
9. GYERGYÓI TUTAJOZÁS

ELLENSZENV AZ ERDŐVEL SZEMBEN

9.1. Előzetes magyarázatok

9.1.1. A székelyföldi erdő “passzív” tőke
Az egykori sajtó /Székely Néplap. 1867. IV. 13. 114./a székelyföldi erdőket “passzív”, 

vagyis veszteséges tőkének, vagyonnak tekintette, véleményéhez a következő magyaráza
tot fűzve: “A hozzáférhető erdőterületek ugyanis nagyobbára csaknem barbár módon el 
vannak pusztítva, [...]. Az ép s úgynevezett szűz erdők ellenben [...] a kapzsi ember pedig 
[ezeket] csak alúlról nézi fogcsikorgatva a kincseket, melyhez a fukar természet nem csinált 
neki ingyen egy kényelmes utat".

És ahol a természet ingyen “utat" biztosított a fa  gazdaságos elszállítására?

Ott -és ez a mi esetünkben Gyergyó, hol a tutajozható Marosnak és Kis-Besztercének 
köszönhetően, az erdő korán bekerült a gazdasági vérkeringésbe, vagyis jövedelmet jelen
tett - megmagyarázhatatlan indokok következtében ellenszerv alakult ki az erdővel szem
ben. Ennek az ellenhatásnak tárgyi bizonyítékait kapcsoltuk össze az egykor Gyergyóban 
fontos gazdasági tevékenységet jelentő tutajozással, kitérve példaként ennek káros hatása
ira is. /19. és 20. ábra/

19.ábra

Tutajozás a Maroson /Palkó A., 1873.1
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Gyergyó napjainkban. Évszázadokon át a Maroson IMuresI és a Kis-Besztercén IBist- 
ricioara/ folytatott tutajozás lehetővé tette erdőségeinek értékesítését. Tulghes. Gyer- 
gyótölgyes, az egykori Csíki Magánjavak kezelőségének székhelye.

9.1.2. Kedvelt téma a marosi- és ennek keretében a gyergyói- tutajozás

Az erdőnéprajz művelői, helytörténészek, a szépirodalom kiemelkedő képviselői, a sajtó 
műkedvelő munkatársai napjainkban is szívesen emlékeznek az erdei nép e nagy múltú 
egykori idénymunkájára. Van mit írni a tutajászatról /—>18. Nép és szakszókincs. Akutatott 
terület tutajozásának szókincséből/, hiszen viszonylag hiteles forrás maradt ránk. Az 
egykori hírlapi tudósításokra /pl. Lombossy Tutajászat Erdélyben c. terjedelmes írása, mely 
a Hetilap 1847-es évfolyamában jelent meg/ hivatkozva Czeglédy János Tutajozás a 
Maioson a múlt században címen/Ethnographia, 1969.2.3.4. sz./átfogó írást közölt, mely 
eddig e tárgykör legrészletesebb összefoglalása. De aki szépirodalmi formában akar meg
ismerkedni a marosi tutajozás rejtelmeivel, élvezettel olvashatja Kemény János Víziboszor
kány /Bk, 1965 és 1979/c. regényét is. Garda Dezső írása pedig/ Gyergyói tutajosok a 
XVII-XVIII. században, megjelent a Művelődés 1981 /5. számában/ elsősorban arra az 
anarchiára világít rá -levéltári anyagból vett számos idézetet közölve-, mely a marosi 
tutajozás e korszakát jellemezte.

Rendkívül éltékes témánkkal kapcsolatos szakmunka jelent meg 1871-ben Divald Adolf 
tollából is. Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről címen. Korának nagy tekintélyű erdészeti 
szakembere ebben az írásban a szászrégen-soborsini tutajbérre vonatkozó számításokat 
közölt, megadva egy tutajszállítmány /48 tutajtábla vagy 12 tutaj/ átlagos szállítási költsé
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gét, valamint közölt a tutajfelteher /faszén, deszka/ gazdaságos kihasználására vonatkozó 
adatokat is.

Hivatkoznunk kell az Erdészeti Lapok 1877. évfolyamában megjelent a Maroson gya
korolt tutajozás és ennek adadályai c. szakcikkre is, melyben szerzője rámutat arra, hogy a 
hatóságok képtelenek voltak a gyergyói tutajosokat a többirányú garázdálkodásoktól meg
védeni. /Az idézett cikk egyben magyarázat arra nézve is , hogy a gyergyóiak miért nem 
vállalkoztak Szentpálon alóli részeken való tutajozásra, holott itt a természeti akadályok 
jelentéktelenebbek voltak a Maros felső szakaszán lévőkhöz képest.//21. ábra/

.A marosi tutajozás adadályai. /Kőváry L., 1842.1 
Nagy akadályai a tutajozásnak

1-a Toplicza és Vécs között a mederből itt-ott kiálló sziklák, milyen a Kopiczakő, Ko- 
vatkő, Vurs, Szarkakö, Boglyas, Kecskeláb stb...

2-Valamint a számos malom-gátak, s a vele járó vámok...milyenek a vécsi, szászrége- 
ni, gernyeszegi, sárpataki, sáromberki, várhelyi, sz.annai, m.vásárhelyi, sz.királyi, 
medgyesfalvi, sz.páli, ugrai, csapói, radnóti, ludasl, gezsei, csucsi és újvári.

3-Ezen alól gát nincs, de vannak a hajós-malmak..."

“A Maros legnagyobb folyama Erdélynek. Gyergyóban ered, s a Bánátba foly ki, s így 
a hont átfutja mintegy 56 geogr.mfld.hosszúságban. Szélessége Szászrégennél 35 öl.” 
IKÖváryL.,1842.1

9.2. Tutajkereskedők, kompániák

9.2.1. Örmények Gergyóban

1654-ben megjelentek az örmények Gyergyóban, nagyobb számú beköltözésük azonban 
Apafi Nihály fejedelem idejére esik/1672//Bíró V. 1957./.

Hogyan vélekedett Orbán Balázs a gyergyói örményekről? “A marhakereskedés azon
ban napjainkban csökkent, főleg azért, mivel örményeink [Gyergyószentmiklós] közül 
sokan a tutajkereskedésre adták magokat, melyet az azelőtti időkben csaknem egészen 
egyedáruságok alá vették, mert télen át -mikor a kevés gabonát termő gyergyói nép 
szükséget szenved- előlegesen kiosztott pénzzel vagy gabonával megvásárolták jó olcsón
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a tutajokat, s azokat Arad vagy Lippára szállítva, nagy nyereséggel adták el.” /Orbán B., D. 
1869. 104./

A XIX. század közepén /1859-ben/ több tutajkereskedő közreműködésével megalakult 
a Vermes és társai név alatt működő társulat. Azáltal, hogy több szászrégeni, egy gyergyói, 
két toplicai és hat lippai vállalkozó egyesült /Binder P., 1973. 3. közi./, “nagy befektetési 
tőkével rendelkezvén, több évtizeden át roppant nyereménnyel s csaknem teljes egyedáru- 
sággal dolgozott, mert az apróbb tutajépítők is kénytelenek voltak a társulatnak olcsó árba 
átengedni áruczikkeiket, miután a versenyt kiállani képtelenek voltak.” /Orbán B. II. 1869. 
137./

9.2.2. Lázár Mór jószándéka

A monopóliumot élvező tutajkereskedők kizsákmányolásait a kortársak is észlelték, és 
igyekeztek ellenük fellépni. Barcsai János, majd gr. Lázár Mór, Biedermann bécsi bankár
ral szövetkezve igyekezett letörni Vermes és társai egyeduralmát, de néhány szerencsétlen 
év -Orbán Balázs szavaival élve- megbuktatta vállalkozását /1865/. Lázár Mór tevékeny
ségéről az erdőügyért mindig lelkesedő Száva Farkason kivül /Száva F., 1872. 33./ mások 
is megemlékeztek. így pl. a Csíkmegyei Füzetekben is olvashatunk elismerő sorokat Lázár 
jószándékáról, melyet a gyergyói tutajosnép bajait orvosolni igyekvő kivételes törekvésnek 
tekinthetjük.

9.2.3. A “Flosskompanie”

A . Gociman adatai szerint az Első Szászrégeni Tutajkereskedő Társulat, melyet a Maros 
felső folyásán élő nép Kompánia név alatt imert, 1866-ban alakult. /Érdeme, hogy az a 
korszerű régeni fűrészipar megalapítója is azáltal, hogy 1872-ben egy kétkeretes viziturbi- 
nás műfűrészt létesített./

A régeni tutajkereskedők gyergyói működése azonban már sokkal korábbi: már 1749- 
ben a remeteiek hitelezői között megtaláljuk, kik a gyergyói örmények által is gyakorolt, 
szorult helyzetben adott hitelek mellett még a vízelvezetésekhez is folyamodtak /Gazda D,. 
1981. 4 4 .//Tehát már a XVIII. sz. elején a malomgáttulajdonos hübérurak mellett jelent
keztek a gyergyói és a szászrégeni kereskedők, kik együttesen sanyargatták a magukra 
maradt gyergyói tutajosokat./

Emlékezetes volt Sámuel Meltz régeni nagykereskedő tevékenysége is, ki a XIX. sz. 
éveiben az akkori Torda megye havasi részeiben óriási erdőségeket vásárolt több főnemesi 
családtól, és ezzel más kereskedőkkel erőteljesen bekapcsolódott a marosi tutajozásba. 
Mindez természetesen a szomszédos gyergyói tutajosnép életkörülményeire is nagy hatás
sal volt. /Binder P., 1973. 3. sz./

Összegezve a Felső-Maros vidékének tutajozásában egyeduralmat gyakorló különböző 
kereskedő társaságok működéséről vázlatosan közölteket, véleményünk csak az lehet, amit 
1839-ben már a kolzsvári Nemzeti Társalkodó cikkírója így fogalmazott meg: “Fája 
tutajozásra használva fő élelemága Gyergyónak, de szorosabban vizsgálva, ez is csak a‘ 
nyerészkedőt gazdagítja, a ‘ vagyonost tengeti: a‘ népnek pedig csak kézi munkája, bére 
marad, mi a‘ tutajozásnak legcsekélyebb jövedelme, ‘s a‘ véres verítéknek fösvény jutalma. 
”/Vándor, 1839. 143./ Ugyanakkor közöljük az idézett írásnak azt a részét is, amely a baj 
okát nem a gyergyói medence magas erdősültségében keresi, hanem ellenkezőleg, a 
havasok -erdők és erdei legelők- jelentőségét emeli ki, amelyek párosulva a Marossal biztos 
megélhetési alapot képeznek: “Adott a' természet Gyergyónak két vagyont, mellyek jól 
használva, akármelly termékeny földdel, akármelly bányával felérnek, ‘s e‘ kettő: roppant 
havasai és Marosa” /Vándor, 1839./
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9.2.4. A fa /az erdei legeltetéssel együtt /  és a víziút együtt képezték a jövedelmező vagyont

Hogy mindebből a tutajosok közül sokan keveset kaptak, az elsősorban rajtuk is múlott. 
Csortán József 1979-ben, 87 éves korában “az egykor sokaktól megcsodált remetei tutajo
zásról "beszélve adatközlőjének /Székely L., 1981./ tárgyilagosan értékelte a tutajozás 
előnyeit és hátrányait: “Ha nem ért valami baleset, a tutajozással jól kerestünk [1913-ban, 
mikor a vasút már a Maros mentén megépült és a Felső-Maros vidékét ellepték a fűrészte
lepek], de az es előfordult, hogy nem kaptunk semmit, mert a tutaj sziklába ütődött, 
megomlott, egyik a másikra torlódott, felakadt. Többen meg es hóttak ilyenkor [. . .] 
Egyébként, aki egy tavaszon háromszor-négyszert lejárt, a kapott pénzből egy marhát 
vehetett [ ...]  Azt nem tudta egy esztendeig se békeresni [...] , nem azt [ . ..]  vághatta a fát, 
nem ért semmit.”

9.2.5. Amit Lombossy 1847-ben látott

“-De a hátsó legény lippai fizetése csak 13-14 forint, tehát mindössze egész úti-bére nem 
megy 20 váltó forintra 30-40 nap alatt [ . . .  ] -Igen, de már ő ezen pénzösszegnek felét 
vagy egészen elköltötte /szememmel láttam, hogy az idéni tartozását még nem hozta ki, s 
már jövendőre kért/ vagy Lippáról visszajövet elkölti. [ . . .  ] És még is ezrenként tódulnak 
a tutajra. Igen mert egy ellene állhatatlan mágnes húzza őket oda, t i. a pálinka és korhely 
élet.” /Lombossy, 1847./

9.2.6. Mit irt Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő 1884-ben Háromszékről?

“Háromszékmegyében daczára annak, hogy egyébként fában is ép oly nagy a bőség mint 
pl. Gyergyóban, egészen mások a viszonyok. Nincs tutajozásra használható folyó. A 
lakosság sem adta magát csupán az erdőkből való megélhetésnek.” /Nagy Gy., 1884.76./ 
/De minek adhatta volna magát másnak a gyergyói lakosság mint erdei munkának, hol a 
hűvös éghajlat a juhászainak nem kedvez és mind 1884-ben, mind 1895 évben az 1 kát. 
holdra eső marha száma jóval az országos átlag alatt volt és legkisebb a Székelyföldön? 
/-»Bedő A., 1885.1. k. XII. tábl.//->10. ábra/

9.3. A figyelmen kívül hagyott valóság

9.3.1. A tutajozás jelentősége a gyergyói nép életében

Csík, Gyergyó és Kászonszék /később Csík megye/ vezetői is éppen úgy tudták, hogy 
“Gyergyó népe tutajjal keresi kenyerének jobb részét”, mint Porzsolt Adám, kinek a Székely 
Néplap 1867-es évfolyamában megjelent írásából idéztünk /18./, és kinek szavait érdemes 
tovább tanúként megidézni: “az erősebbek [a gazdagabbak] a Maros-partra szállítják, a 
gyengébbek [a szegényebbek] pénzért levezetik Szász-Reégenig; ott többnyire nagyobb 
vállalkozók kezébe kerül s így éri el a három láb átmérőjű fenyőtalp Aradot.” Porzsolt Á., 
1867.25./

Az is közismert volt, hogy a tutajozás tömegkeresetet jelentett, és aki takarékosan tudott 
élni, pént vitt utána haza: “A Gyergyóiak 1847-ben hiteles felszámítás szerint 8060 fertáj 
tutajokat [vagyis 16120 tutajosnak nyílt alkalma a keresetre] bocsátottak le a Maroson Sz. 
Régenfelé, három annyit visznek a kis-Beszterce vizén a Preszekári vámon keresztül 
évenként Moldovába. . /Benkő K., 1853. 88./, és ezt mintegy 30.000 lakos végezte el. 
/Az 1870. népszámlálás szerint a ditrói és gyergyószentmiklósi járások lakossága 15.080 + 
19.479 = 34.559 volt, tehát nem is tűnik annyira hihetetlennek a cikkíró -EL 1877.221. - 
állítása: “a tutajozás idejében a székely [gyergyói] családjának minden tagját viszi magá
val”./
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Pénzben kifejezve mit jelentett a marosi tutajozás a XIX. sz. negyvenes éveiben? A 
választ Kőváry László 1847-ben e szavakkal adta meg: “Ezen tutajozás -Maroson folytatott- 
megérdemelné a törvényhozás figyelmét, mert az évenként 1 millió pengőt bizonyosan 
forgásba hoz a honban [ . . . ] ” /Kőváry L., 1847. 261./, és ezt jórészt a gyergyói erdő adta.

9.3.2. Víg András köve

1836-ban Téglási Eresei Józsefe Nemzeti Társalkodó hasábjain megemlíti azt a Maros 
medréből kiálló “félgolyóbis idomú 3-4 öl magasságú magános kő szál”-at, mely (közel 
Galagonyához) jelképe volt annak a veszélynek-nyomoruságnak, amelynek a tutajosok ki 
voltak téve, és amelynek tudatában indultak útra: “[...]  de mielőtt elindulnának, imádkoz
nak s érzékeny búcsút vesznek partonálló családjuktól, kedveseiktől, mint tengerre szálló 
tengerész, ki nem tudja, ha valaha viszont látandja-e szülőföldét, kedves övéit [ ...]” /Orbán
B., 1869. II. 137./

A jó  keresetet igérő marosi tutajozás vonzotta a népet. Palkó Attila Tutajozás a Maroson 
/KE 1979/ c. írásában megelíti, hogy 1824-ben Orbán Mihály, telek nélküli, marhátlan 
zsellér, a tutajozással szerzett jövedelméből a magyarói református egyháznak, a torony 
felépítésére 1400 rajnai forintot adott kölcsön, igazolva azt, hogy a tutajászat -ha szeren
csével is járt- jelentős jövedelmi forrás volt. Hasonló értelmű feljegyzés a gyergyóalfalusi 
egykori jobbágyság életére vonatkozóan a 1820- as úrbéri összeírásban is olvasható: “[...] 
nem különben tutaj fát is határozatlanul vágni és el adni [szabad a jobágyoknak] melly a 
szántás vetest fellyül halagya akinek pedig tehetsége a Tutajnak készítésére nintsen az, a 
Tutaj mellett béreskedhetik [mint bérért dolgozó tutajos elszegődhet], úgy hogy abból is el 
elhet” /Conscriptio, 1820. 3. Gyalfalu/. /A székelyföldi jobbágyok és zsellérek közföldek
hez való viszonyáról írja Egyed Ákos, hogy az jóval előnyösebb volt számukra, mint a 
vármegyékben élők esetében. /Egyed Á., 1981. 121./ Vagyis többet nyújtott számukra az 
erdő, megélhetésükhöz nagyobb mértékben járult hozzá a fa, az erdei legeltetés, a vad stb., 
mint a szomszédos erdélyi területeken élő hasonló társadalmi kategóriákban levőknek. 
Mindez azért is jelentős, mert 1848-ban a székely társadalom 37 %-a jobbágy sorban élt. 
/Egyed Á., 1981.106. Az idézett gyergyóalfalusi adat Egyed állítását igazolja./

A jó  kereset és a kényszer. Bizonyára így helyes meghatározni azt a vonzóerőt, mely 
tavasszal a “Nagy Folyó”-ra /így nevezte Kemény János tutajozási regényében a Marost/ 
vitte a gyergyói tutajosokat. Pedig bizonyára tudták, hogy 1852-benn a marosszent- királyi 
gátnál keletkezett “romlás” több mint 20 tutajos életébe került /Binder P., 1973.2. közi./

Az egymásra torlódó tutajokból keletkezett “rakás” -ok szétbontása 1 -2 hétig is eltartott. 
Tarisznyás Márton írta, hogy egyes lelkiismeretlen partmenti korcsmárosok szokása volt 
megvesztegetéssel rávenni egyes tutajosokat mesterséges torlódások előállítására. E “szo
kása” volt a Toplica közelében lakó Fritsch nevű korcsmárosnak is, ki aztán búsás jövedel
met húzott a tutajtorlaszok szétbontása idején elfogyasztott nagy mennyiségű pálinka 
eladásából. /Tarisznyás M., 1982. 178./

9.3.3. Kísérletek a tutajozás feltételeinek megjavítására

1714. A “ 19. diaetalis Articulus” [országgyűlési törvénycikk] meghatároza, hogy minden 
molnár a gátrontásért vám címén tutajonként csak egy polturát vehet el /Vitos, CsF., 1894. 
764./. A malomgáttulajdonosok nem vették figyelembe az országgyűlési határozatot, mely 
kitűnik “A székely nemzet kívánalmai a főkormányszéktől 1715. május” c. székely okle- 
véből /SzO VII. 210./, valamint abból is, hogy 1728-ban Csíkszék kérte a főkormányszéket, 
hogy a tutajok vámját szállítsa le egy polturára /SzO VII. 338./. /A tutajosok megsarcolá
sáról Garda Dezső XVIII. sz. első feléből származó levéltári adatokat közölt, melyek a 
parttulajdonos földesurak garázdálkodásaira utalnak: “Böge Miklós pixidarius gyalog
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puskás darabont tudtunkra adja, hogy «engem et az idén Rédei Ádám Ur Gései Gondvi
selője tiszttartója három rendben megvert erössen és tíz tutalyunkról huszonnégy szál 
válogatott Deszkát vitete el v á m b a » ” /Garda D„ 1981.44./

1769. Kemény Simon javaslata a marosi tutajozással kapcsolatosan /MGSz V. 1898.300./ 
Az első erdélyi földművelő egyesület egyik gyűlésén hangzott el az az indítványa, melyben 
a tutajozás érdekében a “zaklató” malomvámok eltörlését ajánlotta.

1842. Kőváry László Székelyhonról c. könyvében a tutajozásnak egy külön fejezetet 
szentelt. Ebben kitért “a marosi tutajozás veszedelmeire és nyereségére”, valamint a 
tutajkereskedők által űzött kizsákmányolásra. A kiutat egy székely tutaj társulat létesítésé
ben látta: “melly részvényeket gyűjtvén össze, ellássa pénzzel a tutajkészítőket fele nyere
ségben, s felszólítsa őket, megegyezni hón [otthon] bizonyos árban, mellynél alább senki 
se adhassa [a tutajfát]. így kényszerítve lesznek [a tutajfát vásárlók] megadni való árát, 
mihelyt nem látják az éhség jeleit az alkuvó [gyergyói tutajosok] arculatán [a tutajkikötő 
helyeken...]” /Kőváry L., 1842.188./

1877. Megalakul a Marosi tutajozást előmozdító társulat /Vitos Cs. F., 1894. 768./. A 
kormány engedélyével minden tutaj után 30 krajcár vámot szedett. Ebből a pénzből a Maros 
medrét kitakaríttatta. Az akadályokat eltávolítva “a gerendáknak természetes hengeres 
formájukban való szállítása is lehetséges" lett. /Mkikj, 1894. 95./ /A marosvásárhelyi 
kereskedelmi- és iparkamara idézett jelentéséből az tűnik ki, hogy a Maros medrének 
“szabályozása” előtt tutajfa nem gömbfa, hanem kétoldalon megfaragott gerenda volt, ami 
tetemes faanyagveszteséget jelentett./

9.4. Az ellenszenv az erdővel szemben az ismertetett tények 
ellenére is évszázadokon át megvolt.

9.4.1. Az erdőirtás mellett

Az 1784-ben kelt latin szövegű oklevélnek /EO II. 511./ Tagányi Károly “Gyergyó szék 
jelentése a főkormányszékhez az erdők megóvása érdekében elrendelt itézkedések ellen” 
címet adta. Gyergyó akkori vezetősége véleményét annak tudatában fogalmazta meg, hogy 
a fát értékesíteni lehetett, a juhászainak Gyergyó hűvös éghajlata nem kedvezett, a szántó
földek elteijedésének pedig határt szabtak azok a helyi viszonyok, amelyekről az alábbi, 
Szárhegyen 1741. febr. 9-én kelt követi utasításban olvashatjuk: “ 14-to. Ezen szegény 
Gyergyó szék sovány, terméketlen és a sok hidegek miatt semminemű gabonájok soha jó  
nem terem és mi borral, búzával, gyümölcscsel, szekerességgel soha nem kereskedünk, 
város nincs közel olyan, ahonnnan valami hasznot vehetnénk egyébből, hanem az egy 
tutalyosságból ami hasznot vehetünk, az ő felsége adójának és portiojának megfizetésire, 
sőt magunk táplálására is abból, a mit kapunk, de a kimondhatatlan nagy vámmal a 
méltóságos urak, városok, malmok gátjain népen elnyomorítottak [. . . ] ” /SzO VII. 413- 
414./ /—>7. fejezet/

9.4.2. Több volt az erdő a kelleténél

“A nemes két Csík, Gyergyó és Kászon” tisztjeinek a főkormányszékhez fölterjesztett 
1801-ben kelt véleményük az erdők megóvása tárgyában az alábbiakban összegeződött: 
“így itten ellenkezőleg még abban kellene módot és utat tanálni, miként az szükség felett 
való és a gazdaság előmenetelének akadályára szolgáló erdők pusztíttathatnának” /EO II. 
772-773./
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A rendelkezésükre álló adatok szerint /Kozma F., 1879./, XIX. sz. közepén Gyergyó 
erdősültsége 52 %, míg Háromszék erdősültsége 68 %-os volt. Tehát mindkét vidéken több 
volt az erdő, mint amennyi szükséges lett volna. /140., 141., 251./

Gyergyóban az erdő értékesíthetőségét a fentiekben bőségesen igazoltuk. “Most a 
szállítás, Gyergyó kivételével, tengelyen történik”, “a faüzletre nehezőleg hat [a Székely
földön] [ . . J a  vízi utak hiánya, amiért nem a nép hibás”, olvashatjuk Kozma Ferenc 
véleményét az erdők értékesítéséről és jövedelméről /259./. Könyvében gyergyói erdőela
dásokról is tájékoztat: “Gyergyó-Remete 1874-ben egy szász-régeni társaságnak 174 hold 
fenyő erdőt adott el” /260./ stb., ezzel szemben Háromszéken ebben az időben az erdő nem 
volt eladható /Székely Nemzet, 1886.1. 1./.

Értékesek Atogy Gyula kir. erdőfelügyelő 1881-es adatai is. A Székelyföld közgazdasági 
szerepéről és hivatásáról hazánkban, különös tekintettel az erdészetre c. dolgozatában 
/Nagy Gy., 1884./, a vizsgált területet 11 közgazdasági kerületre osztotta, melyek közül
9-ben több, kettőnél /marosvásárhelyi és székelykeresztúri/ kevesebb erdő volt a szüksé
gesnél. Tehát a “több erdő” a Székelyföldön még 1884-ben is valóság volt. Az összes 
pluszból /755. 367 kát. hold/ a szászrégeni kerület /Szászrégentől fel Toplicáig/ 224. 581 
k. holddal jelentkezett, míg a gyergyói körzet /a tölgyesi szorossal/ a harmadik helyen volt 
164. 752 k. holddal.

Ugyancsak Kozma tájékoztatja olvasóit az erdőégésekről -melyek a valóságban erdőé
getések voltak-, Ditrót és Szárhegyet hozva fel példának, hol “csak nem régiben több mint 
3000 hold erdő semmisült meg ily módon.” /Ismeretes, hogy 1848 után az erdőért is adózni 
kellett. -Egyed A. , 1975. 153. -Orbán Balázs is részben ezzel magyarázta a tapasztalt 
erdőégetéseket: “így hamvad el gyakran több ezer hold erdő, a vidor tenyészet nyomában 
gyászos pusztaság támad, az adó-tabellára pedig bejegyzik, hogy használhatatlan, és a 
szegény boldogtalan ember örül, hogy nem kell adóznia, nem gondolja meg, hogy a jövő 
csíráit perzselé itt le [ . . . ] ” /Orbán B. II. Csikszéki. Tatros völgye/

9.4.3. Mi lett volna a több erdő jelentősége?

Elsősorban nem az, hogy tűzzel-vassal pusztítani kell. Hanem figyelembe venni azt, 
hogy ennek a területnek az évi növedéke az, amelyet el kell adni, ami képezi a helyi faipar 
nyersanyagát, egyszóval “amiből pént lehet csinálni”. /Székely Nemzet, 1886. I. 1./ És 
éppen Gyergyóban -hol a szék tisztjeinek hivatalos politikája volt az erdőpusztítás- meg
valósítható volt. Továbbá hatékonyabban kelett volna javítsanak a tutajozás feltételein 
/Kőváry 1842-ben leírt javaslata/, és változtatni azon, amit Kozma Ferenc így fogalmazott 
meg: “Ez üzlet [a marosi és Kis-Besztercén folytatott tutajozás] [ . . . ]  idegen vállalkozók 
kezében van [ . . J a  mi népünk alvállalkozó és munkás [. . .]” /Kozma F., 1879. 260./ 
Mindezek után kerülhetett volna sor az ésszerű műveléság-változtatásra, figyelembe véve 
az alábbiakat is:

-"Gyergyóban a legjobb minőségű szántóföld holdja után 2-3 forint haszonbért fizetnek, 
[ . . J A  harmadosztályú szántók többnyire [. . .] haszonbérbe nem vétetnek" /Kozma F., 
1879.160.//Feltehetően azt, amit a XVIII. sz. végéig nem irtottak ki, az ilyen erdőtalaj már 
csak harmadosztályú szántóföldnek lett volna jó./

-"Gy-Ditró községe 21 méter hosszú és 43 cm átmérőjű szálfáért, törzsenként válogatva 
egy területről, egy forintot vett be. Az első helyen tehát köbméterét 42, utolsón 33 
krajcázáron adták." /uo. 261./
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9.4.4. Csík megyében az erdővel szembeni ellenszenv később is jelentkezett.

Gyergyószék tisztjeinek szelleme tovább élt, mintha az itteni vezetők mind az alföldi 
Petőfinek az alábbi sorain nevelkedtek volna: “Mit nekem te zordon Kárpátoknak /  
Fenyvesekkel vadregényes tája? /  Tán csodállak, ám de nem szeretlek, /  S képzetem 
hegy völgyedet nem járja. ” Máshol is a nép az erdőnek rendesen csak a készpénzben eladott 
termékét vette tekintetbe. Ez azonban nem menti fel a székek vezetőit az alól, hogy nekik 
látniuk kellett volna az erdők gazdasági értékeit, a jövőt jelentő ipar anyagi bázisát, és nekik 
kellett volna a közhangulatot tárgyilagos formában befolyásolniuk.//—>7. fejezet Bereck/

Krippel Móric gyergyószentmiklósi erdőgondnok korában, 1901-ben írta az Erdélyi 
Kárpát Egyesületnek a Székely Kongresszus szervezésével kapcsolatos megkeresésére: 
“Elfogultság lehet tőlem, erdésztől, hogy az általános bajok kivándorlás, arányosítás, 
eladósodottság között az erdők különleges bajait is szóba hozom. De nem tudom felemlítés 
nélkül hagyni az itt, Gyergyóban, az erdők hazájában élő ellenszenvet az erdőkkel szemben. 
Szabad erdőlés, szabad legeltetés -rendezett erdőlés, rendezett legeltetés! Oly két különbö
ző és távoleső fogalmak, hogy egy egész emberöltő sem elég a megértésükre. Hát még az 
erdősítés! Nem csodálom az egyszerű székely ember idegenkedését a rendtől, mert ő csak 
annyit tud és lát, hogy ha külön engedély nélkül megy az erdőbe /a közösbe!/ fát vágni vagy 
legeltetni, megzálogolják, megbüntetik! De hogy müveit, vezető emberek is a haladást 
jelentő rendnek ellenségei legyenek, nemcsak magukban, hanem nyilvánosan is -evvel 
erkölcsileg hatva az egyszerű székelységre -, azt végtelenül csodálom s szívem mélyéből 
fájlalom.” /Krippel M., 1901. 83./" I-+10.40. és 41. ábrákl

Kire gondolt a későbbi főiskolai, majd egyetemi tanár, mikor a vezetőknek az erdővel 
szembeni ellenszenvét panaszolta fel? Elsősorban Becze Antal csíki alispánra, ki nem 
rejtette véka alá az erdők állami kezelésével szembeni elítélő véleményét: “Azután megtá
madta nálunk a nép életerejét az erdőtörvény túl szigorú intézkedése és végrehajtásának 
szintén túl szigorú hajszolása, mely a havasi legeltetés teljes elfojtásával [így!] az állatte
nyésztést tette tönkre, másfelől pedig az addig megkímélt erdőségeket az üzemfordulók 
berendezésért letarolta, a megmaradt részeket pedig az állami kezelés és őrizet elégtelen
sége szétharácsolta. ” /Erdély, 1901.79-80./Érte-e valaha a csíkmegyei állami erdőkezelést 
alaptalanabb vádaskodás? Bizonyára nem!

Becze felrótta az erdők elégtelen őrzését is, de ugyanakkor sokallta a tulajdonosok által 
az erdőőrzésért évenként fizetendő mintegy 40.000 koronát. /Megjegyezhetjük, hogy 1881 
és 1884 közötti években Csík megyében erdei kihágásért 128 pénzbírságot hajtottak be, 
tehát évi átlagban kereken 25-öt, vagyis havonta 2,1 esetben fizetett valaki pénzbüntetést 
mert nem tartotta be az Erdőtörvény előírásait. /Bedő A., 1885. I. k. XXX./ /Érdemes 
felemlíteni Becze ellenszenvét az iparosítás iránt is, mely az erdészek elleni rosszindulatú 
vádak hangoztatásával egyidőben és ugyanott jelent meg: “ [. .] Legfeljebb az ipari 
kiképzést erőszakolták, mert az iparkamara véleménye előbbvaló volt a megyék felterjesz
tésénél, s midőn ismételt ipari kísérlete meghiúsulásai után kényszerűségből rámutattunk, 
hogy az nem egyez meg a székelység felfogásával, véralkatával, igaz szólásunkat leneve- 
téssel jutalmazták [ . . . ] ” /uo.//

Az egykori sa jtó!Székely Nemzet, 1886. ápr. 6.! sem volt mentes a túlzásoktól. Pl. akkor, 
amikor sokallta a több mint 350 ezer hold csíki erdő rendezéséért az évenként fizetendő 
16.000 forintot, melynek költségeit 20 év időtartamra Csík megye törvényhatósága magára 
vállalta. Akiadások összértékéről /320.000 forintról/ szólva a cikkíró hangoztatta, hogy az 
“nemcsak a kilátásba helyezett hasznot, hanem némely községnél magát az erdő értékét is 
túlszárnyalják”. Ezzel szemben a későbbi erdőeladásokból befolyt jövedelem mást igazolt. 
A Csíkmegyei füzetek adatai szerint ugyanis pl. “Csíkmegye” /Csíki Magánjavak/ 1892 és 
1897 között köbméterenként 0,97 és 1,44 forint tőárat kapott /Vitos, CSF. 589-590./, az
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állami kezelésbe vett erdők eladásából befolyt összeg pedig Csíkban 1900 és 1909 évek 
között 14.521.600 korona volt/Mkikj. 1909. 32./.

9.4.5. Elismerő sorok, figyelmeztető számítások

A XIX. században -és elsősorban az Erdőtörvény megjelenése után- a székelység 
kiemelkedő egyéniségei közül többen pártfogásukba vették az erdészek tevékenységét, 
népszerűsítették célkitűzésüket. Szükséges is volt ekkor a meggyőző, felvilágosító munká
ra, mert sokan nem akarták megérteni azoknak az erdőgazdaságpolitikai elvek végrehajtá
sának szükségességét, melyek közül többet Barabás János már 1842-ben megfogalmazott 
és közzétett az erdélyi sajtóban. Ezek közül idézzük pl. az alábbit: “[ ...]  a‘ nemzet jóléte 
kivánja annnyi erdőt megtartani, mellyből a‘ nép olcsó áron faszükségeit fedezhesse. A‘ fa 
átvitele [szállítása] távolabb helyekre természeténél fogva mindig drága, azért szükséges 
az erdőt úgy nevelni, «hogy minden helységre nézve czélszerüleg legyen felosztva*.” 
/Barabás J., 1842./

1879 után lendületes kampányt kellett folytatni az Erdőtörvény társadalmi elfogadásáért. 
Ekkor írta Fekete Lajos polihisztor erdészprofesszor az Erdélyi Gazda folyóiratban a máig 
is érvényes irányelvet: “Az erdészeti író feladata csak a népszerűsítés lehet” . /Erdélyi 
Gazda, 1880.45./ Ő maga lelkesen ismertette az új erdőtörvényt a folyóirat hasábjain.

Az erdő nagy barátjának, Orbán Balázsnak írásain kívül, ki halhatatlan munkájában 
olyan meggyőzően írta az Erdőtörvény-t várva: “Addig pedig a fával kíméletesen kell bánni 
kedves atyafiak, hogy a jövőnek kamatozó tőkéje ne legyen elfecsérelve” /Orbán B., 1869. 
III. 65. Tusnád/, mások kiadványai is szolgálták az erdő ügyét. Ezek közül megemlíthetjük 
T. Nagy Imre Csíkvármegye közgazdasági állapota és a székely kivándorlás c. munkáját, 
melynek alábbi sorai a csíki erdők állami kezelésének eredményeit méltatta: “ [. .] az 
erdőterületül felvett 402. 105 hold erdőséget sem lehet ma már épen semmibe venni 
számításaink között, mert annak állami kezelésbe vétele óta, az értéke napról -napra 
növekedik, sőt nagyon sok községet nevezhetnénk meg, melyeknek lakóssága az erdőkből 
naponta számbavehető jövedelmeket húz. Némely községben, hol a tűzifának piacza van, 
több hasznot húznak abból, a lakosok, mint más földbirtokaik után ö s s z e s e n /T. Nagy I., 
1891. 3./ Meggyőzően érvelnek az erdő értéke mellett a könyvnek azok számításai is, 
melyek egy k. hold zabbal bevetett szántó jövedelmét 2,49 forintban mutatják be. Szerző 
azt is hangoztatja, hogy Erdélyben a legtöbb ugar Csík megyében van /az összes szántó 52, 
9 %-a/, mely meggyőzően bizonyította: addig nincs szükség a szántóterület növelésére, míg 
a meglévő művelése elavult. Vagyis először a helytelen “megrögzött gazdasági rendszer” 
-en változtatni és csak utána csökkenteni az erdőterületet, /uo. 7., 11./
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