. 

A fadöntés tavaszszal foganatosíttatott, és Szt. János 
napjáig (június 24), de legkésőbben Szt. Jakab napjáig 
(július 25) befejeztetett, a midőn a munkások két havi 
— Szt. Mihály napjáig tartó —szabadságra bocsáttattak, hogy 
háztartásukkal összefüggő dolgaikat otthon, vagy rétjeiken 
elvégezzék; szeptember végével újból a munkába áll
ván, a fa felhasogatásához fogtak mely munkát még a hava
zás beállta előtt befejezvén, a tűzifának az uszapatakokhoz és 
csatornákhoz való közelítése következett. — Az usztatás 
pedig tavaszszal a hóviz felhasználásával eszközöltetett. 
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A gerebekre leérkezett fa a famesterek által kiszedet
vén, szabályszerűen felrakásolva adatott át a kamarának, 
illetőleg közvetlenül a szénmestereknek. 

A régi számadási könyvek tartalmazzák ugyan a ter
melt famennyiséget, de ezen számadások olyképen van
nak vezetve, hogy azokból az évenkint termelt fa- vagy 
szénmennyiséget megközelítőleg sem lehet kimutatni; ennél
fogva — a mint az különben már előbb is mondatott 
— a mult századokban eszközölt kihasználás terjedelméről 
meghízható adataink nincsenek; a mennyiben pedig a 
famesterek által évenkint termeltetni kötelezett 1400 bogsa 
(79,800 m3) tűzifa nem képezi az összes fahasználatot, 
hanem annak csak azon részét, a mely a Garamon leusz-
tattatott, azért azon kohók faszükséglete, a mely nem a 
darámon úsztatott fából fedeztetett, a fentebbi mennyiség
ben foglalva nincsen; az évi összes tüzifatermelést tehát 
jóval többre, mint 100,000 ;«3-re kell tennünk. 

Az erdöigazgatósági kerületben ez idö szerént folya
matban levő tüzifausztatás terjedelmét az alábbi táblázat 
mutatja, megjegyeztetik azonban, hogy ezen kimutatásba 
azon tűzifa tömegek is felvétettek, a melyek a fejérköi 
antimon-olvasztó és a kiskapocsi üveggyár számára - az 
ezen ipartelepek mellett lévő kisebbszerü gerebeken fel
lógatnak, a mely tűzifa tehát nem a Garamon, hanem 
csak helyi patakokon usztattatik; viszont be nem foglal
tatott a benesházi és vaczoki gondnokságokból származó 
és a bikási vasgyárhoz a Garamon úsztatott mintegy 
13,000 m 3 tüzifamennyiség, minthogy ez a fa a kincstár 
által a tőnél elkészített állapotban az erdőben adatik át 
a nevezett vasgyárnak, — az usztatás tehát az emiitett 
vasgyár által teljesíttetik. 
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brézói gerebig 

Évi átlag 

Alsó kerület: A péteri-i 
erdőgondnokságtól lefelé 

a beszterczebányai 
gerebig 

Évi állag 

Összesei] 

1891 
1892 
1893 

1 8434 

16567 
20133 
16005 

44480 

14416 
18993 
1555< i 

62914 

30983 
39126 
31555 

10218 

16735 
17345 
15297 

44838 

15357 
18810 
15406 

61056 

32092 
36156 
30703 

— 1 2 0 2 

- f 1-01 
1 3 8 6 

• 4-42 

+ 0 - 7 9 

4-6-77 
— 0 9 5 
—0-92 

—2-95 

+ 3 - 6 9 
— 7 6 0 

2-70 

95-4 

98-8 
98-1 
98-2 

94-2 

9 7 3 
97-2 
99-4 

4-6 

1-2 
1-9 
1-8 

5-8 

2.7 
2-8 
0-6 

Felnő kerület: A fekete 
Garam. Köviz, Cserpatak 

é s Tebeséri víztől a zólyom-
brézói gerebig 

Évi átlag 

Alsó kerület: A péteri-i 
erdőgondnokságtól lefelé 

a beszterczebányai 
gerebig 

Évi állag 

Összesei] 

17568 16320 33888 16459 16524 32983 —6-31 + 1-23 2-07 98-4 97-9 1-6 2-1 

Felnő kerület: A fekete 
Garam. Köviz, Cserpatak 

é s Tebeséri víztől a zólyom-
brézói gerebig 

Évi átlag 

Alsó kerület: A péteri-i 
erdőgondnokságtól lefelé 

a beszterczebányai 
gerebig 

Évi állag 

Összesei] 36002 60800 96802 32677 61362 94039 — 9 2 3 + 0 - 9 1 —2-85 9 6 9 96-0 3 1 4-0 

— 
o 
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A garami tűzifa usztatás két csoportra oszlik, és pedig 
a mennyiben a dobrocsi, karámi, sziklai, kisgarami és 
rezsöparti erdögondnokságok tűzifája a zólyom-brézói m. 
kir. vasmüvek részére termeltetik, — az Rezsöparton; 
az alsóbb erdőgondnokságokból származó fa pedig főké
pen a magánszükséglet kielégítésére szolgálván — az Besz
terczebányán szedetik ki. 

A három évi átlag szerént a vizbe dobott 96,802 
ms tűzifából 94,039 m 8 kiszedetvén, a tényleges usztatási 
veszteség 2"85%-ot tesz ki, mely eredmény, tekintve azt, 
hogy a fa a vizén, a felső és alsó kerületben is 25—28 
klm-nyi utat tesz meg és hogy e közben számos közsé
gen keresztül halad, de tekintetbe véve még, hogy az 
usztatással egyidöben a tutajozás is folyik, a mely alka
lommal a Garam alsó szakaszára vitt tutajokkal tekinté
lyes mennyiségű hasábfa is elvész, — (a mennyiben t. i. 
tűzifa hasábok a tutajok alá jutván, ezekkel együtt elmen
nek) — igen kedvezőnek kell tekinteni; époly kedvező a 
jő (96° o) és a sülylyedt tűzifa (4%) közötti arány is. Ezt az 
utóbbi jó eredményt valószínűleg azon körülménynek kell 
tulajdonítani, hogy ez idö szerént a tüzifakészitést július 
hó végéig kell teljesen befejezni, — a fának tehát ele
gendő ideje van a nyár és ősz folyamán kiszáradni, ugy 
hogy a következő tavaszszal csakis száraz tűzifa usztattatik. 


