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Előszó.

m
agyarország erdőgazdaságáról rendszerint azt állítják, 

hogy újabb keletű, következésképen számottevő 
múltja nincsen.

Ez a tanulmány szolgáljon bizonyságául annak, hogy
Magyarország erdőgazdaságának évszázados a múltja, és 
hogy volt annak idején is olyan művelője, akinek munkái 
és azok eredményei fontos gazdasági kérdésekben ma is 
okulásunkra szolgálhatnak; egyénisége pedig megérdemli 
azt, hogy emlékét a legnagyobb kegyelettel őrizzük.

Ha a szives olvasó a tanulmány elolvasása után e 
kijelentésekkel egyetért, úgy munkám, mely nagyrészt ön
álló kutatások eredménye, czélját elérte.

Az adatok beszerzésénél segítségemre volt kartársaim
nak és barátaimnak ez úton mondok köszönetét.

Különös hálámat nyilvánítom pedig Decrett József 
második nevelt leánya és rokona, néhai Gasparetzné Fodor 
Flóra leányának, Gasparetz Flóra urhölgynek, aki átérezve 
annak a föladatnak a jelentőségét, amelyet magam elé 
tűztem, a Decrett Józsefet illető családi iratokat, valamint 
olajfestményü képét készséggel bocsátotta rendelkezésemre, 
hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy Decrett József életrajzát 
megírhassam és képmását e munkámhoz fűzhessem.*)

*) Decrett József olajfestésü eredeti képmását, mely ekként tulajdonomba 
jutott, az Országos Erdészeti Egyesületnek ajánlottam föl, mely azt birtokába 
és őrizetébe fogadta.
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I. Beveaetés.

A íuróczi határ közelében eredő hermándi patak, a 
liptói határszélről induló óhegyi patakkal Zólyom megyében 
Olmányfalva fölött egyesülve, Besztercze*) név alatt még 
7 kilométer hosszú vonalban halad, mig Beszterczebányán 
a Garamba ömlik.**)

Az Olmányfalva fölött kettészakadó völgynek Her- 
mánd felé eső vizkörnyékén ma Beszterczebánya szab. kir. 
város, Óhegy felé eső vizkörnyékén pedig a kir. kincstár 
erdőbirtoka, az óhegyi m. kir. erdőgondnokság terül el.

Elsőt hermándi, a másikát óhegyi völgynek nevezik.
Olmányfalvától fölfelé az óhegyi völgy még szélesebb 

réteket zár magába s csak Óhegy fölött szükül össze, ahol 
már a völgy mészhegyei bizarr formában, meredek szikla
falakkal, sziklakupokkal és oszlopokkal tarkítva törnek elő. 
Látványos sziklaalakulásokban különben a hermándi völgy 
is gazdag.

A vadregényes óhegyi völgy az u. n. stureczi korcs
mánál ér véget, ahol is kettéválik. Egyik fölöttébb kés

*) Bisztricza.
**) Ezen a beszterczei völgyön vonul a budapest-krakkói államut, amely 

az óhegyi patak mentén s a stureczi vadregényes hágón át jut Liptó megyébe, 
onnét pedig Galicziába. A stureczi hágó az Alacsony Tátra és a Fátra hegység 
választóvonala s érintkező pontja mindkét hegyláncz természeti szépségeinek. 
Görgey Artur télviz idején Körmöczbánya felől az úgynevezett ezüstuton jutva 
Beszterczebányára, innét Lengyelországba ezen a hágón át tette meg seregével 
a stratégiailag örökre nevezetes visszavonuló útját.
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kény ága a stureczi szoros a hágóval, másika pedig 
Dóval-Koritnyicza irányában halad.

E hegyvidéknek az erdőgazdasági művelésre alkalmas, 
bár elég meredek és magas oldalait a völgy alsó részé
ben bükkel és kevés luczczal elegyes vagy elegyetlen és 
sürü záródásu jegenyefenyvesek alkotják. A felső részeken 
a kincstári birtokon a bükk már jobban elegyül a jegenye
fenyő közé, a városi birtokon pedig számottevő területen 
elegyetlen bükkösök is vannak.

A többnyire 60 — 100 éves faállományok feltűnően 
szépek és különösen alkalmasaknak mutatkoztak arra, hogy 
a nehéz terep daczára, ott az okszerű gyéritési eljárásokat 
és a schwarzwaldi szálaló vágásos haszonfagazdasághoz 
hasonló fokozatos használatokat alkalmazzunk, s ezzel 
egyben a természetes fölujitás föltételeit is biztositsuk.

Mindezen gazdasági eljárások bevezetése végett s az 
alkalmazásukhoz kívánatos száll kőeszközök létesítésének 
kérdései miatt és úgy is mint a gazdaság felügyeletével meg
bízott ellenőrködő, sokat kerestem föl ezt a hegyvidéket; 
nagyon sokat jártam oldalait. Járás-kelésem közben min
iden alkalommal sokat tűnődtem e szép faállományok 
eredetén. Sokat tűnődtem egyben azon is, hogy a rend
szeres erdőgazdasági művelésre nem alkalmas, ma védő 
•erdőként szereplő és sok száz holdra terjedő területek 
sziklatömbökkel sűrűn’ tarkított bizarr oldalaira a jegenye
fenyő és bükk közé hogyan került az erdeifenyő, lucz- 
és vörösfenyő?

Mi sem szólt ugyanis amellett, hogy e fafajok ott 
őseredeti helyükön lennének; de talán még kevésbbé volt 
hihető, hogy emberi közreműködéssel kerültek volna oda.

Egy véletlen s annak folyományai azután sok tűnő
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désemnek véget vetettek és megadták nem egy kérdésre a 
kimerítő, de egyben meglepő választ!

Előkerült ugyanis egy terjedelmes füzet, mely az óhegyi 
mai kincstári erdőgondnokságnak és a vele szomszédos 
mai városi erdőbirtoknak az 1809., illetve 1811—1836. 
évekre vonatkozó erdőművelési költségszámadásait tartal
mazta.*) Ebből a füzetből azután megállapíthattam, hogy 
egyik-másik hegyoldal erdőállománya mesterséges utón 
létesült. Sőt megállapíthattam belőle azt is, hogy mely 
hegyoldalt hány és milyen fajta csemetével ültettek be; 
vagy hány mérő vagy font és milyen famaggal vetették 
be. Mennyi napszámost és mennyi költséget fordítottak 
reá és hogy hívták az erdőőrt és illetve erdőtisztet, aki 
közreműködött a munkánál. A füzet első lapjára egy út
mutatás van ragasztva, amelyet Decrett József, a múlt 
század elején Beszterczebányán működött kamarai erdő
mester irt az erdőművelési munka és költségszámadás, 
egyben nyilvántartó vezetéséhez.

Magát ezt a statisztikus nyilvántartást meglepő adataival, 
már az első pillanattól érdekesnek találtam. Becsét még 
emelte előttem az a körülmény, hogy az Decrett József 
nevével és munkásságával van kapcsolatban.

Decrett József nevét ugyanis a beszterczebányai erdő
igazgatóság irattárában őrzött, a feketegarami teleprende
zésről készített s a telepes erdőmunkások minden jogait 
és kötelességeit s a telepes viszony teljes rendezését 
magában foglaló jelentékeny munkái után, továbbá a 
zólyommegyei nagyarányú kincstári birtokon talált irtvá- 
nyok birtokjogi viszonyainak rendezésére irányuló és 
számos kötetre rugó jegyzőkönyvekből, valamint névalá-

*) Egy felvigyázónál találtam, aki a füzet még üres utolsó lapjaira nap
számosok jegyzékét tervezte vezetni.
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Írásával ellátott és az irattárban rendelkezésre maradt sok 
egyéb iratból jól ismertem.

Különben Tomcsányi Gyula »A garaminenti kincstári 
erdőkben alkalmazott szállítási rendszer" czimü munkájá
ban is megemlékezett Decrett Józsefről. Az ott adott 
szükebb keretben vázolja ugyanis Decrett élettörténetét és 
méltatja egy és más irányban kifejtett és addig ismertté 
lett tevékenységét.*)

A fentebb említett érdekes lelet, mely fontos gazda
sági kérdések megvilágításához egy évszázadra vissza
menőleg nyújt pontos adatokat, már ezért is, de Decrett 
neve révén is értékessé lett előttem és arra sarkalt, hogy 
egyéb, e korbeli iratokat, a lelethez hasonlóan érdekes 
adatokat keressek.

És nem hiába! Kutatásaim során ugyanis előkerült 
egy kötetbe foglalt sorozata a múlt évszázad elejéről kelt 
és Decrett József kamarai erdőmester névaláírásával ki
adott érdekes erdőgazdasági szabályzatoknak. Utasítások 
ezek, amelyek az óhegyi erdőgondnokságban a természetes 
erdőfelújítással kapcsolatban űzött házilagos gazdasági 
eljárásokra, erdőtelepítésre, kopárfásitásokra, fahasználatokra 
és egyáltalán az óhegyi erdőgazdaság szolgálatának ellátására 
vonatkoztak.

Az erdőgazdaság szinte minden teendőjét felölelő ez 
a nagyértékü szabályzatgyüjtemény Decrett József műve. 
A gazdasági viszonyokat és teendőket részleteiben ismerő, 
széles látókörű és mélytudásu elméjének terméke.

A részletes előírások olyan tárháza ez, aminővel sok 
tekintetben a kincstári erdőgazdaság ma sem rendelkezik.

*) Ebben a rövid, alig 3 nyomtatott oldalra terjedő életrajzban többféle 
tévedés van, ami bizonyára az akkor rendelkezésre állott adatok hiányosságában 
leli magyarázatát.
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Olyan utasításokat is tartalmaz ez a gyűjtemény, 
amelyek a mai erdőgazdaságban is teljesen helytállók s 
amelyek ma is teljes mértékben követésre méltók és 
érdemesek.

Ezek az utasítások kiegészítve a 25 évről szóló és 
előbb említett erdőművelési költségnyilvántartóval, nekem 
nemcsak teljes felvilágosítással szolgáltak a fenn említett 
erdőállományok egy jó részének eredetéről, de fölöttébb érde
kes és kétségbe nem vonható olyan tanulságok leveze
tésére nyújtottak alkalmat, amelyek az e vidéki erdőgazda
ság üzésénél minden időkre irány- és mértékadóknak kell 
lenniök.

Ez a lelet beigazolja azt is, hogy a magyar erdőgazda
ság a nemzeti ébredés idején bizonyos helyeken nem is hitt 
fejlődési fokon volt s hogy e fejlődés teljesen megakadt akkor, 
amikor a nemzet fiai kardot rántottak, hogy hazájuk 
szabadságát kivívják. Sőt beigazolja azt is, hogy az el
nyomatás szomorú ideje alatt az erdőgazdasági fejlődésben 
egy hatalmas és olyan visszaesés következett be, amely 
ott csak a legutóbbi 6—7 év óta, tehát közel 60 év után 
nyert végleges kiegyenlítést, mert csak most jutnak érvényre 
azok az örökbecsű gazdasági elvek, amelyek szolgálatában 
ott Decrett József buzgósága révén az erdőgazdaság már 
80—100 évvel ezelőtt is állott s amelyek helyességét és 
okszerűségét a meglelt okmányok s a rendelkezésünkre 
maradt faállományok kétségbevonhatlanul beigazolják.

De ez a lelet egyben fölöttébb érdekes tanulmányi 
tárgyul is avatja az óhegyi erdőgondnokság területéhez 
tartozó faállományokat, mint a múlt század elején alkal
mazott, de csak most ismertté vált gazdasági eljárások 
százados eredményének ma is élő és világos bizonyítékul 
szolgáló dokumentumait.
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Ilyen értékes adatok birtokában, megvilágítva láttam 
Decrett munkásságának sokoldalúságát és jelentőségének 
arányait. Elhatároztam ezért, hogy a magyar erdőgazdaság 
e kétségkívül nagy alakját kiemelem a feledés homályából. 
Megírom élettörténetét és tanulmány tárgyává teszem erdő- 
gazdasági tevékenységét.
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II. Ssártnasása és élettörténete.

A Decrett-család legnagyobb valószínűség szerint a 
XVI. század második felében került Magyarországba és 
telepedett meg Zólyom vármegye Dobrocs nevű kincstári 
munkás telepén.

Zólyom vármegyének a Fekete-Garam völgyében fekvő 
munkástelepei ugyanis a XVI. század második felében 
Ferdinánd és illetve Miksa királyok alatt keletkeztek. 
Ez időben ugyanis királyi intézkedésre nagyrészt a Salz- 
kammergutból telepítettek a Garam e lakatlan mellék 
völgyébe erdőmunkásokat, akik hivatva voltak a besztercze- 
bányai és környékebeli kohók fa és faszén szükségletének 
biztosítására fát termelni, usztatóberendezéseket létesíteni 
s a beszterczebányai és zólyomlipcsei gerebek részére fát 
leusztatni.

Nem tartjuk valószínűnek, hogy e telepek egész törzs
lakossága salzkammerguti németekből telt volna ki, mert 
másként a telepek teljes elszlávosodása oly hamarosan nem 
következett volna el.*) Ide a garamvölgyi szláv lakosság
ból is hoztak bizonyára telepeseket a durvább munkák 
végzésére; mig a salzkammergutiak bizonyára az usztató- 
csatornák, favizgyüjtők s más viziberendezések építésére 
s arra voltak hivatva, hogy a rendszeres fatermelő munkát,

*) A máramarosmegyei német kincstári mnnkások mind a mai napig 
fentartották nyelvüket.
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a facsusztatók alkalmazását, a fakihozás eljárásait stb. 
bevezessék.

A Salzkammergutból való telepítést okmányok is iga
zolják. Kamarai rendeletek gondoskodtak ugyanis arról, 
hogy a telepitett munkások oly bánásmódban részesüljenek, 
amely biztosítsa e messze vidéken való megmaradásukat, 
és ne vegye el kedvöket az állandó megtelepedéstől.

A feketegaramvölgyi Dobrocs, Zólyomjánosi, Fajtő, 
Karám, Medvés stb. telepeken lakó erdőmunkások közül 
azok, akik ma is a Stulreiter, Daxner, Girtl, Schön stb. 
neveket használják, ezek leszármazottai. Ép igy kétségte
lenül a Decrett-ek is; akiknek eredeti telepedési helye Dob
rocs volt, hol ma is a legnagyobb számban élnek.

Itt élt Decrett József apja János*) is. Jóra való erdő
munkásnak kellett lennie, mert csak megbízhatósága és 
ügyessége révén juthatott erdőfelvigyázói, majd gerebőri 
minőségbe.

Hasonló nevű családból nősült is. A nejével, Decrett 
Máriával kötött frigyéből négy gyermeke származott, akik 
közül József az elsőszülött; azután Zsuzsanna, majd János, 
végül Rebeka következtek sorrendben.

Decrett József 1774 julius hó 12-én született Dobro- 
cson. Keresztvízre Breznóbányán tartották.

A szülői házban csak hatéves koráig nevelkedik, amikor 
is (1780-ban) gondos apja a kis fiút, szemefényét Breznó- 
bányára adja iskolába, ahol a négy elemi osztályon kívül 
a piaristáknál a négyosztályu algimnáziumot is elvégez
tette vele.

*)Tomcsányi Gyula „A garammenti kincstári erdőkben alkalmazott szállí
tási rendszer ismertetése" czimű munkájában Decrett József apját Máténak nevezi. 
A Decrett József leszármazottaitól szerzett családi iratok között egy pontos 
genealógiai levelezést találtam, amelyben Decrett József apja János néven szerepel.
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Az egyszerű erdőmunkásból lett fölvigyázó okosságára 
vall, hogy gyermekét abban az időben (1780—-1787) nyolcz 
évig taníttatta. De bizonyára jól is tanult a kis József, ha 
a szerény javadalmazásu édesapja ilyen hosszú időn át, 
valószínűleg nagy önmegtagadás mellett, aránylag sokat 
áldozott neveltetésére.

A piaristák gimnáziumát 1787 augusztus végén hagyta 
el a 13 éves fiú s egy hónap múltán már Besztercze- 
bányán az erdőhivatalnál találjuk díjtalan alkalmazásban. 
Figyelmes lett-e a tehetséges és ügyes fiúra Lahner Ferencz, 
az akkori beszterczebányai erdőmester, akit Decrett későbbi 
irataiban a »bölcsbelátásu és okos" jelzőkkel illet, vagy 
az apját, a jóravaló Decrett Jánost akarta-e jutalmazni fia 
alkalmazásával, — bajos volna megállapítanunk. Tényvaló, 
hogy a hivatalos körök már kezdettől jó indulattal karol
ták föl Decrett József sorsát; mit az is igazol, hogy a 
selmeczbányai főbányagrófi hivatal még ugyanaz év (1787) 
deczember hó 12-én kelt rendeletével állandó kincstári 
alkalmazásba fogadja és a kincstári uradalmak fölvétele 
érdekében akkor Zólyom megyében eszközölt földmérési 
munkákhoz Qosephinisches Grundausmappirungs-Gescháft) 
dijas kezelőként (besoldeter Manipulant) osztotta be.

Ennél a munkálatnál nyert azután alkalmazást mind
addig, amig ez a munkálat valószínűleg befejeztetett és 
1790 január végével tényleg beszüntetve lett.

Az ügyes és megbízható fiúnak jó hasznát vehették 
e munkálatoknál, mert maga Decrett is azt jegyzi föl, hogy 
e két évet meghaladott idő alatt bőséges alkalma nyílott 
ahhoz, hogy a földmérés és területszámitás technikus eljárá
sait elsajátítsa.

Mély nyomokat is hagyhattak Decrett lelkében e 
két esztendő tapasztalatai, amelyeket — mint látni fog
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juk — a kincstári erdőbirtok javára értékesen tudott hasz
nosítani.

A fiú iránt oly jóindulatú Lahner erdőmester, e mun
kálat megszűnte után Decrettet Dobrocsra rendelte és apja 
mellé osztotta be, ahol az usztatásra előkészített tűzifa föl
vételénél, majd tavaszszal a tüzifausztatásnál, később pedig 
más munkáknál nyert alkalmazást fölvigyá ói minőségben.

Még ez esztendőben (1790) a kamarai intézőség 
(Kammerverwaltung)*) Liptó megyébe, Boczára küldötte 
Decrettet, hogy az ott súlyosan megbetegedett segéderdőőr, 
Helcz Imre teendőit ellássa. Itt napi 15 krajczár bér mellett 
1791 február haváig szolgált.

Ezen idő alatt halt meg váratlanul édes atyja, aki úgy 
látszik ez idő tájt már özvegy ember volt. Decrett ugyanis 
nemcsak arról panaszkodik későbbi irataiban, hogy az 
elég nagy távolság és behavazott utak miatt apjának 
temetésén részt nem vehetett, hanem fölemliti azt is, hogy 
neki, a 16 éves fiúnak kellett ezen időktől kezdve és több
nyire a távolból gyámkodnia árva testvérei fölött és kellett 
azok gondját viselnie. Megjegyzi különben ugyanitt, hogy 
Isten kegyelméből és segítségével föl is nevelte őket, s a 
szülei után maradt kis vagyont úgy osztotta meg közöttük, 
hogy azzal azok mindegyike meg volt elégedve.

Boczán különben csak négy hónapig maradt Decrett. 
A selmeczbányai főbányagrófi hivatal ugyanis**) segéd- 
erdőőri minőségben és ugyancsak 15 kr. napibér mellett 
Gömör megyébe, Tiszolczra helyezte. Itt a következő 
(1792) évben heti 45 kr. külön bér ellenében, Dvorszky 
nevű társának szolgálatát is el kellett látnia. Sőt a tiszolczi

*) Október hó 21-én kelt 2123/1790. számú rendeletével.
**) 1791. évi márczius hó 2-án kelt 830. számú rendeletével.
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két éves szolgálata alatt őt az erdőközi tűzifa fölvételéhez 
és a tüzifausztatásnak felügyeletéhez is kirendelték.

1793-ban segéderdőőri minőségben Breznóbányára az 
erdőbirói hivatalba helyezték, ahonnét azután a közeli 
Dobrocson lakó árva testvéreit gyakrabban meglátogathatta 
és azok gondját is könnyebben viselhette.

Breznóbányán nyolcz évig szolgált; de csak az át- 
helyeztetése utáni ötödik évre (1798-ban) jutott valóságos 
erdőőri javadalmazásba. Molkersdorffer erdőbiró mellett 
az erdőgazdasági számadások egybeállításán dolgozott és 
egyéb irodai teendőket végzett. Különben breznóbányai 
szolgálata alatt három év tavaszán hosszabb-rövidebb ideig 
tartó kiküldetéssel a közeli Benesházán, a már tulöreg 
Urbany nevű famester mellett is segédkezett az ott házilag 
űzött tutajozási és tüzifausztatási munkálatok körül; három 
éven át pedig időközönként a Fekete-Oaram völgyében, 
tehát szülőföldjén és annak közelében teljesített kisegítő 
szolgálatokat.

A breznóbányai erdőbiró mellett eltöltött nyolcz év alatt 
Decrettnek — mint maga is Írja — alkalma nyílott ahhoz, 
hogy magát az erdőgazdaság úgy külső, mint belső, tehát 
irodai teendőibe begyakorolja. Főnöke erre elégséges alkal
mat nyújtott neki; sőt valószínű, hogy buzdította is 
az éleseszü és munkás Decrett-et, hogy magát tovább 
képezze.

Buzditásra-e, vagy magától, de bizonyos, hogy Decrett 
ez időtájt nagy odaadással igyekezett magát az erdőgazda
ság elméleti ismereteiben is kiképezni. Meghozatta Burgs- 
dorf híressé vált vaskos erdészeti munkáját s egyéb erdő- 
gazdasági vonatkozású könyvön kívül főleg azt tanul
mányozta behatóan.

Felsőbbsége honorálta is a jóravaló ifjú törekvését, 
2
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munkásságát és képességeit, mert 1800 júliusában Besz
terczebányára alerdészszé neveztetett ki.

Beszterczebányán ebben a minőségben négy évet töl
tött. Ez idő alatt alkalma nyílott elméleti ismeretei tovább- 
íejlesztésére, de arra is, hogy magát a gyakorlati erdő- 
gazdaságban és a hivatali teendőkben továbbképezze és 
emellett jóravalóságát és rátermettségét is beigazolja.

Decrett munkásságát nem elégítik ki itt a reáruházótt 
föladatok. Elvégezi ezeken felül főerdésze összes erdő- 
gazdasági számadásait és egyéb irodai munkáját és elkészíti 
még a szomszédos kerület eszményi térképét (Ideal-karte) is.

Ilyen tevékenység láttán azután a főerdészi kerület egy- 
harmadának, a kordéházai, tajói és szelesei erdőrészek gaz
daságának ellátását is reábizták.

Beszterczebányán való tartózkodása alatt 1802 február
jában, 28 éves korában megnősül és elveszi az erdőközi 
(mihálytelki) kohógondnok mostoha leányát, Haberl Teréz 
Katalint.

1807-ben erdészi minőségben Erdőközre (Mihálytelekre) 
rendelik s a rendes gazdasági teendőkön kívül csakhamar 
megbízzák az ottani uj fűrész és erdőtisztilak építésével. 
Alig készül el ezekkel az építményekkel, egy év és három 
hónapi ott tartózkodás után a selmeczbányai főbányagrófi 
hivatal 1805. évi október hó 9-én kelt rendeletével ideig
lenes főerdészi minőségben Beszterczebányára helyezi át.

Itt azután csakhamar egy megtisztelő megbízatás érte. 
Amikor ugyanis a napóleoni hadak Wien felé közeledtek, 
s azok betörésétől tartani lehetett, onnan nagymennyiségű 
arany és ezüst értéket szállítottak titokban Beszterczebányára 
és helyeztek itt biztonságba. Ezt a kincset a már akkor 
föltétien megbízhatóságáról ismét Decrettre bízták oly uta-
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sitással, hogy annak őrizetére; erdőmunkásokból csapatot 
szervezzen. ■

Óhegyi és a kincstárhoz hű felsőgaramvidéki telepes
munkásokból maga válogatta össze és szervezte e czélra 
100 emberből álló csapatát.

Később pedig, nem sokkal az auszterliczi nagy csata 
előtt, amikor ez az őrszolgálat a változott körülmények 
folytán jelentőségéből veszített, csapatával az ellenség moz
dulatainak figyelemben tartására és kémszolgálatok teljesí
tésére rendelték.

Ilyen minőségben egészen Auszterlitzig jutott el.
A nagy ütközet után megszűntek efféle megbízatásai 

és Decrettet ismét kizárólag az erdészet Szolgálatában látjuk.
Rendes hivatali teendőin fölül 1807. év nyarán az 

óhegyi és urvölgyi irtványok fölvételét eszközölte és 
azok használatát szabályozta.

E nyáron különben a helyettes főerdészi minőségben 
töltött 21 hónap után*) az udvari kamara őt véglegesen 
kinevezte főerdészszé.

Ilyen minőségben azonban csak két hónapig szolgált 
már Beszterczebányán, mert szeptember hó utolsó hetében 
meghalt Molkersdorffer breznóbányai erdőbiró (Wald- 
bereiter) s e fontos állás azonnali helyettesítésére Decrett 
főerdészt rendelték.

Négy hónapig működött itt helyettesi minőségben, 
amikor a selmeczbányai főbányagrófi hivatal 1808. évi 
január hó 27-én 361. szám alatt kelt leirata szerint
l. Ferencz király őt az újonnan alakított budai udvari 
kamara kerületében Breznóbányára végleges minőségben
m. kir. erdőbiróvá kinevezte.

*) A főbányagrófi hivatal 1807. évi julius hó 29-én kelt 3517. számú 
trendelete szerint.

2*
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Férfikora legszebb idejében és munkaereje teljében 
jutott Decrett e jelentékeny állásba, amelyben azután 
— 34 éves korától 41 éves koráig — ó1/« évet a leg
nagyobb tevékenységben töltött el.

Az ezen idő alatt kifejtett munkásságát alább külön 
fejezetben méltatom. Itt csak azt említem föl, hogy breznó
bányai erdőbiróvá történt kineveztetésétől kezdődik Decrett 
életének az a jelentőségteljes része, amely alatt kifejtett 
munkásságával nevét a magyar erdőgazdaság történetében 
örök emlékezetűvé tette.

Széleskörű munkásságát és az erdőgazdaság helyze
tének javítására irányuló nemes törekvéseit felsőbbsége is 
elismerte. Duschek Ferencz budai főerdőfelügyelő, aki a 
beszterczebányai kamarai erdőhivatal kerületébe tartozó 
erdőket először 1807-ben, majd 1809-ben és úgy látszik 
1812-ben is beutazta, az útjáról szóló és 1813-ban elő
terjesztett jelentésében, nagy elismeréssel emlékezik meg 
Decrett József tevékenységéről s a több tekintetben el
hanyagolt gazdasági állapotok javítására irányúló azon sok 
oldalú törekvéseiről, amelyek a felsőbbség nagyobb támo
gatására érdemesek.

Ez az előterjesztés bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy 
akkor, amikor 1814-ben a beszterczebányai kamarai erdő
mesteri állomás megürült, arra Decrett József erdőbirót 
szemelték ki.

A selmeczbányai főbányagrófi hivatal 1814. évi február 
hó 25-én kelt 939. sz. rendeletével értesítette arról, hogy 
I. Ferencz király őt erdőmesterré s a beszterczebányai 
kamarai erdőhivatal főnökévé nevezte ki.

A vasszorgalmu, határt nem ismerő ügybuzgóságu s 
az idők során nagy gyakorlati és elméleti képzettségre 
szert tett Decrett Józsefből tehát 41 éves korában erdő
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mester s a bányakamarai erdőhivatal főnöke lesz. Vezetője 
lesz annak a 150.000 kát. holdat meghaladó erdőbirtok 
gazdaságának, mely a mai beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóság egész területét, s ezenfölül a 25.000 kát. 
holdra tehető azokat a birtokrészeket foglalta magában, 
amelyek később Beszterczebánya és Breznóbánya szab. 
kir. városok, valamint Libetbánya nagyközség részére ki
hasítva lettek.

Decrettre uj minőségében nagy munka várt!
Duschek Ferencz budai főerdőfelügyelőnek útjáról irt 

jelentéséből tudjuk, hogy a beszterczebányai kamarai erdők 
eddigelé nagyobbrészt minden terv és szabályszerű gaz
dálkodásra való tekintet nélkül használtattak s hogy azok 
gazdaságának ellátása és szolgálata kevés kivétellel elhanya
golt volt.
*■ Decrettre hárult a föladat, hogy a kamarai erdőket a 

további foglalás elől megvédje, hogy a rendszertelen 
használatok és egyéb kezdetleges eljárások helyett az erdő
birtokon rendet teremtsen és olyan szabályokat érvényesítsen, 
amelyek a gazdaságot okszerű irányba terelik, annak 
belterjességét fokozzák s a jövőnek szép és egészséges 
faállományokat biztosítani képesek.

A nagy erdőbirtok gazdaságának vezetése, szinte min
den arra termett és Decrett intenczióit átértő segítség nél
kül, kivált kezdetben aránytalanul igénybe vette minden 
idejét és tevékenységét.

Ahogy azután az uradalmat megismerte és annak közép
ponti igazgatását is valamennyire rendbe hozta, hozzálátott 
azoknak az alapvető és gazdaságtörténelmileg annyira jelen
tős reformoknak tervezéséhez és végrehajtásához, amelyekről 
a következő fejezetben részletesen szólok s amelyeken hosszú 
szolgálata végéig oly odaadó buzgósággal fáradozott.
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Decrett gazdaságtörténelmileg annyira nevezetes és 
örökbecsű munkássága tényleg nem lankadt el egész 
szolgálata végéig. Mégis, amikor 1837-ben 50-ik szol
gálati évét betöltötte, kérte nyugdijaztatását.*)

A 13 éves korától kincstári alkalmazásban állott 
63 éves ember visszavonulni kivánt, hogy a félszázados 
tevékenység fáradalmai után nyugodt és gondtalan életet 
élhessen s hogy pár év előtt megtámadott, de vizgyógy- 
móddal helyreállított egészségét nyugodtabb életmód mellett 
kellően megőrizni, magát jobban ápolni képes legyen.

Decrett néhai nevelt leánya nekem közvetített elbeszélései
ből arról értesültem, hogy őt szolgálata végén sok keserűség 
érte; amiben talán az utolsó években a felsőbbségénél 
bekövetkezett személy változások folytán azok az egyéni
ségek részesítették, akik intenczióit megérteni, érdeme szerint 
méltányolni nem tudták.

Ezt a másodkézből vett értesülést pozitívumként ugyan 
egyáltalán nem tekinthetem, a teljesség kedvéért fölemliteni 
mégis jónak láttam. Hozzá kell azonban fűznöm, hogy 
sem az egykori ügyiratokban, sem Decrett följegyzései- 
ben erre nézve semmiféle nyomot nem találtam! Ha tény
leg érte keserűség, Decrett edzett lelke, mel^ őt 50 éves 
szolgálata alatt munkára sarkalta, elég erős és elég nemes 
volt arra, hogy magába tudja zárni a keserűségeket is!

Nem tudtam megállapítani azt sem, hogy nyugalomba 
vonulása alkalmából érte-e őt kitüntetés?

Egy kis kézikönyvből azonban, amelybe teendőit 
jegyezte föl és amelyben kiadásait tartotta nyilván, azt 
állapítottam meg, hogy már 1838-ban útra készült, hogy

*) 1837 szeptember hó 1-ével nyugdíjazták (1837. évi 3032. szám alatt).
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királyi kihallgatásra menjen; útja azonban ebben az esztendő
ben ismeretlen okokból elmaradt.

1839 tavaszán azután megvalósíthatta ezt a szándékát 
s ezzel kapcsolatban azt a tervét is, hogy hazáját meg
ismerendő, egy nagyobbszabásu utat tegyen.

1839 április hó 23-án indult el nejével kocsin Wien 
felé, ahová Pozsonyon át 27-én érkezett meg.,

Itt tisztelgett az udvari kamaránál, meglátogatta ismerő
seit és terve szerint bizonyára megjelent királyi kihallgatáson is.

Wienben iunius hó 1-ig, tehát hosszasabban időzött, 
szórakozva színházak, múzeumok stb. látogatásával. Tett 
kirándulásokat, s egy ilyen utján fölkereste Mária-brunnt is, 
ahol akkortájt tudvalevőleg az erdészeti akadémia volt.

Junius hó 1-én Pozsonyba utazott, ahol pár napot 
időzve Budára tért.

Innét azután junius hó 14-én indult országjáró útjára?
Hajón Mehádiáig ment a Dunán. Innét Orsován, Lúgoson 

át Dévára, majd Vajdahunyadra. Azt, hogy hol és mennyi 
ideig tartózkodott, talán mellőzhetem.

Kelet felé azután Vajdahunyad volt a legszélsőbb állo
mása, ahol több ismerőse lehetett, vagy pihenés czéljából 
maradt egy héten át.

innét azután Aradon, majd Temesváron át utazott és 
Makón, Félegyházán át augusztus 13-án Budára ért vissza.

Budán ismét töltött pár napot s csak azután utazott 
Esztergomon át Korpona irányában Beszterczebányára, 
ahova augusztus hó 22-én ért.

Ez a kerek négy hónapon át tartott és az akkori 
közlekedési viszonyok mellett nagyon is fárasztó ut*) 
bizonyíthat Decrett még akkor is nagy szívóssága és

*) Költséges is volt, mert pon:tos jegyzetei szerint 1634 forintot költött 
ez útjára.
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akaratereje mellett. De jellemzi ez az ut tudásvágyát és 
kollegiális érzületét is, mert bár a fél országot beutazta, 
az útirányt ez alkalomra akként választotta meg, hogy 
a magyarországi kincstári erdőbirtok tekintélyes részét 
megismerje s a kincstári erdészetnél és bányászatnál alkal
mazásban álló tiszttársait és kollegáit, valamint hosszú 
szolgálata alatt szerzett egyéb ismerőseit és barátait meg
látogassa, mielőtt a közélettől visszavonul.

Mert Decrett búcsúzott ez alkalommal. Búcsúzott kirá
lyától, búcsúzott az udvari kamarától, mint sok éven át 
volt felsőbbségétől; búcsúzott a budai kamarától és búcsú
zott Wienben, Budán és az országban szerte lakó 
kollégáitól, barátaitól, ismerőseitől. Búcsúzott mindenkitől, 
mert ez a nagyenergiájú, tapasztalatokban gazdag és nagy- 
tudásu lélek ezután már valóban végleg visszavonul min
den nyilvános szerepléstől.

Megtakarított garasain Beszterczebányán, a mai Bethlen- 
Gábor-utczában szerzett házában visszavonultan éli további 
napjait.

A vizgyógymódért rajong; ezt tanulmányozza könyvek
ből és ezt alkalmazza gyakorlatilag már évek óta önmagán. 
S mert tétlenségben élni nem tud, könyvet ir a hidegvíz 
"vógyitó hatásáról; czime*) szerint is »számos idevágó 
munka és saját tapasztalatai alapján".

Az 1840-ben befejezett kis munka szerint ő már 
1834 év óta, tehát hat éve használja a hideg vizet teste 
ápolás hoz; s mint írja, kipróbált gyógymódja részben 
helyr állította már megtámadott, sőt megbontott egészségét.

•) Anwendung und Gebrauch des frischen und kalten Wassers nach Inhalt 
der merhreren Wasserbücher und auf mehrjährige eigene Erfahrung gegründet 
und aufgestellt.
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Alig tette azonban Decrett mindezt papírra, amikor 1840 
deczemberében megbetegedett.

A rendelkezésemre jutott abban a kis könyvecskében, 
amelybe teendőit és kiadásait jegyezte föl, 1840 november 
hó 26-ika után már csak egy deczemberi följegyzés van, a 
kelet megjelölése nélkül.

Azután végleg megszűnnek a kis könyv adatai. Nem

1. kép. Az a besztercebányai ház, mely Decrett tulajdona volt.

akad már dolga annak az itatópapirnak sem, mely az ettől 
az időtől eltelt hatvankilencz év óta ma is ott hever a 
könyvecskébe tintával irt jegyzetek utolsói mellett

Decrett ágyba kerül, hogy onnét többé föl ne keljen! 
Erősen meghűlhetett, mert tüdőgyulladásba esik.
Január hó 6-án már oly rosszul érzi magát, hogy vég

rendelkezik. Kubáth Károlynak, a beszterczebányai ezüst-
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kohó gondnokának mondja tollba végakaratát. Tanukként 
Budatinszky György beszterczebányai káptalani nagyprépost 
és Weisz Nép. János őrkanonok vannak jelen. Ezek azután 
átveszik az eredeti végrendeletet, hogy a nagybeteg kíván
sága szerint a székeskáptalannak adják át megőrzés végett.

Ezután már Decrett állapota mind rosszabbra fajul. Az 
erős szervezet nem tud megküzdeni a kórral, mely nálánál 
erősebb.

Január 18-án bekövetkeznek végórái. Tilles plébános 
ellátja az utolsókenettel ... és ennekutána nemes lelke el
hagyja porhüvelyét!

Kiszenvedelt.. .
Halálát özvegye, született Haberl Teréz Katalin, akivel 

harminczkilencz éven át élt boldog házasságban; fogadott 
leánya: Fazoldné Gejda Ágnes, az ennek férjhezmenetele 
után felnevelt rokonleány: Gasparetz Flóra és kiterjedt 
rokonság gyászolta, melynek minden tagja jóakaróját és 
legtöbbje jóltevőjét vesztette a boldogultban.

Az a szerető és nemes szív ugyanis, amely a paraszt
sorból való 16 éves fiút a korán árvaságra jutott testvérei 
fölnevelésére sarkalta, a később fontos eszmék szolgálatába 
szegődött és annyi nehézséggel megküzdött nagy művelt
ségű és magas állású férfiúban egyforma érzelmekkel 
dobogott, annak haláláig. Nem változott meg tehát akkor 
sem, amikor a beszterczebányai hatalmas uradalom erdő- 
gazdaságának élére került. Tekintélyes állása daczára soha
sem szégyelte alacsony sorban maradt rokonságát; sőt 
ahol csak szüksége jelentkezett, nem mulasztotta el, hogy 
erkölcsi és anyagi támasza legyen.

A már többször említett kis könyvecske, amelybe élete 
utolsó két évében napi teendőit és kiadásait jegyezte föl, 
igazolja, hogy rokonait még nyugdíjas, tehát szükesebb
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körülményei között is segítette. Különösen támogatta pedig 
János öcscse Éva leányát Huszár lllésnét és illetve annak 
férjét, a Petőfi- és Deák-szobor nagynevű megalkotójának, 
Huszár Adolfnak*) a Beszterczebányához közel fekvő 
Olmányfalván lakott szüleit, akikkel alacsony soruk és 
szükes körülményeik daczára sokat érintkezett.

Végrendeletében is megemlékezik testvérei gyermekeiről. 
Gondoskodott arról, hogy megtakarított garasaiból valamely 
kevés nekik is jusson. Sőt elrendelte végrendeletében, azt 
is, hogy alapítványként 50 forint biztos helyre tétessék te 
és annak minden éves kamatai szülőföldje, Dobrocs-telep 
népiskolai tanítója részére utaltassák ki, a Decrett-családból

. . .. . . . i ' • . <

*) Miután Huszár Adolf származását életrajzírói helytelenül mutatják ki, 
jónak láttam a pontos anyakönyvi adatok alapján a Decreít-család fáját össze
állítani, kezdve Decrett József szüleivel és befejezve azt Huszár Adolf szobrászszal 
a következőkben:

Decrett János és Mária

József, Zsuzsanna, János, Rebeka, 
szül. 1778

XI [—24,
férje Romár józsef

szül. 1774 szül. 1775 szül. 1777
VII—11, 

neje Habéit 
Teréz Katalin

X—30, férje 
Chudik 
János

XII—24, 
neje Komár 
Zsuzsanna

1 11 ’ i'"

József, Zsuzsanna,

1

János,
.1
Éva,

1 . . • t
Mária, Petronell»

szül. 1803 szül. 1813 szül. 1804 szül. 1816 szül. 1811
III-:11 XII—29, V—27 XII—27, II1-18,„

férje Spissák térje férje Korbacska
Huszár Illés

1 j
Katalin, Mária, Adolf,

szül. 1838 szül. 1840 szül. 1842
XI -1 VIII—20 V—18,

Jakabfalván 
(Zólyom m.)
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származó gyermekeknek az írás és olvasásban való okta
tása czimén.*)

A megboldogultat január 20-án temették el. Mint a

2. kép. Decrett József sírja a besztercze
bányai r. kath. temetőben.

város kiváló polgárát, a helyi 
szokásnak megfelelően azzal 
tisztelték meg, hogy nem a 
temetkezésre rendszerint hasz
nált délutáni órákban, hanem 
délelőtt 10 órakor vitték utolsó 
útjára, amelynél a gyászszer
tartást maga a káptalan nagy
prépostja, Budatinszky György 
végezte megfelelő segédlettel.

Kartársai, barátai és tisz
telői, hatóságok és egyesületek 
képviselői megható részvéttel 
csatlakoztak a gyászoló család
hoz és kisérték a kiváló lélek 
hült tetemeit nyugovó helyére.

Ma is ott pihen a besz
terczebányai róm. kath. temető
ben. Sírhelyét egy vaskereszt 
jelöli meg. Minha csak azt a 
vasakaratot és kitartást jel
képezné, mely ezt a fenkölt 
jellemű férfiút hosszú időkön 
át olyan nemes és eredménydús 
tevékenységben tartotta.

*) Ennek az alapítványnak a hollétéről tudomást szereznem nem sikerült.
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III. Erddgasdasági tevékenységének méltatása.

A XVIII. század vége felé, amikor már a nyugat országai 
mindjobban fölkarolják az erdőgazdaság kultuszát, nálunk 
is mutatkoznak jelenségek, amelyek egy jobb jövő elő
jeleit sejtetik.

Eszterházy Ferencz gróf és Scultéti Ferdinánd ellen- 
jegyzése mellett Mária Terézia királynő 1769 deczember 
hó 22-én kelt elhatározásával kiadja terjedelmes rendelését 
»a fáknak és erdőknek neveléséről és megtartásáról".

Nevezetes királyi «rendelés". Fölhívja az ország figyel
mét az erdők föntartásának jelentőségére. Kitanitja az 
erdők okszerű használatára, felújítására, azok nevelésére és 
gondozására.

Nagy értéket az iratnak éppen az ád, hogy legfelsőbb 
helyről, királyi székből először hirdetik Magyarországon, 
hogy «mely nagy és hasznos dolog légyen az, ha az erdők 
mindenkori jó és virágzó állapotban tartatnak; káros ellenben 
és fölöttébb ártalmas, ha minden különbség nélkül vágat- 
tatván, elpusztulnak".

Az erdők és a bennük űzendő gazdaság jelentőségének 
a legfelsőbb helyről való hirdetése csak megerősiti a nyugat 
állami erdőgazdaságai tevékenységéről hazánkban szállongó 
hireket, és fokozza a német erdészeti írók egymásután 
megjelenő és akkortájt már hazánkban is olvasott munkáinak 
érdekességét és fontosságát.

Hozzájárult mindehhez az erdőnek akkor még minden
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féle szolgalmakkal és az úrbéri viszonyból eredő terhek
kel lenyűgözött és egyébként is elhanyagolt állapota, 
valamint hozzájárult a bekövetkezendő országos fahiánytól 
való indokolatlan félelem;*) ami különben szinte minden 
nemzet gazdasági életében megállapítható jelenség és elő
hírnöke az erdőgazdasági fejlődés megindultának.

A vázolt körülmények között nem csoda, hogy e tájt 
a kormányhatalom már hazánkban is állandóan program- 
mon tartja az erdők föntartásának elősegítését, azok 
konzerválásának biztosítását és az erdőgazdasági érdekek 
istápolását!

Kormányintézkedés alapján már 1780 körül kezdetét 
vette a kincstári uradalmak felvétele, térképek szerkesztése 
>és az erdőállományok becslése.**)

Az 1770-ben Selmeczbányán létesített bányászati akadé
mián 1807-ben erdészeti tanszéket szerveznek és azt a jeles 
Wilkenssel töltik be.

Szerveznek 1807-ben négy országos főerdőfelügyelői 
állást, hogy az erdők fentartásához fűzött fontos állam
gazdasági érdekeknek érvényt szerezzenek.

Az ekként hazánkban először ébredő erdészet tavaszi 
szellője Decrett fogékony lelkére is nagy hatással volt, és 
mindenesetre jelentékeny befolyást gyakorolt arra, hogy a 
14 éves korától az erdőgazdaság szolgálatában nevelkedett 
fiatalember mohó érdeklődéssel olvassa a német erdőgazdasági 
munkákat és ezúton magának jeles ismereteket szerezzen.

Munkásságának tanulságos eredményei igazolják, hogy 
Decrett József mint autodidakta fogékony eszével és

*) A budai helytartótanács 1755-ben elrendelte, hogy a bányavárosok 
mocsaras és nedves helyeken fűzfákat ültessenek és ezzel elejét vegyék az előre
láthatólag bekövetkezendő tüzifahiánynak.

**) Ennél a munkálatnál nyert alkalmazást Decrett is, amikor a kincstári 
szolgálatba állott.
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szívós kitartásával kiválóan kiképezte mágát. Nem csoda 
tehát, hogy amikor az erdészet fejlesztésének szolgálatában 
a körmánytevékenység is megindult és ehhez alkalmas erőket 

.kerestek, az intéző körök figyelmét Decrett József kiváló 
egyénisége nem kerülhette el.

Az uj éra szinte első választottja Decrett József, akit 
1807-ben a breznóbányai erdőbirói állásban ideiglenesén 
alkalmaznak, 1808 februárban pedig oda őt már véglegesen 
kinevezi I. Ferencz király.

Fellebbvalói megtisztelő bizalmából, a gyakorlati szol
gálatban eltöltött 20 év bőséges tapasztalatával és a magán- 
szorgalomból oly nagy tudásvágygyal elsajátított szép elmé
leti ismeretek birtokában jutott Decrett e tekintélyes állásba.

Tőle munkát és sikereket vártak; az ő vasakarata és 
tetterős lelke munkára vágyott!

Alkotni, teremteni kivánt, amihez az a birtok, amelyet 
gondjaira biztak s amelyet ő hosszú idők során oly be
hatóan és részleteiben megismert, bőséges alkalmat is 
nyújtott.

Decrett életéből az állam szolgálatában addig eltöl
tött, bár éppen nem meddő 20 év inkább a tanulás és 
tapasztalatszerzés idejére esik, mig a breznóbányai erdő
birói állásba jutástól a szolgálata végéig eltelt 30 esztendő 
annak az eredményekben gazdag tevékenységnek ideje, mely 
különösen érdemes a méltatásra!

Munkásságának kellő megértéséhez és helyes méltány
lásához ki kell azonban emelnünk mindenekelőtt, hogy a 
mai beszterczebányai erdőgazdasági uradalom egész terü
letén és igy az annak felső részét alkotó, úgynevezett 
breznóbányai kerületben is, az erdők épp oly, sőt állíthatjuk, 
hogy elhanyagoltabb állapotban voltak akkor, amikor Decrett 
József 1807-ben a breznóbányai erdőbirói állásra került,
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mint amilyen elhanyagolt volt az erdők ügye egyebütt, 
székében az országnak.

A beszterczebányai akkori kamarai uradalom területén 
a bányászat és vele kapcsolatban a kohók üzeme vissza
fejlődésben lévén, ez a körülmény a bányászat szolgálatá
ban állott erdőgazdaságban is éreztette nyomasztó és káros 
kihatását.

Ennek az egyéb gazdasági és politikai viszonyok miatt 
is kedvezőtlenül befolyásolt, erősen dekadens állapotnak 
káros jelei nemcsak az uradalmi szolgálat hiányos ellátá
sában, de az egész uradalom területén egyéb körülmények 
megnyilvánulásában is észlelhetők voltak.

Rendszertelen fahasználatok, nagy fapazarlással. Elha
nyagolt vágások, amelyekben még magfákat is alig hagytak 
és amelyekben a túlhajtott legeltetés az erdők természetes 
felujulásának útját állta, mert a jogosultak és jogosulatlanok 
aránytalan számban tartott marhája mindent tönkretett. 
Sok helyütt már kopárosodó vágások, a pásztorok tüzétől 
elpusztított hegyoldalak. Az erdők egyébként tele foglalá
sokkal, jogtalan irtásokkal.

Ez a képe a másfélszázezer holdas beszterczebányai 
kamarai uradalomnak a XIX. század elején. Akkor tehát, 
amikor már a kormányhatalom is felismerte az erdőgazdaság 
nemzetháztartási jelentőségét és törekvése az erdők konzer
válására és a bennük űzendő gazdaság fejlesztésére irányult.

Megállapította különben az uradalom ezt az elhanya
goltságát az ott 1807-ben eljárt u. n. Majláth-Drevenák- 
féle királyi kiküldött bizottság is, melyben már erdészeti 
szakértő is szerepelt Duschek Ferencz budai főerdőfelügyelő 
személyében.

' Ez a bizottság jelentésében többek között az erdők 
fölmérésének s a birtokviszonyok rendezésének, a legel
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tetés megfelelő korlátok közé szorításának és szabályozá
sának s az erdők konzerválásának szükségét hangoztatta 
és mindenesetre az első inicziativát szolgáltatta ahhoz, 
hogy ez az uradalom a gazdasági fejlődés útjára tereitessék.

Decrett Józsefnek a bizottság eljárása után pár hóval 
breznóbányai erdőbiróvá történt kinevezése ezzel a királyi 
bizottsági erdőbejárással bizonyára szoros kapcsolatban van.

Decrett József megértette feladatát. Fáradságot nem 
ismerő munkakedvvel és lelkesedéssel látott a reá váró fel
adatok megoldásához.

A folyó hivatalos ügyek ellátásán kivül első feladatá
nak tekintette, hogy rendezze a felügyeletére bízott birto
kon az irtások és foglalások ügyét s ezzel az erdők kon
zerválásához s a birtokállomány biztosításához az első 
lépést megtegye.

El is végezte ezt a munkát az akkori erdőközi, fekete
garami, kisgarami és olaszkai erdészségek kerületében.*) 
Mintegy 38.000 hold erdőbirtokon eszközölte a fölvételt, 
mely abból állt, hogy vázlatos térképeket készített a fog
lalásokról s azokat birlalóikkal jegyzőkönyvileg letárgyalta.

A jegyzőkönyvek hatalmas köteteinek egész sorozata 
tanúsága ma is annak a nagy munkának, melyet Decrett 
az állami birtok jogviszonyainak rendezése érdekében oly 
odaadó buzgósággal és ma is például szolgálni hivatott 
pontossággal kifejtett.

Nagy lelkesedéssel és különös előszeretettel fogott a 
telepesmunkás-kérdés rendezéséhez, amely ennek a birtok
nak akkor már rákfenéjévé kezdett lenni.

Mint telepes favágómunkás-család sarja, ismerte ezt 
az ügyet, annak teljesen elhanyagolt és kuszáit voltát.

*) A mai mihálytelki, dobrocsi, karámi, sziklai, kisgarami, cserpataki és 
rezsőparti erdőgondnokságok és Breznóbánya szab. kir. város erdőbirtoka.
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Ismerte annak úgy a munkásságra, mint az uradalomra 
káros és tarthatatlan kialakulásait. Egyfelől emberi érzése 
és igazságszeretete, másfelől az erdőgazdaság iránt való 
lelkesedése megerősítette lelkében az évszázadok alatt tel
jesen elfajult állapotok tarthatatlanságát.

A kincstári munkástelepek viszonyaiban kialakult akkori 
zilált állapotnak vázolására elég talán felemlítenünk, hogy 
azoknak a kincstári mezőföldeknek a használatát, amelyek 
arra voltak hivatva, hogy a munkásoknak bérpótlékul szol
gáljanak, a hosszú idők során egyes jobbmóduak a sze
gényebbektől megváltották. Az újabb generácziók földekhez 
meg egyáltalán nem tudtak jutni másként, csak irtások és 
foglalások révén, tehát tiltott utakon.

Egyes jobbmóduak csordákat hajtottak a legelőkre, a 
szegényebbek pedig kiszorultak, mert egyáltalán nem 
maradt legelőjük. Az érdekeikben ellenfelek azután nem 
egyszer bosszúból egymásra gyújtották az erdőt, fölper
zselték a hegyoldalakat. Mások pedig kíméletlenül legel
tették a vágásokat s a nyájaik és csordáik utján űzött 
féktelen garázdálkodásaikkal kizárták azt, hogy e hegy
vidéknek az erdő felujulásakor annyira kívánatos nyugalma 
meg legyen.

Az erdő, főleg a telepekhez közelebb fekvő részeiben 
a pusztulás képét mutatta, a munkásnép számottevő részé
nek igényei pedig kielégítve egyáltalán nem voltak.

Meglazult emellett a munkások között a fegyelem; s 
mert a művek üzeme nagyon is alászállt s igy tüzelőfára 
és faszénre sem volt oly nagy arányokban szükség, nagyon 
megapadt az erdei munka s igy keresethez sem jutott a 
telepek lakossága.

Decrett ezért fölmérte a feketegarami és cserpataki 
összes kincstári mezőgazdasági földeket, azokról pontos
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térképeket készített. Kiszámította ezután területüket s a 
szolgálati idő arányában megállapított kulcs alapján föl
osztotta azokat a kincstári munkástelepek lakói között.

Egybeállitott igen alapos részletes törzskönyvet is, 
és megszerkesztette a munkástelepek lakói föld-, marha
tartásbeli és egyéb járandóságainak szabályzatát; amelyhez 
azután a főbányagrófi hivatal is hozzájárult és amelyet az udvari 
kamara 1811. évi 4945. számú rendeletével jóvá is hagyott.

Megszerkesztette végül a telepes erdőmunkások szol
gálati és szervezeti szabályzatát és azt is előterjesztette fel- 
sőbbségének.

Hogy pedig mindez milyen alapvető, nagy és nehéz 
munka volt, igazolhatja már az az egy körülmény is, hogy 
az ez időtől eltelt kerek száz esztendő óta Decrett meg
állapításain, amelyek, mint később látni fogjuk, az uradalom 
kincstári telepesmunkásaira nézve általánosítva lettek, mind 
a mai napig nem változtattak.

Sokat tett az erdők használatának szabályozása és bel
terjesebbé fejlesztése érdekében is.

Az akkori erdőközi erdészség kerületében*) bevezette 
a gyéritési eljárást az u. n. kasszenitéssel **) kapcsolatban, 
hogy a fiatal faállományok záródása folytán életképtelenné 
váló törzseket értékesíthesse!

Már ekkor, tehát breznóbányai erdőbiró korában nagy 
munkásságot, soha el nem hervadó érdemeket szerzett 
Decrett az erdőfelujitás, valamint a kopárfásitás körül 
kifejtett tevékenységével.

*) A mai mihálytelki erdőgondnokság és a breznóbányái városi erdő- 
birtok.

•*) Kasszenitésnek nevezik e vidéken ma is azt a szenitő eljárást, amikor 
nem állandóbb szenitő helyeken és nem ürméterekben termelt fából egybeálli
tott rakásokban égetnek szenet, hanem hosszabb-rövidebb törzs részekből ott 
készítenek kisebb szenitő rakást, ahol ilyen anyag rendelkezésre áll.

3*
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Amint már vázoltuk, az egész uradalmat igen elhanya
golt állapotban találta az 1807-ben ott eljárt Majláth- 
Drevenák-féle királyi bizottság.

Bizonyára a bizottságban szakértőként résztvett Duschek 
főerdőf el ügyelő közbenjárása folytán ennek a királyi bizott
ságnak javaslatára rendelte el az udvari kamara, hogy az 
uradalomban még nem ismert és nem alkalmazott mester
séges erdőtelepítéssel tegyenek kísérleteket s ez utón a 
nagy területeken letarolt, tönkrelegeltetett, sőt legtöbbnyire 
le is égett és ijesztően kopárosodó hegyoldalak betelepítése, 
a rosszul végrehajtott és ezért nem sikerült természetes fel
újítások pótlása, valamint a széltörések miatt vagy más 
okokból eszközölt tarvágások felújítása biztosítható legyen. 
Költségeket is folyósithattak mindjárt e czélra, mert már 
1809-ben, tehát a királyi bizottság eljárása után alig l1/« 
évvel kísérletek folynak az uradalomban a mesterséges 
erdőtelepítés körül.

Bizonyára a rendelkezésre állott, aránylag kevés költség 
és a sürgős felújításra váró területek nagysága miatt, és 
mert az kezdetben egyszerűbbnek is látszott, először a 
vetéssel próbálkoznak.

Az uradalomban az elmúlt őszön gyűjtött luczfenyő 
és a budai főerdőfelügyelőség részéről küldött vörösfenyő- 
maggal kezdik a kisérleteket. A breznóbányai kerületben 
maga Decrett József erdőbiró, Steiner erdőközi erdészszel 
és Kabszay famesterrel végzi a próbákat, a besztercze
bányai kerületben pedig Zapotil és Mastalircz erdészek 
hajtják végre a kisérleteket.

Arra nézve, hogy mily arányban és mily költségekkel 
végezték e munkát, az akkori időből reánk maradt követ
kező egybeállítás szolgálhat fölvilágositással:
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Az első kísérletek eredményéről följegyzések nem 
maradtak reánk. Csak azt tudjuk, hogy a további években 
is végeztek ilyen kísérletező munkát, de még mindig elég 
szerény keretben.

Decrett lelkesedett a mesterséges erdőtelepítésért, mert 
lelkesedett a gondolatért, hogy az uradalom tönkrejutott 
hegyoldalait ekként még sikerül visszaadnia az erdei tenyé
szetnek. Jóindulatú szándékainak végrehajtásában sok nehéz
séggel kellett megküzdenie; mindez azonban nem tompította 
lelkesedését, sőt megedzette kitartását.

1812-ben, tehát éppen most száz esztendeje, bő mag
termő év következett be, s ezzel egy kedvező alkalom 
kínálkozott ahhoz, hogy aránylag kevés költséggel nagyobb
szabásu s a kerületére számottevőbb munkát végezhessen 
e téren és ezzel a tulajdonképpeni kopárfásitás nagyjelen
tőségű munkáját megkezdje.

Megszerezte valahogy a kívánt hitelt és gyüjtetett is 
több mint 2400 mérő luczfenyőtobozt. Nem volt azonban 
embere, aki a gyűjtött tobozanyag továbbkezelésében és a 
magpergetésében gyakorlati jártassággal birt volna.

Burgsdorf munkája után maga elméletben ismerte ugyan 
az eljárást, mégis, mert a gyakorlati végrehajtást más irányú 
elfoglaltsága mellett egyedül nem végezhette és mert úgy 
értesült, hogy Körmöczbányán már volna egy magpergető, 
odaküldötte Steiner mihálytelki erdészt, hogy azt meg
tekintse és az ott követett eljárásokról tájékozást sze
rezzen.

Már ez év telén fölállítja az első magpergetőt s meg
szerzi a magpergetéshez szükséges eszközöket. Tavaszon 
(1813) és nyáron át azután a nap természetes melegével 
elvégzi a pergetést, s rostálással mintegy 250 mérő szár
nyatlan luczmagot termel s nagy gonddal és körültekin
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téssel, de másfelől lelkesedéssel lát a mesterséges erdő
telepítés első nagyobbszabásu munkájához

Nem szegték ugyanis kedvét és lelkesedését az eddig 
fölmerült nehézségek, és az a körülmény sem, hogy köz
vetlen fölebbvaló hatósága, a beszterczebányai bányakamarai 
erdőhivatal, selmeczbányai főbányagrófi hivatal e tekintet
ben addig sem támogatásban, sem útmutatásban nem része
sítette.

Maga Írja, hogy: „sem föllebbvalóim, sem alárendelt
jeim ez irányban járatosak nem lévén, több erdészeti mun
kából gyűjtött alapelvek és eltanult elméletek alapján s a 
budai főerdőfelügyelőség jóakaró irányítása és támogatása 
mellett kezdettem meg a mesterséges erdőtelepítést“.

A gyűjtött és kipergetett magot nagyobbrészt a mai 
rezsőparti erdőgondnokság sebeséri völgyében, több mint 
20 év óta lepusztitva álló hegyoldalakon, a munkálathoz 
kirendelt Zünke és Petykó nevű végzett erdészeti akadé
miai hallgatók igénybevétele mellett, mint maga Írja: 
„bizonyos aggodalom és sokféle kísérletezés után" vettette el.

Ezzel a munkával tehát megkezdette Decrett a kopár- 
fásitást és az erdők rekonstrukczióját a beszterczebányai 
uradalomban; amely téren azután, mint látni fogjuk, elévül
hetetlen érdemeket szerzett.

Nem érdektelen itt leszögeznünk, hogy Magyarországon 
ez az első, okmányokkal is igazolható tevékenység a kopá
rok mesterséges fásítása körül. Ennek a körülménynek a 
megáilapitása pedig annál kevésbbé lehet érdektelen, mert 
mint közismeretü, a földmivelési kormányzat éppen mostan
ság nagyarányú akcziót kíván megindítani a kopárok befási- 
tása érdekében. Azt a munkát kívánja tehát nagyszabású 
kormánytevékenységgé kifejleszteni, amit éppen most 100 
esztendeje annyi lelkesedéssel Decrett József kezdett meg.
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Ugyanebben az esztendőben (1813-ban) létesítette az első 
csemetekerteket, és azokban azután luczfenyő-, valamint a 
Duschek Ferencz főerdőfelügyelő közbenjárása folytán Tirol
ból került magból vörösfenyő-, majd később ezenkívül 
jegenyefenyő-, juhar-, kőris-, hárs- és bükkcsemetéket nevelt.

A történeti igazság kedvéért nem lesz itt érdektelen 
följegyeznünk azt sem, hogy Decrettnek a fennebb leirt és 
foltvetéssel végrehajtott első nagyobbszabásu mesterséges 
«rdőtelepitése nem sikerült a kívánt módon.

A fölöttébb kedvező csiraképességü magból ugyanis 
túlsók kelt ki a foltokban; úgy hogy azokat azután gyom- 
lálással ritkittatta meg.

Ez a félsiker sem vette el a kedvét, sőt azokra a 
további próbálgatásokra sarkalta, amelyek révén többek 
között a magvetés terén is oly páratlan sikereket ért el.

Duschek Ferencz főerdőfelügyelő élénk figyelemmel 
kísérte Decrett tevékenységét és munkássága elismerésre- 
méltó eredményeit. Ott járt az uradalomban 1909-ben, 
majd 1912-ben s módjában volt párhuzamot vonni annak 
többi részében és a Decrett kerületében kifejtett tevékeny
ség eredményei között.

Módjában volt azonban megállapítania azt is, hogy 
sem a beszterczebányai erdőhivatal, sem a bányakamarai 
elöljáróság egyáltalán nem igyekeznek a nagyon elhanya
golt erdőgazdaság állapotán javítani s hogy ilyen körül
mények között az uradalomban 1807-ben eljárt Majláth- 
Drevenák-féle királyi bizottság javaslatai, érvényre nem 
jutnak, végrehajtva nem lesznek s Decrett törekvései és 
legjobb indulatu szándékai is nagyobbrészt megtörnek 
fölebbvalói ósdi felfogásán, de még inkább nemtörődömségén.

Ezért azután amikor 1813-ban beszámolt a besztercze
bányai bányakamarai uradalomban tett utazása tapasztala-
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Erdészeti Lapok 1912. VI. f.

Részlet az óhegyi m. kir. erdőgondnokság Szarvasdiilő (Jelenszka) nevű 
egykor kopár hegyoldalából, melyet Decrett József idejében erdősítettek be.
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iáiról, leplezetlenül reámutatott arra, hogy az erdők álla
potát és az azokban űzött gazdaságot a nagy uradalom 
egy jó részében egyáltalán nem találta rendben. Reámuta
tott arra, hogy az erdők legtöbbhelyütt minden terv és a 
szabályszerű gazdálkodásra való tekintet nélkül egészen önké
nyesen használtatnak, miért is elengedhetetlenül szükségesnek 
jelezte, hogy ennek a rendszertelen eljárásnak és okszerű gaz
dasági módok behozatalával most már az uradalom egész 
területén vége vettessék. Kívánatosnak jelezte ezért, hogy 
ne a művek közelében és a völgyek elején vágassanak és 
pusztittassanak az erdők, hanem hogy a völgyek mélyén 
elterülő érintetlen faállományok is használatra kerüljenek.

Mindezek biztosítása érdekében két völgybe, a kővizi 
és sebeséri völgyekbe erdei munkások telepítését javasolja, 
és feltétlenül szükségesnek jelzi vízgyűjtők építését.

A természetes utón föl nem újított s a szertelen legel
tetéssel tönkresilányitott terjedelmes vágásterületek beerdő- 
sitését sürgeti és ennek a czélnak a biztosítása érdekében 
többhelyütt magpergetők létesítését jelzi kívánatosnak.

Kiemeli Decrett kiváló tevékenységét s főleg jóravaló 
törekvéseit és terveit. Kiemeli azonban azt is, hogy felsőbb
sége érdeklődésének és támogatásának hiánya Decrett mun
kásságát nagyon megbénítja, tevékenységét kellő mértékben 
érvényesülni nem engedi.

Duschek főerdőfelügyelő előterjesztésének hatása nem 
maradt el. Erélyes intézkedések tétettek az erdők konzer
válása, rendszeres használata és felújításának biztosítása 
érdekében.

Nem valószínűtlen, hogy az erdőmesteri állás még 
ez év végén, vagy a következő év legelején ebből az elő
terjesztésből folyólag ürült meg, de mindenesetre jelen
tékeny része volt ennek az előterjesztésnek abban, hogy a
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bányakamarai erdőhivatal élére már 1814 február havában 
Decrett Józsefet nevezte ki I. Ferencz király.

Az erélyes intézkedések végrehajtása és az annyira 
kívánatos gazdasági rend megteremtése tehát Decrett Józsefre 
hárult

Decrett nem is késik a Majláth-Drevenák-féle királyi 
bizottság javaslatainak és a Duschek főerdőfelügyelő ujabbi 
jelentésének értelmében kiadott rendeletek intenczióinak 
megfelelő munkálatok végrehajtásával.

Gondoskodik, hogy az irtványok most már az egész 
uradalomban összeirassanak, a foglalások birlalóikkal jegyző
könyvileg rendeztessenek, hogy ekként az egész birtok 
konzerválásának első föltételét biztosítva, a további rongá
lásoknak gátat vessen.

Az éveket igénybevevő ezen nagy munka ideje alatt 
gondoskodik arról is, hogy a használatok a lehetőségig 
szabályoztassanak s a természetes felújítás érdekeinek szol
gálata mellett lehetőleg gazdaságosan hajtassanak végre.

Mindennek okából sokat jár a helyszínén, közvetlen 
érintkezéssel igyekszik alárendeltjeit az okszerű gazdasági 
eljárásokba bevezetni. Oktat, nevel, felügyel a munkák 
végrehajtására, rendelkezik, irányit, és mint az erdőügyek 
lelkes apostola, mindenkit tevékenységre buzdít. Szabályozza 
a hivatala központi szolgálatát, kifelé időleges rendeletekkel 
s az intézkedési könyvekbe irt utasításokkal igazgat, de 
mindenkép előkészíti a talajt a gazdaság végleges és 
gyökeres megreformálására.

Csak négy évi, az egész uradalomra kiterjedő ilyen elő
készítő tevékenység után, 1818-ban jut ahhoz, hogy meg
kezdhesse azoknak az erdőgazdasági szabályrendeleteknek 
a szerkesztését és kiadását, amelyek Decrett nagy elméleti 
és gazdasági tudásáról tesznek tanúbizonyságot.
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Ezen időtől azután szolgálata végéig szinte szakadat
lanul jelennek meg azok a szabályzatok, amelyek alapját 
vetették meg egy okszerű gazdasági rendszer és fejlődés 
kialakulásának. Nyugodtan láthat munkához, mert felsőbb
sége teljes bizalmát bírja s jóindulatú támogatására szá
míthat.*)

Mély bölcseségére és kifejlett nagy gyakorlati érzé
kére vall az a fölfogása, amelylyel az elhanyagolt álla
potban átvett uradalom erdőgazdaságának helyes irányba 
terelését a birtokhatárok állandósításán kívül egyfelől a 
birtokterhek és jogosultságok szabályozásának, másfelől a 
személyzet és főleg az erdőgazdasági teendők végrehajtá
sára hivatott munkások kioktatásának, a reájuk váró teen
dők és munkák szabályokba foglalásának és a szabályok 
betartásának előfeltételéhez fűzte.

Mint gyakorlati ember és mint olyan, aki munkás
családból származott, tudta becsülni értékét az erdőmunkás 
ügyességének és jóravalóságának, de ismerte azokat a felté
teleket is, amelyek árán azok jóravalóságát megteremteni, 
elősegíteni és megtartani lehet.

Tudta, hogy az erdei munkák révén biztosított anyagi 
boldogulás és a szigorúsággal párosult jólelkü elbánás 
legfőbb feltétele az erdei munkás jóravalóságának. De 
tudta azt is, hogy az erdei munkás anyagi boldogulását 
nem a szertelen állattenyésztés és az ennek kapcsán gya
korolni kivánt korlátlan legeltetés segíti elő; mert ennek 
alapföltételét az állandó és biztos keresetet nyújtó erdő- 
gazdasági munka alkotja.

Tudta végül azt is, hogy az erdőgazdasági munkást

*) Serényi János grófról, aki az 1818—1821. években volt besztercebányai 
kamarai elöljáró, okmányokkal igazolhatóan sikerült megállapítanom, hogy lel
kesen karolta föl azokat az eszméket, amelyek szolgálatába Decrett szegődött.
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az olyan foglalkozás, mely eltereli rendes élethivatásától, 
végeredményében dologkerülésre szoktatja és ha pillanat
nyilag és látszólag talán anyagi jólétét is segíti elő, vég
eredményében anyagi romlására vezet.

Ilyen fölfogásból kiindulva, a munkástelepeken nagy 
arányokban űzött és jogosulatlanul kiterjesztett marhatartás 
és ebből folyólag majdnem az egész uradalom mérhetlen 
gazdasági kárával elfajult erdei legeltetés korlátozására 
1820-ban az egész hivatal kerületében összeírja a munká
sok marháinak a számát. Összegyűjti a marhatartás szabá
lyozására eddig kiadott rendeleteket és intézkedik, hogy a 
marhalétszám minden éves megállapítása mellett az ide- 
vonatkozólag érvényben levő s az ügy szabályozására 
szolgáló rendeletek végrehajtassanak.

1828-ban résztvesz abban a regnikoláris bizottságban, 
mely a munkástelepeken kívánatossá vált összeírások és 
helyszíni tanulmányok eszközlése végett küldetett ki.

Erről az eljárásról azután egy nagyszabású és a kér
dést teljesen felölelő előterjesztésben számolt be, bemutat
ván egyben a garammenti munkástelepek szervezetének, a 
munkások javadalmazásának és kötelességeinek szabályo
zására és a kincstárhoz való viszonyának teljes rendezé
sére irányuló azt a nagyszabású tervezetet, amelyet azután 
felsőbbsége el is fogadott s amely újabb szervezési ren
delkezések híján ma is irányadóul szolgál a kincstári tele
pes-munkások jogviszonyainak elbírálásánál.

Hogy a szaporátlan, rendszertelen, de emellett nagy 
fapazarlással is járó s addig kizárólag fejszével végre
hajtott fadöntésit okszerűbbel cserélje föl, 1825-ben a 
fürészszel való fadöntés meghonosítása érdekében tette 
meg intézkedéseit. Ennek a czéljának sikere érdekében ki
eszközölte felsőbbsége engedélyét ahhoz, hogy Stájerország
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ból erdőmunkásokat hozathasson, akik a zólyommegyei 
erdőmunkásokat az uj döntési módra és a fűrész haszná
latára betanítsák.

Aki ismeri az őstermelő munkásnép konzervatizmusát 
és görcsös ragaszkodását az őseitől reámaradt gazdasági 
szerszámokkal való foglalkozáshoz és ismeri ellenszenvét 
a munkája módjában szándékolt minden újítással szemben, 
az, de csakis az tudja méltányolni az ilyen akczió ered
ményes voltának jelentőségét.

Kezdetben tényleg nem szívesen, sőt kifejezett ellen
szenvvel fogadták a munkások ezt az újítást. Később 
azonban, amikor számos próba és versenydöntés után be
igazolva látták a fürészszel való könnyebb és gyorsabb 
munkát és miután az uj eljárásra szabályzatilag is szorítva 
lettek, ez a döntési mód okozatosan tért hódított és végre 
általánosan elterjedt.

Fölöttébb érdekesek és még ma is tanulságosak a 
fatermelő- és szénégetőmunkák eljárásainak elég terjedel
mes szabályzatai. E munkák minden részletére kiterjedő 
utasítások ezek, amelyek emellett a munkák rendjének sza
bályzatait s a munkások kötelességeit is részletesen tartal
mazzák.

Ilyesféle utasításokkal a kincstári erdőgazdaság manap
ság nem rendelkezik, pedig azok czélszerüségét és jelentő
ségét tagadni nem lehet.

A nyugat országaiban végzett erdőgazdasági tanulmány- 
utam alatt akadtam efféle rendszabályokra, de egyikét sem 
találtam oly gondos körültekintéssel kidolgozottnak, mint 
Decrett szabályzatait. A külföldi efféle szabályzatok csak a 
munkások általános kötelességeit és legfeljebb a munka
rendet tartalmazzák, mig ezek az utasítások a munka végre
hajtásának módját is részletesen körülírják és egyszerű, de
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világos szavakkal az erdőgazdaság vezetőjének úgy, mint 
az erdei munkásnak egyformán szolgálnak részletes útba
igazítással.

Ezen utasítások különös jelentősége Decrettnek az a 
kiváló ügyessége, amelylyel ő az erdőgazdaság vezetőjétől 
az utolsó munkásig mindenkivel megértetni tudja azokat 
a föladatokat, amelyek a gazdaság okszerűségéhez vezetnek.

Az erdőgazdaság minden gyakorlati teendőjével, úgy 
mint az elmélettel és a messze időkre körvonalozott czé- 
lokkal tisztában lévő éles fölfogásu elme képes csak a 
gyakorlatiasság, a czéltudatosság és az okszerűség minden 
kellékével biró efféle alkotásokra.

Az erdőhasználás legfőbb teendőit magukban foglaló 
ezen utasításokon kivül ki kell emelnünk a fatermelési 
előirányzatok megszerkesztésére, a fajelölésre, a jelölt tör
zsek becslésére és a termelt anyag fölvételére vonatkozó 
szabályzatokat, amelyekkel az erdőtiszteknek ezen eljárá
sukhoz részletes útbaigazításokkal szolgál.

Az erdőfelújítás és illetve erdőtelepítés szolgálatának 
szabályozása körül Decrett szintén bölcs előrelátással s az 
adott körülmények mérlegelése mellett tette meg intézkedéseit.

Amikor ugyanis még alárendeltjeit a rendszeres fahasz
nálatokhoz kellett szoktatnia, amikor nagy térfogatú kopá
rok és elhanyagolt vágásterületek beerdősitése várt végre
hajtásra, tehát sokoldalú és nagy tevékenységre volt szük
ség ahhoz, hogy az elmúlt idők lényeges mulasztásai 
pótoltassanak; és amikor végül mindeme munkákra sze
mélyzetét még begyakorolnia is kellett: csak természetes, 
hogy nem érvényesíthette mindjárt egy belterjes erdőgazda
ság irányelveit! Meg kellett tehát elégednie olyan eljárá
sokkal, amelyek az adott körülmények között és azoknak 
megfelelőleg vezettek a gazdasági föladatok megoldására.
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Kezdetben helyszíni eljárások kapcsán szóbeli útmu
tatásokkal és ad hoc kiadott rendeletekkel szabályozza az 
erdőművelés eljárásait. 1818-ban azonban már szabályzat
ban intézkedik bizonyos erdőművelési teendőkre nézve.

így elrendeli például, hogy a vágásokat maga az erdő
tiszt jelölje, alárendeltjei pedig gondoskodjanak egyfelől az
iránt, hogy a fahasználatok e jelölés értelmében hajtassanak 
végre, másfelől pedig, hogy a jegenyefenyves és lomblevelű 
erdők fokozatos felújító vágásaiban állva hagyandó fa
példányok sértetlenül maradjanak vissza.

Legfeljebb a luczfenyőállományokban enged tarvágáso
kat, »hogy mindez által legalább a Mária Terézia-féle erdő
rendtartás előírásai érvényesüljenek addig is, amig más 
utasítások lesznek kiadhatók a természetes erdőfelújítás 
érvényesítése érdekében".

Elrendeli ugyanekkor, hogy a fahasználatok a lehető
ségig télen foganatosíttassanak; bizonyára a fatartósság 
biztosítása, de főleg az alátelepedett fiatalos védelme érdeké
ből; mert egyebütt aziránt is intézkedik, hogy mindazt, 
aki nedvkeringés idejében vág vagy ereget fát, erdőkár
tevőkként bírálják el.

Meghagyja, hogy túlkoros fapéldányok a vágás terén 
vissza ne hagyassanak s a gally és ág összehordassék.

És elrendeli, hogy az erdőtisztek különféle magot gyüjtes- 
senek, elvárva, hogy azok elvetését, valamint a csemeteültetést 
örömmel és odaadással hajtják végre, s hogy szorgos után
járással gondoskodnak a szükséges pótlások biztosításáról.

Utasítja az »erdészségeket", hogy a felújított területek
nek a teljes nyugalmat biztosítsák, azokat a legeltetést 
tilalmazó táblákkal lássák el; megjegyezvén, hogy ott, ahol 
ilyen tilalmi jelek nincsenek, a legelő károk be nem jelent
hetők, annál kevésbbé büntethetők.
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Már ezek is meglepő gazdasági előírások, ha meggondol
juk, hogy ezek Magyarországon, ezelőtt 93 éve adattak ki, 
s ha hozzáveszszük, hogy a tényleg végrehajtott erdőművelési 
munkáról a reánkmaradt okmányok szerint már akkor, sőt már 
ezt megelőző 10 évről (1908-tól), tehát több mint 100 esztendő 
előtti időről gondosan kiállított erdőművelési nyilvántartók, 
rendszeres erdőművelési költségszámlák készültek, amelyek 
ma is igazolják, hogy hol, mennyi és milyen fanemü 
magot, mily területen, mily költséggel és kinek felügyelete 
mellett vetettek el, illetve csemetét hasonló értelemben 
mily területen mennyit ültettek.

És nem lehet érdektelen följegyeznünk, hogy Decrett 
már akkor az elegyes faállományok telepítésére törekedett 
s hogy ami nálunk még ma is szokatlan — a juharon és 
hárson kívül — a fenyő közé a bükk közbeelegyitéséről 
is gondoskodott; amint azt a külföld hegyvidékein manap
ság az erdőtelepítés szinte elengedhetetlen föltételének tekintik. 
Tudjuk különben, hogy maga a nagy Gayer is az elegyí
téshez a bükköt állította előtérbe, azt az „erdő anyjáénak 
nevezve.

A most ismertetett szabályzat megjelenésétől számított 
3 év után, 1821-ben kiadja erdőművelési utasítását, mely 
a már 1816. évtől kezdve kiadott rendeletekre támaszkodva 
és utalva egybefoglaltan rendelkezik az erdőművelés el
járásait illetőleg.

Részletesen Írja elő az erdőművelési költségelőirányzat 
egybeállításánál figyelembeveendő körülményeket, általános 
elvül és zsinórmértékül állítva azt az alapvető szabályt, 
hogy: „mesterségesen csak ott újítsak föl az erdőt, ahol a 
természet megtagadja a szolgálatot, mert eljárásunk egyéb
ként indokolatlan költségfecsérlés!“

Jelentős és olyan rendelkezés ez, mely Decrett nagy
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gazdasági tudása mellett bizonyít, s amely különösen föl
hívja a mi érdeklődésünket azokra a ma 80—100 éves, 
nagyobbrészt látványosan szép erdőállományokra, amelyek 
Decrett irányítása mellett és gazdasági elvei alapján létesültek.

A szabályzat részletes intézkedéséből fölemlitendőnek 
tartjuk azt a rendelkezést, mely megkívánja, hogy a tavaszi 
ültetéshez az ültetőgödrök készítése már az előző őszre 
irányzandó elő, hogy ekként az ültető gödör a csemete 
tenyészésére alkalmasabbá legyen tehető. Ezt az eljárást 
ugyanis manapság már nálunk is itt-ott újból alkalmazzák, 
a külföldön pedig eléggé általános. Az őszi ültetéssel az 
ültetőgödör földje átfagy, porhanyóbbá s a csemete élet
föltételeinek megfelelőbbé válik. Előnye emellett, hogy az 
ültetőgödröket őszszel, amikor több és olcsóbb munkaerőt 
biztosíthatunk és több idővel rendelkezünk, gondosabban 
állíthatjuk elő, tavaszszal pedig készen találjuk, amikor az 
ültetéshez gyakran úgyis olyan kevés idő és munkaerő 
áll rendelkezésünkre.

A szabályzat az erdőművelési tervezetben részletes 
kitüntetését kívánja annak, hogy az erdőtelepítés mely 
munkálatai irányoztalak elő a büntetések folytán leszolgá
landó napszámokkal, melyek robotnapszámokkal és melyek 
rendes napszámmunkával, mert a rendes napszámos 
természetszerűleg megbízhatóbb munkát végez, mint az 
annakidején igen szerényen díjazott robotmunkás, vagy 
az, ki erdőkárbüntetésből volt kénytelen minden dij nélkül 
napszámmunkát végezni.*)

*) Megtudjuk az utasításból, hogy a fölvigyázó napi bére 12 kr., a nap
számosoké 43A—9V2 kr., a robotnapszámosoké 4 kr., a büntetésbeli napszámok 
pedig díjtalanok. Egy mérő luczfenyőmag ára 2 frt 46V2 kr., jegenyefenyőma<;é 
2 frt 54V2 kr., erdeifenyőmagé 4 frt 30V2 kr. Egy font vörösfenyőmagé 1 frt 6 kr. 
Egy mérő tölgymakké, valamint nyirfamagé 55V4 kr., egy mérő biikkmakké 
1 frt 23 kr., juharé vagy hársé 1 frt 583/4 kr.

4
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Közli a szabályzat az erdei magvak azévbeli árjegy
zékét, megjegyezvén, hogy jövőben az erdőművelési költség- 
előirányzat alapjául szolgáló áregységek az erdőhivataltól 
tudakolandók meg.

Megkívánja a szabályzat, hogy az előirányzatban részle- 
teztessék, vájjon a beültetett terület bekerítésére élő vagy 
holt (mesterséges), állandó vagy időleges kerítés terveztetik-e?

Részletes előírást szab az erdőművelési nyilvántartás 
és költségszámadás vezetésére nézve; különösen megköve
telvén, hogy minden munkálatot kellően körülírva részletesen 
tüntessenek ki és hogy minden beerdősitett területnek akár 
több éven kiadott mindennemű költségeiről különszámadást 
is szerkeszszenek, hogy ekként bizonyos terület mesterséges 
betelepítésének költségei kellő alapon elbírálhatók legyenek.

Végül különleges útmutatásokkal szolgál az erdőművelés 
végrehajtásához.

így pl. meghagyja, hogy az ültetésre szánt csemeték 
kiemelésénél a gyökerek épségbenmaradására különös 
gondot fordítsanak, hogy a csemetéket mélyebbre ne ültes
sék, mint ahogy azok abban az anyaföldben állottak, 
amelyben neveltettek, hogy a csemeték egymástól négy 
lábra (1 méter 30 czentiméter) ültettessenek stb.

Érdekes ennek az utasításnak a következő befejező 
kijelentése is:

»Beláthatja mindenki, hogy az elődök egykori »világos 
vágásaiban“ a mai kopárokon és tisztásokon mennyi fárad
ságot és türelmet kívánnak, mennyi időt és pénzt követelnek 
meg a mesterséges erdőtelepítések; miért is nem lehet eléggé 
ajánlani, hogy a használatra szánt faállományokban a ter
mészetes erdőfelújítást czélzó fajelölések az erdőgazdasági 
alaptételeknek és a faállományok adott körülményeinek meg
felelő leg eszközöltessenek.“
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Erdészeti Lapok 1912. VI. f.

Részlet az óhegyi m. kir. erdőgondnokság Medvésdülő (Medvedza) nevű 
jegenyefenyveséből, amelyet Decrett József idejében ujitottak föl.
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Decrettnek ez a kijelentése, valamint az előzőkben 
említett az az alaptétele, hogy mesterségesen csak ott ujitsuk 
föl az erdőt, ahol a természet megtagadja a szolgálatot, 
világosan megjelöli azt a gazdasági irányt, amelynek alap
jait ő olyan mély tudással és annyi előrelátással meg
vetette.

A természetes erdőfelújítás mint legfőbb gazdasági 
föltétel szolgálatában szabályozta azután a fahasznála
tokat is.

A fajelölések és használatok arányaira, azok megisméte- 
lésének idejére és hasonló egyebekre nézve különös sza
bályok nem maradtak Decrett után. Úgy látszik minderre 
nézve gyakorlati útmutatásokat a helyszínén adott. Különben 
az esetek és körülmények nagyon is sokféle variácziói 
miatt ma is bajos csak megközelitő preczizitással is kör
vonalaznunk azt, hogy különböző fanemű állományoknál, 
azok esetleg különböző elegyviszonyai és emellett külön
böző talaj- és fekvésbeli körülményei között milyen arányú 
fahasználatokat eszközöljünk annak a czélnak a szolgála
tában, hogy a természetes erdőfelújítás jó sikerét biztositsuk. 
Ehhez széleskörű gyakorlat és bizonyos helyi tapasztalatok 
is szükségeltetnek, hogy a siker biztosságával vezethessük 
a munkálatokat.

A fa használatok végrehajtására vonatkozó utasításaiból 
azonban nem lehet érdektelen itt azoknak a rendelkezések
nek a fölsorolása, amelyek a természetes erdőfelújítás érde
keit szolgálják.

így elrendeli például, hogyha ott, „ahol már rendszeres 
gazdaság van bevezetve és természetes erdőfelújítás a czél", 
a döntés közben valamely fatörzs egy olyanban akad föl, 
mely meghagyásra volt szánva, úgy addig, amig az erdő
tiszt engedélyt nem ad, nem szabad a másikat dönteni,

4*
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nehogy a koronazáródásban indokolatlanul is aránytalan 
megszakítás következzék be.

Már ez a rendelkezés igazolja, hogy a Decrett alkal
mazta természetes felújítás lényegesen eltér a Mária Terézia- 
féle rendtartásnak a természetes erdőfelújításra vonatkozó 
abbeli kezdetleges intézkedésétől, mely a vágástéren csak 
bizonyos számú magfák visszahagyását kívánja s a korona
záródás arányaira tekintettel egyáltalán nincs.

A Decrett-féle „rendszeres gazdaság "-bán már a mi 
fogalmunknak megfelelő természetes erdőfelújítást űznek 
fokozatos használatok mellett.

Ennek sikeres biztosítása érdekében tiltja a legszigo- 
ruabban, hogy döntött fatörzset feldolgozatlanul fekve hagy
janak, vagy addig más munkába kezdjenek, amig az fel
dolgozva nincs. Nem engedi tehát, hogy a fokozatos fel
újító vágásokban egyszerre döntsék a használatra jelölt pél
dányokat és csak azután dolgozzák föl a törzseket, mert 
az ilyen halomradöntés ártana az alátelepedett fiatalosnak.*)

Ennek szolgálatában rendeli az erdőmunkásoknak szóló 
utasításban, hogy fiatalos alátelepedése esetében a hasz
nálatra jelölt törzset mindig arrafelé döntsék, ahol az a 
legkevesebb kárt okozza s hogy az esetben, ha vasta
gabb magfák kerülnek döntésre, ott, ahol már alátelepedés 
van, ezek döntés előtt fölgallyazandók.

És ennek szolgálatában intézkedik aziránt is, hogy a 
favágók ott sarangolják a tűzifát, ahol az alátelepedésnek 
legkevesebb kárt okoznak. Ha tehát ut vagy szabad tér van 
a közelben, hordják ki oda és helyezzék el ott akként az 
anyagot, hogy az eregetés és elszállítás megkönnyittessék, 
az alátelepedett fiatalos pedig sérelmet ne szenvedjen.

*) Nem cselekszik ma sem okszerűen végzett használatok mellett.
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Decrettnek azonban a fokozatos használatok kapcsán 
végrehajtott természetes erdőfelújítás olyan erélyes és lelkes 
propagálása és érvényesítése mellett sem lankadt el munka
kedve a mesterséges erdőtelepítésnek s vele a kopárfási- 
tásnak minél szélesebb körben való biztosítása körül.

„És nem hallgathatom el — így írja maga —, hogy 
továbbra is legfőbb tudásomat szenteltem a nemes erdő
telepítésnek; és mint a jó ügy igaz barátja, annak érdeké
ben a lehetőség szerint mindent elkövettem."

A dolog természetében rejlik, hogy ez a mesterséges 
erdőtelepítés előbb vázolt elveiből folyólag csakis kopárokra 
és olyan területek beültetésére vonatkozott, ahol természetes 
utón az erdőt felújítani nem lehetett.

Rendelkezésünkre áll az alábbi egybeállítás, mely az 1809. 
évtől, helyesebben 1812-től — mert a tulajdonképpeni erdő
sítési munkák ekkor kezdődtek — 1826-ig, tehát 13 év 
alatt végzett mesterséges erdőtelepítési munkák arányaira 
világot vet, és módot nyújt ahhoz, hogy Decrett ezirányu 
tevékenységéről magunknak fogalmat alkothassunk. (Lásd 
a 304. oldalt.)

Ha ugyanis az 1812. évtől 1837-ig, vagyis Decrett 
szolgálata végéig eltelt kerek 25 esztendő első, tehát küz
delmesebb felében, az 1826-ig eltelt 13 év alatt 2782 kát. 
hold, nagyobbrészt kopárt erdősítettek be mesterséges utón, 
bizonyossággal állíthatjuk, hogy legalább is 6—8000 
kát. holdra tehető az a terület, melyet Decrett egész szol
gálata alatt a beszterczebányai kamarai uradalom területén 
az erdei tenyészetnek visszahódítottak.

Az akkori idők körülményeivel és eszközeivel, neve
zetesen az igen szűkös hitelviszonyokkal, robotmunkával, 
a személyzet, épp úgy, mint a munkásnép hozzáértésének 
teljes hiányával és sok egyébbel számolva, olyan hatalmas
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arányú és a most világosan megítélhető, teljes sikerű ered
mények számbavételével olyan nagyszabású munkateljesít
mény ez, amit csak egy vasakaratu egyéniség és az erdő
nek egy fanatikus hive tudott egy perezre sem lankadó 
negyedszázados tevékenység és teljes odaadás révén biz
tosítani.

Ezek az adatok élénken igazolhatják, hogy Decrett 
egész életét, legnagyobb munkakedvét és lelkesedését 
kötötte az erdők rekonstrukeziójának kérdéséhez.

Fölöttébb érdekes megállapítanunk, hogy még 1815- 
ben, tehát a mesterséges erdőtelepítés megkezdett munká
jának harmadik esztendejében nyilvántartót szerkesztett a 
mesterséges erdőtelepítés munkája adatainak statisztikus 
vezetéséhez.

Ennek a nyilvántartónak elejére rövid, száraz vonások
ban önéletrajzát fűzte.*)

Talán különösnek, az egyéni hiúság megnyilvánulásá
nak tűnik fel Decrett az az eljárása, hogy egy statisztikus 
nyilvántartó élére önéletrajzát helyezte!?

Eredő oka följegyezve nem lévén, első pillanatra min
denesetre szokatlan eljárás.

Ámde ha elgondoljuk, hogy mennyit fáradott Decrett, 
amig folyamatba helyezhette a mesterséges erdőtelepítést, 
amig megindíthatta ideáljának, élete egyik legszebb fölada
tának, az erdők rekonstrukeziójának hatalmas munkáját, ha 
ezzel szemben elképzeljük azt a kétkedést és közönyt, 
amelylyel szokatlannak látszó akczióját az egész vonalon 
fogadták és hozzágondoljuk végül, hogy csakis magában, 
egyéniségében, tudásában és energiájában láthatta egyedüli

*) Ennek a bár csak 1815-ig terjedő önéletrajznak sajátkezű fogalmazvá
nyát találtam meg Decrett családi iratai között.
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zálogát megkezdett munkája sikerének: akkor nem hiúságra,, 
de önérzetre vall, hogy a munkateljesítmények hosszú év
tizedekre szánt nyilvántartójának élére a maga életrajzát 
fűzte, igazolni akarva ezzel is, hogy egész egyéni mivoltá
val és reputácziójával kezeskedik s a késő utódok előtt 
is szavatol munkája okszerűségéért, indokolt voltáért és 
biztos sikereiért!

És ne feledjük, hogy nem élete végén és nem az ön
dicséret hangján, de 41 éves korában, a nagy munka 
megkezdésének idején, alig hogy a kamarai uradalom erdő- 
gazdaságának vezetését átvette, fűzte a nyilvántartó elé 
addig lefolyt élete elég szárazon tartott adatait, bezárva 
azokat a következő kijelentéssel:

„Ezen önéletrajzot azon hozzáadással irom le, hogy 
én az efféle táblázatos egybeállítás továbbvezetését azoknak 
az utódaimnak is, akik nem úgy, mint én, 27 évi szolgálat 
alatt, hanem nyilvános tanintézetekben tanulják az erdő- 
gazdasági elméleteket s kedvező alkalmuk van ahhoz, hogy 
magukat ügyes és használható erdőgazdákká neveljék, — 
melegen ajánlom!

Ajánlom, hogy vezessék be adataikat, hogy az egész 
mű története megmaradjon annak az utókornak, amelynek 
javára minden erdőgazdának munkálkodnia kell.

Utódaink hálásak lesznek érte, mi meg a sirontuli 
nyugalmunkat is biztosíthatjuk vele!"
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Záró szó.

Nem nehéz megállapítanunk, hogy okszerű haladásunk
hoz „kevés csak a jelen«, mert az: „a múlton épül és az 
emlékezeten«.

Egy őstermelési ág sem azonosíthatja magát oly talá
lóan a költő ezen kijelentésével, mint éppen az erdőgazda
ság; mely átlagban is évszázados termelési fordulókkal 
számol.

Pedig a magyar erdészet egy évszázad előtti múltjá
ból kevés, úgyszólván semmi olyan adat nem állott eddig 
rendelkezésünkre, mely az eljárásainkban kívánatos kon- 
zekvencziákhoz pozitív támaszul szolgálna.

E tekintetben valóban szegények voltunk eddig, s 
gazdaggá csak Decrett József munkássága és sikerei meg
ismerésével leszünk; mert Decrett József tevékenységének 
évszázados eredményei bőséges teret nyújtanak a kutató
nak kiválóan értékes gazdasági következtetések levezetéséhez.

További ilyen kutatások még fényesebb világot fognak 
vetni Decrett József eredménydús munkásságára. A glória 
fényével fogják még inkább körülvenni Decrett Józsefnek 
egyéniségét, aki rég múlt idők erdőgazdái között minden
esetre leginkább érdemes arra, hogy a magyar erdészet 
kiváló alakjaként tiszteljük s emlékét minden időkre kegye
letünkben tartsuk!

á*
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