
19. IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS

1400 k.
—  Kialakulnak a székelyek közigazgatási területei, a székek /sedes/, melyek egyben az 
erdészeti közigazgatás területi egységei is voltak.

1415.
—  Sepsi széki székelyek a szék összességének nevében örökösen eladnak egy erdőt az 
Olt mellett Botfalu közönségének.

1426.
—  Zsigmond király Berecket mezővárossá teszi és számos kiváltságban részesíti.

1448.
—  Hunyadi János kormányzó IV. Béla 1252-ben kelt adomány levele alapján a sepsi 
székelyek három nemzetsége és Árapataki Antal, hídvégi Nemes Antal és Bálint közötti 
vitás árapataki és hídvégi földeket és erdőket az utóbbiaknak ítéli.

1467.
—  Vince barát, a marosszéki Szentkirály kolostorának főnöke meggyesfalvi Alárd 
Lászlót és Pétert, szentannai Székely Ambrust és a szentkirályi és székelyfalvi székelye
ket - valamennyien marosszéki lakosok - a kolostor némely szántóföldeinek és erdeinek 
élésétől eltiltja.

1482.
—  Mátyás király Székelyvásárhelynek /Marosvásárhelynek/ vásárjogot ad.

1493.
—  Özvegy Bolyai Pongrácné Anna asszony Lőrincfalván /Marosszék/ levő Nagyerdő 
/"Nagy érde"/ nevű erdejét a lőrincfalviaknak zálogba adja.

1497.
—  A székelyföldi magánerdők létezését igazoló adatok.

XV. század.
—  írott emlékek vannak a májusfaállításról, a szokás azonban bizonyára régibb keletű. 

1504.
—  II. Ulászló király V. törvényének 18. cikke korlátozza a jobbágyok vadászati és 
madarászati jogát. Vonatkozott a “székelyföldi nemtelenekre” is.

1510.
—  II. Ulászló az erdélyi vajdának és vicevajdának a brassói szászok panaszára meg
hagyja, hogy Sepsiszentgyörgyön vásárt tartani ne engedjenek, és a szászok jogait a 
székelyekkel szemben védelmezzék.

1511.
—  Maros szék közgyűlése az akkori székelyvásárhelyi, ma marosvásárhelyi “Sz. Lélek 
ispotályának erdőt is adományoz.

1512.
—  Az Oltón való hajózásra vonatkozóan vizsgálatot tartanak.

1514.
—  Werbőczi István elkészíti a Hármaskönyv-et. Erdélyben Decreta néven 1848-ig 
törvénykönyv volt.

180



—  Szapolyai János király a brassóiak panaszára megparancsolja Háromszék lakosainak, 
hogy áruszállításra a Törcsvári-szoroson át vezető királyi utat használják és fizessenek 
vámot.

1538.
—  Szapolyai János király a Felvinc mezőváros és az Aranyos széki székelyek közötti, 
erdőhasználattal kapcsolatos perben ítéletet mond.

1544.
—  Erdélyben felállítják a kincstartó hivatalt, mely alá tartozott a kincstári erdőügyek 
intézése is.

1550. k.
—  Izabella /Szapolyai János felesége/ Kézdivásárhelynek a városi erdőre vonatkozó 
adománylevelet ad.

1555. ^
— írásba foglalják és megerősítik a régi székely jogszokásokat, melyek a későbbi 
időkben törvényként szolgáltak. /Megelőzte az 1505-ös Udvarhelyen tartott közgyűlés./

1556-1642.
— Árszabályzatok /limitátiók/ jelennek meg. /Az 1556. évi limitátio 15 iparág készít
ményei felől intézkedett, melyek közül a faipart a kádár-, kerekes- és pajzskészítő ipar 
képviselte./

1562.
— Segesvári végzések. Az adományozás szokássá válik a székely székekben is.

1568.
— II. János király Udvarhely mezőváros lakosainak a szentimrei, betlenfalvi és patak
falvi határokban való erdők használatát támogatja.
— Bánffy család oklevéltára Magyaron két fűrészmalom létezéséről tanúskodik.

1569. és 1571.
— Egy 1569 és 1571 között kibocsátott oklevél szerint a kutatott területen a szabadirtás 
meg volt engedve /mind a szegénynek, mind a gazdagnak/.

1570.
— Felépül teljesen “cserefábóF /tölgyből/ -semmi fém /szeg, kapocs, pánt stb. /  nélkül- 
a mezőcsávási harangláb.

1571.
—  Az udvarhely széki közszékely ség vállalja, hogy az udvarhelyi várhoz évente 1000 
szekér fát hord.
— Erdőfoglalási és tiltási esetek a fejedelem emberei részéről.
— Vadeladás korlátozása, amely érintette a lófőket is.

1578.
— Báthory István fejedelem által adományozott erdőt a dálnoki darabontok elcserélik. 
Az oklevélben jelentkező “Harminczember-erdeje” elnevezés egy korabeli csoport-bir
tok létezését igazolja.
— Kolozsvárt Heltai Gáspámé műhelyében megjelenik Melius Juhász Péter /1535- 
1572/ Herbáriuma, az első magyar növénytani munka, mely faanyagismerettani adato
kat is tartalmaz.

1579.
— Bárthory Kristóf fejedelem Kézdivásárhely városának adományozza a Katrusa erdőt.

1533.

181



—  Az első ismert székely falutörvény, Gyergyóalfalu falutörvénye.
—  A háromszéki Zalán falutörvénye.

1583.
—  Báthory István makkos erdőkre vonatkozó utasítása.
—  A gyergyószentmiklósi plébániai határozatból kitűnik, hogy a lakosság egy része 
“orsóval” - tehát szövés-fonással -, más része “fejszével" - vagyis erdei munkával - 
keresi kenyerét.

XVI. sz. vége, XVIII. sz. eleje.
—  Meggyökeresedett a székely falu határában az elkülönített, az elkertelt, a közösségi 
rendelkezés alól kivett tulajdon, az ún. “örök birtok" .

1589.
—  Báthory Zsigmond Báthori Istvánnak egy előbbi szabadalom levelére hivatkozva, az 
oláhfalvaikat a disznódézsma alól felmenti, és az udvarhelyi várnagynak elrendeli, hogy 
erdeiknek mások általi pusztítását akadályozza meg.

1590.
—  Az erdők szabad használatát megtiltó rendelkezések egyike: “aztis mondod hogy az 
wáros [Székelyudvarhely] molna gatthiára warosúl egy darab erdőt tiltotthúnk volna 
meg” /Szabó T., 1978. 256./

1591.
—  Báthory Zsigmond elrendeli, hogy hat orbai-széki falu közösen használja a kovásznai 
és pávai erdőt.

1600.
—  Gyulafehérváron tartott országgyűlés határozata a Marosszék havasára vonatkozóan.

XVI. sz.
—  A ditrói szóhagyomány szerint a “fűrészes” Gáli család egyik tagja Ditróban és 
környékén meghonosítja a vízifűrészek építését.

XVI - XVII. sz.
—  A kászoni bútorkészítés első korszaka: a keményfabútorok.

XVI - XVII. sz.
—  A “tízesek” -a faluközösség igazgatási egységei- “közös birtokosság”-ba törörülnek. 

1602.
—  A háromszéki gelencei solymárok Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől teljes 
adómentességről szóló kiváltságot nyertek. /A legrégibb ismert solymár kiváltsága a 
Székelyföldnek./

1602-1603.
—  Básta féle lustra. /Erdészeti, vadászati és faipari vonatkozásai is vannak. /

1614.
—  Megjelenik “Albertum Molnár Szenciensi: Dictionarium Ungarico -latinum, Nürn- 
berg” c. szótár, melynek szóanyaga révén erdészettörténeti jelentősége is van.
—  Magánerdő Lengyelfalván. /— 1497. is. /

1607.
—  Vadaskert Görgényben.
—  A marosvásárhelyi kádárok egy céhet alkotnak a kerekesekkel és az asztalosokkal.
—  Létrejön a pricskei vám Gyergyószentmiklós és Tölgyes között.

1581.
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1608.
—  Közös vízifűrész Kovásznán.

1609.
— Székely perlekedés, melyben a “közélőerdő” /közösen és szabadok által használt 
erdő/ kifejezés szerepel.

1610-1718.
— Marosszék Constitutiói /helyhatósági jogszabályai/. /Egyik része a “Tilalmas erdők
ről" rendelkezik./

1611.
—  Constitutio Oppidi Marus-Vasarhel -Marosvásárhely szabályrendelete. Szövege 
előtt, e helyhatósági jogszabályban megfogalmazott alaptétel áll: “Erdőnek, ítéletileg  
kiadandónak fá ja  azt illeti, ki azt nevelte”.

1614.
— Az egész Székelyföldön 27 solymár volt. /1701-ben egyedül Sófalván 58./
— Betlen Gábor Borsos Tamásnak adományozza a megölt s magvaszakadt Vajda István 
lófőnek Bergenyében /Marosszéken/ bírt minden javait.
— “Betlen Gábor a két Oláhfalut minden taxa, dézsma, hadiadók, expeditiók alól 
kiveszi, s csak évenként 1000 db deszkának Kőhalomba történő szállítására kötelezi. “ 
/Orbán B . , I. 1868 .72 ./

1616.
— Borsos Tamás fejedelmi tábai bíró levele, melyben a marosvásárhelyi kádármesterek 
céhszabály kérését pártolja.

1620. k.
— Negyedfélmegye /három és fél egyházmegye/ rendtartása.

1622.
— Csíkszentmihály falutörvénye.
— A zetelakiak, Betlen Gábor által adott kivátságaik fejében kötelezve voltak Gyulafe
hérvárra évenként 200. 000 db zsindely szállítására.

1627.
— Az erdélyi országgyűlés szabályozza a gyergyói deszka árát.
— Lázár András szárhegyi /Gyergyó/ földesúr számára a jobbágyok erdőt foglalnak.

1629.
— Udvarhely vára /Székelytámadt/ leltárában virics-eresztő tekenő szerepel.
— Udvarhely vára /Székelytámadt/ fejedelmi ebédlőjének leírása.

1631.
— Kecskés és Zsíros kérdivásárhelyi erdőkről említést tesznek.

1632.
— Udvarfalva /Marosszék/ oklevele, mely a nyílerdőkre, Borsos Tamás 3 db magáner
dejére, a falu földjéből történő szabad irtásra, tutajozásra stb. vonatkozik.

1633.
— “K ádár Czéhmesterek regulái” /-1607/
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1635.
—  Rákóczi György fejedelemnek a székely örökösödésre vonatkozó intézkedései -Ada
tok az alkirálybírák tevékenységéről /hatáskörükbe tartoztak az erdőügyek, a közbirto
kosságok felett való őrködés/.

1636.
—  Siménfalvi leltár. Tartalmazza a mai székely kapu közvetlen ősét.

1638.
—  A gyergyói tutajozásra vonatkozó írásos emlék.

1639.
—  Székelyudvarhely városi polgárainak és a városban lakó nemeseknek egymáshoz 
való viszonyának szabályozása.
—  Csíkszentmihály “megyéje” /egyházközözsége/ falutörvénye: 17. Az falu erdeit 
penig senki tűzzel ezután ne irtcsa". /Értékes dokumentum a fának vízi szállítására 
vonatkozóan is./

1640.
—  Tanúvallatás Aranyosszék közös erdejéről.
—  I. Rákóczi György oklevele, mellyel Aranyos szék lakosait a szék szabad erdejének 
közös használatában megerősíti.

1642.
—  Bikfalva és Uzon sepsiszéki falvak egyezséglevele erdei kártétel alkalmával.

1650.
—  Máthé Péter udvarhelyi bíró levele a segesvári polgármesterhez, melyben az Udvar
helyt csinnáltatott kopjafák árának megküldését kéri.
—  Csíki végzés a legelő állatot ért vadkár megtérítésére vonatkozóan.

1652.
—  Vadászfegyverként is használt puskák a görgényi várban.

1653 előtti idők.
—  Az “Approbatae Constitutiones" a faluk közötti közösség és a faluközösség  létezését 
igazolja. /— 1653./

1653.
—  Kiadják az "Approbatea Constitutiones”-t, azoknak a törvényeknek a gyűjteményét, 
melyeket 1540 és 1653 között az erdélyi országgyűléseken hoztak. /Vonatkozik pl. a 
fából készült mérőeszközökle, a székelyek szokott helyeken való vadászatára, a jó 
minőség biztosítására stb./
—  Utrechtben megjelenik Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia-ja. /Az erdei 
fákra, cserjékre, vadra stb. vonatkozó ismereteket is tartalmaz./

1654.
—  Gyergyóban megjelennek az örmények, akik később tutajkereskedéssel is foglalkoz
nak.

1655.
—  Lőcsén kiadják Oroszhegyi Mihály Deák Az fenyőfának hasznos voltáról... c. verses 
munkáját, a legrégibb erdészeti tárgyú munkát.

1656.
—  Kájoni János /1629-1687/ kéziratban maradt 84 oldalas Herbáriuma 1657, 1658.
—  Kem ény János /Erdély fejedelme 1660-1662 között/. “Önéletírásaiban sok érdekes 
vadászattörténeti adat található.
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—  A tatár rabságban levő uzoni Béldi Pál feleségének tiltakozása “az Kozmás felé 
befiiggő cserének” tilalmazása és másoknak adása ellen.
—  Kezdetét veszi “a tízfalusiak erdőségeitől való megfosztása”
/Orbán B . , VI. 104-108. /  /^Helynévmutató/

1662-1690.
— Apafi Mihály udvarában a kitűnő agarakat “palotás agár” címmel tüntették ki.

1663.
—  Udvarhelyszéki Szentmihály falu közönségének törvénye.

1665.1666. és 1716.
— A háromszéki Alsócsernáton falutörvényei.

1666.
—  Csehérdfalva /Udvarhelyszék/ falutörvénye.
—  Kőrispatak  /Udvarhelyszék/ falutörvénye.

1667.
— Megépül Gyergyóújfaluban a Latzkó család "szeres’fűrésze.
— Csíkszenttamás falutörvénye.

1668.
— A marosszentgyörgyi udvarbíró részére adott utasítás. A magánerdő védelme érde
kében tett intézkedéseket is tartalmaz.
— A parasztok ismételt vadászati korlátozása.

1669.
— Compilatae Constitutiones első kiadása. /A Magyar Erdészeti Oklevéltár 2 rendelke
zését vette át./

1670.
— Az udvarhely széki Homorúd szentpál falutörvénye.

1673.
— A mikházi ferencesek kapuja, a legkorábból ismert székelykapu.

1675.
— Petki János és özvegy Petki Anna gazdasági utasítása “csíkcsicsai bírájának Farkas 
Máténak".

1676.
— Csíkszenttamás falutörvénye.

1677.
— Csíkmadarasifllrészmalom  leltára. 1678.
— Gyulafehérváron tartott országgyűlésnek a tutajozásra vonatkozó határozata.

1679.
— Az asztalosok Székelyudvarhelyen céhet alkotnak.

1680. k.
— Megjelennek a vargyasi bútorfestő-asztalos Sütő család  első tagjai.
— Zágon falutörvénye.

1683.
— Teleki Mihály erdélyi kancellár utasítja uzdiszentpéteri úsztiaiíójáí fűzfák ültetésére. 
/Mezőségi falu, a kutatott terület határán kívül./

1658.
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—  Apafi Mihály fejedelem rendelete, mely a kézdivásárhelyieket a bereczki erdő 
használatára feljogosítja.

1687.
—  A marosközi ev. ref. esperesség marosszéki határnevei a XVI. és XVIII. századból.

1688.
—  Adat az általag /hordócska/szakszó használatára.

1691.
— A Lipót-féle oklevél kiadása. /Az eddigi erdészeti jogszabályok továbbra is érvényben 
maradnak./

1694.
—  Sepsiszentgyörgy város szabályzatot ad  ki erdeinek használatáról.
—  Sándor Mihály a kézdiszéki Felsőtorján levő birtokát elzálogosítja “minden haszon
vehető helyeivel, erdeivel együtt".

1698.
—  A katonatartásról kiadott királyi rendelet vadászati vonatkozása.

1699.
—  Zalán falu törvénye.
—  A háromszéki Uzon falutörvénye.
—  Az erdélyi főkormányzóság a csíki és gyergyói solymárok régi kiváltságait megerő
síti.
—  Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejére vonatkozóan.

1700.
—  Az erdélyi főkormányszék vadászati tilalma.

XVIII. sz. eleje.
—  A háromszéki Kilyén falutörvénye.

XVIII. sz .ésX IX . sz.
—  A bútoifestés virágkora Erdélyben.

1701.
—  A sófalvi /Udvarhelyszék/ solymárok lajstroma.

1702.
—  A “Miklósvárszéki Nagyajtai Cserei Mihály Históriája" megemlíti a híres “strucz ’ 
vadászfegyvert, és a mezőségi kopárokat.

1706. és 1707.
—  Adatok Cserei Históriájában, melyek utalnak az erdő jelentőségére a nép életében: 
rejtekhely veszedelem idején.

1714.
—  A 19. országgyűlési törvénycikk meghatározza, hogy minden mólnál* a gátrontásén  
vám fejében csak 11 polturát vehet egy tutaj után.

1715.
—  A Felső-Fehér megyei Peselnek falutörvénye.

1716.
— Lázár Ferenc földesül* erdőfoglalásai /Nagy-, Fekete és Tanorok Hagymás/.

1686.
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1717.
—  Szacsva sepsiszéki falu törvénye az erdei kihágásokról.

1717-1719.
—  Szárazság, éhség és pestis Csíkban és a kutatott terület más részein. Az erdő 
jelentősége a nép életében “nehéz” időkben.

1718.
—  Marosszék szabályzata a makkos és tilalmas erdőkre vonatkozóan.

1719.
— A görgényi erdőuradalmat zálogképpen az akkori erdélyi alkancellárra írják.

1720.
— Kantafalva  székely falu törvénye.
—  Iparosok összeírása. Összehasonlítás Marosvásárhely, Brassó és Segesvár között.
—  Oláhfalusiaknak kiadott “szabadalom ” .
—  A főkormányszék eltiltja a cserjék és erdők gyújtogatását.

1723.
—  Aranyosszék határozata a szék szabad erdejének felosztásáról. -Apor Péter “Verses 
művei és levelei” c. kiadvány vadászattörténeti jelentősége.

1724.
— A háromszéki Kisborosnyó falutörvénye két pontban foglalkozik az erdőlés 
rendjével.

XVIII. sz. eleje.
— Kilyén  háromszéki falu törvénye.

1725.
— Csík-, Gyergyó- és Kászonszék Kolozsvárra küldött követeinek utasítása.
— Háromszéki viszonyok Mikes Kelemen leírásában.

1726.
— A főkormányszék utasítja Csík-, Gyergyó- és Kászonszéket, hogy szedjék el a 
parasztoktól a puskát és egyéb vadászó eszközöket.
— Csík-, Gyergyó- és Kászonszék elszegényedése okainak előterjesztése a főkormány
székhez.

1727.
— Udvarhelyszék szabályzata az erdők égetésére vonatkozóan.
— Szemerja háromszéki falu törvénye.

1728.
— Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejéről.
— M észégetés szabályozása Aranyosszéken.
— Csíkszék kéri a főkormányszéket, hogy a tutajok vámját szállítsa le egy polturára.
— Csík-, Gyergyó- és Kánszonszék moldvai foglalásokról panaszol.

1729.
— Farkasok irtására vonatkozó intézkedések.
— Lészás - sövénykerttel körülvett- vadaskert a Vargyasi Dániel család tulajdonában.
— Aranyosszék a további irtásokat betiltja.

1730. k.
— Főpénzforrások a Székelyföldön: a felsorolásból a fa hiányzik.
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—  Erdőper Makfalva és Kibéd lakossága között Ecsenye nevű tölgyes felett.
—  A háromszéki Bodok falutörvénye.

1733.
—  Tanúvallatás Aranyosszék közös erdejéről -az egykor használatos erdészeti szaknyelv 
dokumentuma. “Revolutio idejében” az erdő retekhely volt.
—  A “királyi fiskus” /kincstár/ havas-foglalási szándéka a “só-kamara” /sóhivatal/ 
számára.

1733., 1759., 1822.
—  A háromszéki Papolc falutörvényei.

1734.
— A görgényi uradalom latinnyelvű határleírása.

1736.
—  Altorjai B. Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae c. munkája a kocsi gyártás 
termékeiről, a “gyilkosflin ták',-YÓ\.

1738., 1744.
—  A háromszéki Szentkatolna falutörvénye.

1739.
—  A Felső-Fehér megyei Karatna falutörvénye.

1740.
—  December 20-án Bardócon született Benkő József

1741.
—  Bardóc-fiúszék fegyverösszeírása.

1743.
—  Nemes panasza  a faluval /Kőrös/szemben.
—  Urbárium Seu Conscriptio /Inventarium seu Conscriptio/ Szárhegyi Lázár birtok 
összírása. Vízifűrészek az összeírásban.

1743-1752.
—  Toldalagi László költségjegyzékében öt marosvásárhelyi asztalos neve szerepel.

1744.
—  Csík-, Gyergyó- és Kászonszéki Constitutió.
—  Erdélyi árszabás. A 7. pont elrendeli a fegyverek elszedését a parasztoktól.

1747.
—  Sepsiszentgyörgy szabályzata erdeinek használatáról.

1748.
—  Nagybacon  falutörvénye erdeinek megóvásáról.

1749.
—  Pcselnek /Kézdikővár/ község constitutiója.
—  Régeni tutajkereskedők a remeteiek hitelezői között.

1751.
—  Bölön falutörvénye.

1753.
—  Marosvásárhelyen megalakul az első önálló asztaloscéh.

1731.
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— Áthelyezik a királyi ítélőtáblát Medgyesről Marosvásárhelyre. /Erdészeti ügyek 
fellebviteli bírósága is volt./

1756.
— Karatna határozatai.

1758.
— Megépül Mogyorósbükklokán /Gyergyó/ az erdő közelében a Török család 
vízifűrésze.
— Zágoni adat a szekérkenőcs készítésére vonatkozóan.

1759.
—  Adatok a kutatott terület allodiális - földbirtokos saját kezelésében levő - erdőbirto
kokról.

1760., 1766.
— A háromszéki Árkos falutörvénye.

1761.
— Az erdélyi főkormányszék körrendelete az avarégetés eltiltásáról.

1762.
— Az udvarhelyszéki Orcfalván a kitermelés idejére az erdőt nyíl-, azaz sorshúzással 
osztják ki.

1763.
— Aláírják az osztrák rendszerű határőrség szabályzatát.
— Marosvásárhelyen is felállítják az Állandó Táblát, mely törvénykezési hatóság volt, 
de közigazgatási teendőket /pl. közföldek felosztása/ is végzett.

1764.
— Január 7. Madéfalvi veszedelem. A bukovinai magyar falvakban sajátos népi erdő- 
gazdálkodás alakul ki.
— Marosvásárhely városa erdőfelügyelőjének utasítása.
— A ‘fa lu  e rd e je '-vő[ a Kászon széki falusi perek jegyzőkönyvei alapján.
— 84 évig, 1848-ig állott fenn az osztrák rendszerű székely határőri katonaság.

1765.
— Az erdélyi főkormányszék az élőfák erőszakos levágását vagy kérgezését a szóbeli 
harmadnapos törvényszék elé utalja.

1766.
— Elrendelik Erdélyben is a bécsi mértékek használatát.

1767.
— Az erdélyi főkormányszék egy körrendelete a kecskék legeltetését megtiltja. A 
katonai célzattal hozott intézkedés különösen a határszéli erdőkre vonatkozott.
— Árkos falutörvénye.

1768.
—  A gyimesi vám létesítése.

1769.
— A Bécsben székelő erdélyi udvari kancellária az osztrák erdőrendtartást az erdélyi 
főkormányszéknek megküldi, annak adaptálása céljából.
—  A revendikált /visszakövetelt/ havasokat -a későbbi Csíki M agánjavakat- 
visszaadják.

1754.

189



—  Kemény Simon javaslata a marosi tutajozással kapcsolatosan.
—  Kiadják a “Bizonyos pontok” /Certa puncta/ néven ismeretes úrbéri szabályzatot. /Az 
erdőlésre és makkoltatásra vonatkozó rendelkezéseit Tagányi Károly a Magyar Erdésze
ti Okle váltárban közölte.

1770.
—  Helynevek számos egykori egyházi erdő létezését igazolják.
—  A legkorábbi csíkszentdomokosi ismert feste tt bútor

1771.
-Szemerja falutörvénye.

1772.
—  A “Szacsvai feste tt fa m en n yeze f .

— A koronkai erdöfelosztás.
— Ez évig a Marosszék közhavasait díjfizetés nélkül használták az ún. havasalji falvak.

1773.
—  A csíkrákosi kapumatuzsálem  készítésének éve.
—  Magyarosi-féle indítvány.

1774.
—  Mária Terézia elrendeli a telkek felmérését.
—  A háromszéki Ozsdola  falutörvénye.
—  Bodos /Hsz/ falutörvénye.

1774-1775.
—  A háromszéki M iklósvár falutörvénye.
—  A háromszéki Nagyajta falutörvénye.

1775.
—  Szára zaj ta /Hsz/ falutörvénye.
—  K özépajta  /Hsz/ falutörvénye.
A háromszéki Bárót falutörvénye.

1778.
—  Aranyosszék “újabb” határozata a szék szabad erdejének felosztásáról az egyes 
falvak között.
—  Árkos /Hsz/ falu közgyűlése szabályozza a szénégetést.
—  Benkő /óz^/Transilvania Speciális, Terra Siculorum c. munkájában a nyírfa kérgé
ből előállított szurokról tesz említést.

1779.
—  Megjelennek Baróti Szabó Dávidnak és külön Miháltz Istvánnak Vanier nyomán 
íródott verses munkái. Mindkettő az erdő védelmére intik az olvasót, a fa jelentőségét 
méltatják.

1780.
—  Zalán határozata.
—  Árkos falu a máshol lakó, ún. bébíró possessorok /birtokosok/ erdei visszaéléseinek 
megfékezésére határozatot hoz.
—  Utalás az erdőnek vágásterületre történő kimérésére.

1781.
—  II. József 53 pontból álló magyar nyelvű rendtartása.
—  Benkő Ferenc Göttingában megírja kéziratban maradt munkáját “Az Hasznos Gaz
daságról” címmel, melyben erdészeti ismereteket is közöl.
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1783.
—  II. József a visszaszerzett havasokat a székely határőrkatonaság javára és előmenete
lére adja.
— Adatok a “falu  erdejé” -xz vonatkozóan.

1784.
— Fatakarékossági szempontból, az erdélyi főkormányszék elrendeli kerítések helyett 
élősövények és árkok létesítését. -Gyergyó jelentése a főkormányszékhez az erdők 
megóvása érdekében elrendelt intézkedések ellen.

1785.
— Egy udvari /császári/ rendelet az erdőőröknek fegyvertartási jogot ad.
—  Csertörőmalom  Székelyudvarhelyen.
—  Úrbéri összeírás - adatok az egykori fahiányra vonatkozóan.

1786.
—  A bécsi udvari kancellária az erdélyi főkormányszék által elrendeli a földesuraknak, 
hogy a jobbágyok erdőlésére egy bizonyos napot tűzzenek ki.
— II. József vadászati rendtartása.
— Udvarhelyszéki adatok a mesteremberekről.

1787.
— Háromszék a székely határőrezreddel közösen határoatot hoz az erdők eredményes 
megóvása érdekében.
— és 1793 között jelenik meg Mátyus István hatkötetes Ó és Új Diaetetika c. munkája, 
melyben a székelyföldi gombákkal is foglalkozik.

1788.
— Az erdélyi főkormányszék megtiltja a szarvasmarha erdei legeltetését, “mely helye
ken az nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban mehetnének."
— Az erdélyi főkormányszéknek az úrbéri viszonyt szabályozó rendelete, mely kitér a 
jobbágyok faizási jogára is.
— Udvarhelyszék jelentése a főkormányszékhez az eperfaültetéssel kapcsolatosan.
—  Oklevél a Kanta-járási erdők állapotáról, erdőnyilakról stb.

XVIII. század vége.
— Hatod-foglalási szándék.

1790.
—  Aranyosszékben a határőrkatonaság által még el nem foglalt közerdőkre egy ideigle
nes erdőfelosztást hoznak létre.

1791.
— Backamadarasi összeírás, igazolás az erdőnek a nép életében betöltött jelentőségére. 
Adatok a makkoltatásra és a vadgyümölcsfák termésének értékesítésére vonatkozóan.
—  30. te. Az erdők fenntartásáról - Erdély első erdőtörvénye.

1794.
— Csíkszék panaszt tesz azért, hogy a katonaság a revendikált havasokat kizárólagos 
tulajdonának tekinti.

1795.
— A Herec-iigy -fegyveres összetűzés a “Kilenc falu erdeje" egy részéért folyt viszály
kodás során.

1796.
— Megjelenik Benkő Józsefnek az ecetfáról írt munkája.
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—  Kereskedelmi bíróság működik Gyergyószentmiklóson.
—  Törekvés az önellátásra a koronkai Toldalagi uradalombam.

1797
—  Javaslat M arosszék közhavasának jobb használása érdekében.

1798.
—  Hídvégen az “erdöosztály" megindítása szóba kerül.

1799.
—  Az erdélyi főkormányszék körrendelettel megtiltja az erdők gyújtogatását.
—  Teleki József megírja székelyföldi úti jegyzetét. Adatok az erdő nélküli háromszéki 
falvakról. Tutajozás jelentősége a székelység életében.
—  A Felső-Fehér megyei Hídvég erdőrendtartása.

1800.
—  Az erdélyi főkormányszék az erdők megóvásáról a törvényhatóságoktól jelentést kér.
—  Bardóc-fiúszék véleménye az erdők megóvásáról.
—  M  áros szék javaslata az erdők megóvásáról.
—  Udvarhely szék javaslata az erdők védelméről.
—  Sepsiszengyörgy véleményes jelentése az erdők megóvásának módjáról.
—  Ez évig M arosszék havasának “külön felvigyázója, ezen czím alatt nem volt".

1800-1820.
—  Az erdőpásztorok rendtartása Hídvégen.
—  H ídvég  rendtartása.

1801.
—  Csík-, Gergyó- és Kászonszéknek véleménye az erdők megóvása tárgyában.

1802.
—  Bereck jelentése erdeinek megóvására tett intézkedéseiről.
—  Háromszék javaslata az erdők megóvásáról.
—  Aranyosszék  javaslata az erdők megóvásáról.

1803.
—  Kézdivásárhely  javaslata az erdők megóvásáról.
—  Az udvarhelyszéki Magyarhermány falutörvénye.

1804.
—  A két Oláhfalu jelentése erdeik állapotáról.
—  Felső-Fejérmegyének javaslata az erdők megóvásáról.
—  Megkezdődik a Székelyudvarhely-Tolvajoskert közötti út kiépítése.

1806.
—  Tölgyesi vám létesítése /—>1607. Piricske/

1807.
—  Erdélyben egyedül csak Csíkban gyártanak gyantát.
—  A vargyasi Dániel család pere  Dobó megszűnt bardócszéki helység lakosaival.
—  A háromszéki Lécfalva falutörvénye.

1808.
—  Háromszék fölírata a főkormányszékhez az új erdőrendtartással kapcsolatban. -Ud
varhelyszék fölírata a főkormányszékhez az új erdőrendtartással kapcsolatban.
—  Az erdélyi főkormányszék az élőfák lekérgezését szigorúan megtiltja. -A csíkszéki 
Mártonfalván létesül a szék első postahivatala.
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— Nagyszebenben országos főerdőfeliigyelőséget állítanak fel, melyhez egész Erdély 
tartozott.
— Az 1809-es oklándi székely kapu.

1810-es évek.
— Sámuel Meltzl régeni nagykereskedő megkezdi a tőkeerős szászrégeni tutajkereske
delmet.

1811.
— Az erdélyi kancellária leirata ^gy erdészeti tanintézetnek a kolozsvári piarista líce
umban történő felállításáról.
— Két ösztöndíjat létesítenek a selmeci erdészeti tanintézeten való tanulásra.
— A főkormányszék a tutajozás feltételeit szabályozza.
— Imreh Lászlónak a málnási csereerdővel kapcsolatos hatalmaskodása.

1811 és 1812.
— Szorgalmazzák a juharfa nedvéből a cukor /"nádméz"! főzését.

1812.
— Kihirdetik az 1811. évi 34. tc-ét, Erdély második erdőtörvényét.
— A gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi örmény kereskedők kérik, hogy Málnás és 
Tusnád között, az út mentén egy-egy puskalövésnyire vágják le az erdőt az útonálló 
tolvajok elleni védekezés érdekében.

1813.
— Mire volt régen jó a fa? A hároméves Barabás M iklós, a későbbi nagy székely festő 
hogyan tanult meg írni.

1814.
— Legkésőbbi adat az utolsó erdélyi bölényre vonatkozóan.
— M egosztják a bodoki Avas nevű közerdőt.
— Szárhegy falugyűlésének egy foglalással kapcsolatos határozata.

1815.
— Meghatározzák Háromszék 6 kerületi erdőfelügyelőjének szolgálati szabályzatát.

1816.
— Kiss József  Selmecen végzett erdész, tordamegyei erdőfelügyelő javaslata.

1817.
— Az erdélyi udvari kancellária elrendeli egy erdészeti tanintézetnek Nagyszebenben 
történő felállítását.

1818.
— Bodor Péter megépíti a marosvásárhelyi Maros-hídat, tisztán fából, vasszeg nélkül.
— Kilyéni Székely Mihály Pesten kiadja erdészettörténeti jelentőséggel is rendelkező 
jogi munkáját.

1819.
— Czíráki-féle összeírás- a jobbágyok és a zsellérek erdőlési joga.

1820.
— Urbarialis Conscriptio /úrbéri összeírás/ számos székely faluban.
— A szárhegyi úrbéri összeírás faáraké szíté sr öl tanúskodik.
— Bolyai Farkas megírja kéziratban, csonkán megmaradt erdészeti munkáját.
— Tekerőpatakről azt állítják, hogy minden második ember vagy ács, vagy kerekes.

1809.
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1820. k.
—  Fellendül afakereskedelem  a Maros felső folyásánál.

1821.
—  Ditró és Szárhegy “commonitás”-a /közössége/ a “nemes Regiments-Comandó” 
pártfogását kéri a gróf Lázár József borszéki foglalása ellen.

1822.
Gergyószárhegy határozata.

1823.
—  Felmérik a görgényi kincstári erdőuradalom  területét.

1823-1825.
—  Marosvásárhely erdeinek felm érése és szász “táblákra” történő felosztása.

1 8 2 4 .1 8 2 6 .1 8 3 0 .1 8 3 2 .1 8 3 5 .1 8 4 1 .1 8 4 5 .
—  Árkos falutörvénye/i/

1824.
—  Erdőper Csíksomlyó és Taploca között.
—  Orbán M ihály, telek nélküli, marhátlan zsellér a tutajozással szerzett jövedelemből 
a magyarói református egyháznak 1400 rajnai forintot ad kölcsön.

1825.
—  A legrégebbi meglévő székelykaput Zetelakán felállítják.

1826. ^
— Árkoson erdei lopás esetében a “Decretum Tripartitum" és a “Compilata Constitutio” 
bizonyos előírásait alkalmazzák.
—  A “K ilencfalu  erd e je '-nek tulajdonosai a falvankénti körülhatárolással kísérletez
nek.
—  Az ozsdolai szabad erdőbe “beerdőlő” hat háromszéki falu elhatározza, hogy az erdőt 
táblákra osztják  és azokat sorra titalomba fogják.
—  Elkezdődik a Brassó-Kézdivásárhely-Bereck országút építése, Háromszék első “ki
épített” útjának létesítése.

1827.
—  Árapatakon a birtokos nemesek 500 holdnyi erdő- és legelőterületet a jobbágyok  
szám ára kiszakítanak.

1828.
—  Megtiltják a tízfalusiak erdőségeiben az irtást.

1829.
—  K állai Ferenc Nagyenyeden kiadott “história értekezése” egykori székelyföldi 
magánerdők létezéséről adatokat közöl.
—  Szigethy Gyula Mihály leírja az udvarhelyszéki sokféle mesterségeket.

1830. ^
—  Árkos a “teljes communitás” gyűlésen, az erdőlés rendjére vonatkozó határozatot 
hoz.

1831.
—  N agyajtai K ováts István udvarhelyszéki statisztikai adatokat közöl.
—  Tutajozás a Nagy Küküllön.
—  Udvarhelyi asztalosok.
—  A zágoni “közhelyek” arányosítása tárgyában hozott ítéletet.
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1832-1842.
— Az Olthajózási Társaság.

1833.
—  Megjelenik Scheint G. Dániel német nyelvű könyve a Székelyföldről. A szerző az 
erdőnek /Wálder/ könyvének 30-32. oldalait szentelte.

1833-1894.
—  Balázs család homoródalmási bútorfestő műhelye.

1835.
— “Birtokosság” Aranyosszéken.
— Kassán megjelenik a “Mindenkori tökéletes erdei- és vadászati K a len d á rio m \  
egyike az első magyar nyelvű erdészeti- vadászati munkáknak, mely ismert volt a 
Székelyföldön is.

1836.
— Téglási Eresei József a Nemzeti Társalkodó hasábjain megemlíti a “Víg András 
kővé”-1 és a hozzá fűződő hagyományokat.

1837.
—  A 23 éves Gábor Áron asztalosként dolgozik.
— Kolozsváron megjelenik az az utasítás, mely a székely városi erdőkre is vonatkozott.
—  Lötsey Spielemberg László Marosvásárhelyen kiadja gyűjteményét, melynek erdé
szettörténeti jelentősége is van.
— Fakulacskészítés Brassóban.

1838.
— M enaság erdészeti jellegű szabályrendelete.
— Megjelenik a M agyar Tájszótár, mely számos erdővel-fával kapcsolatos székely 
szakszót tartalmaz.
— Csíkjenőfalva erdőrendtartása.
— Bocskor János cikke a Gyergyón tutajozó székelyéből.

1839.
— december 3 1-én született Sepsikálnokon Bedő Albert.
— Adatok a fakószekérrőL  mely “nem gördül, hanem lépik".
— Vándor cikke a gyergyói tutajozásról.
— Hajózás “gondolata" a Maroson.

1840. k.
— Kialakul a görgényszentimrei erdészeti szakiskola dendrológiai parkja.

1840.
—  Aranyosszéknek a főkormányszékhez felterjesztett erdőrendtartása.

1840-1871.
— Négy közönség bíráinak jegyzőkönyve, a székely közös erdőbirtoklás gazdag doku
mentuma.

1841.
— Iskolázottság a székelyeknél és a szászoknál.

1842.
—  Barabás János Néhány szó a' honi erdészet körül c. írása.
—  Csíktapolca  erdőrendtartása.
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— Teleki Domokosnak Utakról c. dolgozata. -Erdély első magyar nyelvű vadászati 
könyve.
—  K őváry László kiadja Székelyhonról c. munkáját.

1843.
— Marosvásárhelyen megjelenik a Székely Naptár első évfolyama.

1844.
— Megalakul Kézdivásárhelyen az asztalos céh.
— Megjelenik Téglási Eresei József Nemes Tordamegye Flórája c. könyve.
— Megalakul az Erdélyi M agyar Gazdasági Egyesület.

1845.
— Javaslat Marosszék havasának 100 táblára való felosztására.

1846.
— Zalán falugyűlésének határozata a kalányos cigányokra vonatkozóan.
—  Lemhényben 80 személy “részvényes” erdőtársaságot alakít.
—  Bíró Pál hammásztiszt Hamu c. írása.
— A zaláni erdőpásztorok esküformája.
—  D ávid  Antal M ózes 10. 000 váltó forint felajánlása egy “műipar-iskola” alapítására. 

1846-1848.
— Kolozsvárt megjelenik a Természetbarát c. folyóirat.

1847.
— K őváry László kiadja Erdélyország statisztikája c. munkáját.
— Lom bossy Tutajászat Erdélyben c. írása.
— 3. te. 4. §. Úrbéri szabályozás a székely székekben /nem lépett életbe/.

1848.
— Széchenyi István javaslata Arad- /Gyula-/ -Károlyfehérvár Székely udvarhely -Ojto- 
zi-szoros vasútvonal megépítésére vonatkozóan.
— tavasza. A határőrkatonák erdőket vesznek birtokukba.
— 4. te. Erdélyben megszüntetik az úrbért.
— A kászonjakabfalviak a szentlélekkel egyetemben régi erdőhatárvitákra hivatkozva 
Kézdivásárhely városára támadnak.
— után az erdőért is adózni kellett.

1849.
— Brassó elfoglalja Krizba  őserdejét.

1850.
— Habsburg-birodalom gazdasági egységének megteremtése, megszűnnek az egyes 
országrészek közötti vámhatárok.

1850-1860.
Útszéli fásítás  Erdőszentgyörgy és Havadtő között.

1851.
— A székely határőri intézményt feloszlatták, és a csíki, illetve a háromszéki határőrök 
által eddig bű t vagyont a kincstár javára elkobozták.

1852.
— Kolozsvárt felállítják a kincstári erdők ügyét intéző Cs. K. Bánya, Erdőszeti és Só 
Igazgatóságot.
— A marosszentkirályi gátnál keletkezett “romlás” több mint 20 tutajos életébe került.
— Korszerűsítik Tusnádfürdőnél a Sepsiszékből Csíkba vezető országutat.
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1852-1856.
— Kiépítik Sósmezőig az 1826-ban elkezdett Brassó és Ojtoz közötti állami utat.
— 1856 között működött a Márkpataki kincstári erdőkezelőség; ekkor egyesült a 
gyergyószentmiklósi kincstári erdőhivatallal.

1853.
— Jókai úti levele a Szent Anna tavának és környékének leírásáról.
— Állami intézkedés a vadászat gyakorlására vonatkozóan.
— Megjelenik Benkő Károly Csík, Gyergyó és Kászon múltja, jelene c. munkája.
— évi kataszter - alapja az erdők összeírásának.

1853-1861.
A kormány Marosszék közhavasát a gyergyószentmiklósi “erdőszeti" hivatal felügyele
te alá helyezte,

1853-1869.
Gyergyószentmiklóson a kincstári erdők kezelését.

1854.
— Lemhényben /Háromszék/ született Bencze Gergely erdészprofesszor.
— M ezőkövesdi Úfalvy Sándor megírja Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok c. 
kéziratában maradt munkáját.
— Erdélyi úrbéri pátens.
— Az alcsíki Lázárfalva lakosai a Négy közönség birtokából foglalnak /-> 1840. is/

1858.
— Erdélyben hatályba lép mint erdőtörvény az 1852. december 3-án kiadott császári 
nyíltparancs.
— Hafner megalapítja a parajdi gyufagyárat, melyet később a Reiter testvérek vetttek 
át.
— Makfalva dicsérete.
— Tudósítás az "erdei vad méh tárházának” kikutatásáról.

1859.
— Megalakul a Wermescher tutajozási társulat.

1860.
— Adatok a Máros szék havasa kincstáii kezeléséről.
— as évek. Elterjednek Gyergyóban a “korongos" /áttételes/ vízifűrészek.
— as évekre vonatkozó marosi tutajozási adatok.
— A kincstár Kászonaltíz falu tulajdonában 1 evőB aska  havasát elveszi.

1861.
— Marosszék a kincstártól Ösmarosszék havasgazdaságot visszaszerzi.
— Dósa Elek kiadja Erdélyhoni jogtudomány c. háromkötetes, erdészettörténeti jelen
tőséggel is bíró munkáját.
— Megjelenik Lőrincz Károlynak Háromszéki Nyelvjárás c. dolgozat gazdag erdészeti 
szókinccsel.

1863.
— Négy közönség /—> 1840. / vezetősége elhatározza a közös erdő felosztását a négy falu 
/Kozmás, Csíktusnád, Lázárfalva és Verebes/között.
— A bükk dicsérete Kriza János Vadrózsák c. székely népköltési gyűjteményében.
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1865.
— Nehány szerencsétlen év -Orbán Balázs szavaival élve -megbuktatta gr. Lázár 
Mórnak az ötvenes években alakult tutajozási vállalkozását.

1866.
—  Megalakul az Első Szészrégeni Tutajkereskedő Társulat -a "Flosskompanie" .

1867.
—  A sajtó a székelyföldi erdőket “passzív" tőkének tekinti.
— Kezdetét veszi a Maros folyó felső szakasza mentén az útépítés.

1868. ^
— Átadják a forgalomnak az első erdélyi vasutat, mely Aradról indult ki és a Maros 
völgyén haladva Gyulafehérvárig ért.
— “Etedén egy sehol sem látott ősi hangszer a Timbora”
— Fabeli járandóságok a Székelyföldön.
—  Gecző János megfogalmazza a Csíkmegyei Magánjavak visszaadását kérelmező 
tervezetet.
—  és 1873 között jelenik meg Orbán Balázs A Székelyföld leírása cimen ismert 
munkája, az erdészet- és faipartörténet, az erdőnéprajz gazdag tára.

1869.
— Visszaadják a székely határőrcsaládok által bírt összes ingó és ingatlan javakat a 
székelység kulturális és gazdasági érdekeinek előmozdítására.
— Megalakul M estitz M ihály marosvásárhelyi bútor- és épületasztalos gyára -Székely
föld első és sokáig egyetlen bútorgyára.
— Ismertetés a Kis-Besztercén folytatott tutajozásról.
—  Fasínpálya a Hurdugás völgyén.
— Megalakul a Marosvásárhelyi Takarékpénztár r. t . , a vizsgált terület első pénzintéze
te.
— Feljegyzések Csíkmadaras gazdasági életéről.
— Közösen használt vízifürészek.
— A dránica nevének eredetéről.
— Foglalás és irtás Ditróban.

1870.
— Orbán Balázs a fahiányról, a szén égetésről.
— évi népszám lálás erdészet- és faipartörténeti vonatkozásairól.
— Asztalosok  a Székelyföldön Kozma Ferencnek 1879-ben közölt adatai szerint.
— Az állam a Bornemissza családtól visszaváltott görgényi erdőuradalmat házilagos 
kitermelésbe veszi.
—  Csíkszék havasai erdőfelügyelője az erdőknek erőszakos birtokbavételéről.
— Orbán Balázs megemlékezése az erdőknek a háborúk idején betöltött szerepéről.

1870-1880.
—  Gyergyószentmiklóson működésbe helyezik a “Szurokfőző masiná”-t.

1871. ^
— Átadják a forgalomnak a Kocsárd -Marosvásárhely vasútvonalat.
— Megjelenik D ivald  Adolfnak Erdély kincstári erdőségeiről c. munkája, mely tartal
mazza a kutatott terület első ismert erdészeti térképét is.
— 55. te. az arányosítási törvény előtti korszak: közerdők használata.
— 53. te. 32. §-a megtiltja a volt úrbéresek erdőilletéségeinek felosztását.
—  55. te. az arányosítási törvény.
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— 55, te, 8. §-a megengedi a havasok felosztását a közös birtokosok többségének 
kérelmére, függetlenül a részes illetményének nagyságáról.
— 55. te. 11. §-a megadja a községi vagyon jellegzetességeit.
— Megnyílik a székely udvarhelyi állami főreáliskola.
— A “Csíkszéki revendikált havasok” 1871. évi számadása.
— Mejelenik Lázár Jakab /sz. Alvincen 1824-ben/Erdészeti kézikönyve.

1872.
— Megalakul Háromszék megye első pénzintézete, a Kézdivásárhelyi Takarékpénztár.
— 6. te. a vadászatról.
— 8. te. az ipartörvényről: céhek megszűnése, ipartársulatok alakítása, iparszabadság, 
a munkaidő.első szabályozása stb.
— Az első távíróvonal Háromszék vármegyében.
— Gazdasági szakosztályú felső népiskola nyílik Baráton, ahol erdészeti ismereteket is 
tanítanak.
— Az olasz Giacomuzzi 8 vízgyűjtőgátat épít az Ilván. Gömbfausztatás.
— Száva Farkas javasolja a lövétei lü szl bükkösök értékesítése érdekében papírgyár 
létesítését.
—  “Tutajtized, mint iskolaalap" javaslat az egykori sajtó hasábjain.

1873.
— április 6. Görgény vizén, a szászrégeni Herbus-i alsó rakodóra érkezik az első 
óriástutaj.
— Átadják a forgalomnak a Segesvár-Brassó vasiíh'onalat. Vasút Erdővidék határán.

1800-as évek utolsó évtizedei.
— Vasútépítés korszaka. Szükség lett a fára. Szokássá válik rd faragóba járás.

1873-1903 .
— Évenként a Görgényen mintegy 30.000 űrköbméter tűzifát úsztatnak le.

1873 .
— Marosszék közhavasait “a marosszéki 127 község székely nemes birtokosaira" 
telekkönyvezik.
— Gazdasági válság kezdete, mely a fakereskedelemben is érezteti hatását.
— Balázs S. Pál malma Kászonimpérben  - a berendezés lisztörlő, “deszkafűrész", 
“cirkula", eszterga.

1874 .
— Az Erdészeti Lapok hasábjain megjelenik Bedő Albertnak A székelyföldi erdők 
ügyében c. írása.
— 8. te. A métermérték használatának elrendelése.
— Kezdetét veszi a tutajfának köbláb szerinti számítása /addig darabszám alapján 
történt az eladás/.

1875.
— 37. te. Kereskedelmi, egyben szövetkezeti törvény is.
— Megjelenik az Erdészeti Lapokban Dániel Gábor A  székelyföldi erdőkről c. írása.
— Dániel Gábor kerekesműhelyek létesítését javasolja.
— A görgényi állami erdőuradalom 10 évre eladja a lucfenyő hozamot Biach és Baiers- 
dorf cégnek.
— Teleki Samu a görgényi erdőuradalmat vadászatra bérbe veszi.
— 21. te. A vadászat és a fegyverek megadóztatásáról.
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1876.
— Az Erdélyi Gazdasági Egylet kiadja Fekete Lajos A Mezőségkopárainak befásítása 
c. pályamunkáját.
— A kézdivásárhelyi műfaragászati tanműhely.
—  Udvarhely megye alispánja összíratja azokat az erdőterületeket, melyekrők az erdő 
1860 óta teljesen kipusztult.
— Ősmarosszék Havasgazdaságot bejegyzik mint szövetkezetet Marosszéki havasok 
székely birtokossága  címen.
— A háromszéki H atod  felosztása.
— Sepsibodokon az arányosítás során, a “Kilenc falu” közös használatából kiszakított 
erdők egy része a volt kétág-katonaság rendnek jut.

1877.
— Az Erdészeti Lapokban a marosi tutajozással kapcsolatos írás jelenik meg.
— Megalakul a “M arosi tutajozást előmozdító társulat.’'
— Megjelenik Jakab Elek Marosszék közhavasai történeti és statisztikai ismereteihez 
c. írása.

1877-1888 között
—  Arányosítás Szovátán.

1878.
— Udvarhelymegye szabályrendelete, melynek 44-48. szakaszai az “erdősz” működé
sére vonatkoztak.
— Az Erdészeti Lapokban megjelenik Jakab Eleknek Az Erdélyi törvényhozás és 
közigazgatás erdőügyi intézkedéseinek rövid története c. tanulmánya.
—  U sztatás az Ősmarosszék Havasgazdaság területén.

1878 és 1879.
Taplószedés a Székelyföldön, adatok.

1879.
— 31. te. Erdőtörvény IAz Erdélyi Gazda 1880. évfolyamában Fekete Lajos 12 beszél
getés során ismerteti. /
— Megjelenik Kozma Ferencnek a Székelyföld közgazdasági és közművelődési állapo
ta c. könyve, az erdészet-faipar kérdéseit nagy szakértelemmel kezelő munka.
— A szitakéreg  faragásával kapcsolatos adatok.
— Kiadják az “Ősi Marosszék területén fekvő havasok nemes székely birtokosai 
szövetkezetének alapszabályai”-1.
— Az Ősi Marosszék stb. nevében Dékáni Ernő főerdész bútorléc gyártásról tárgyalá
sokat folytat.

1880.
— Felépül Miiller Ferenc gőzfűrésztelepe, Szászrégen első gőzerővel működő fűrészte
lepe.
— Életbe lép az 1879. évi erdőtörvény.

1880-1895.
— Háromszék megyében elkészül 293 erdőbirtokról a rendszeres és 93 birtokról az 
ideiglenes üzemterv.

1880-1918.
— A kutatott terület népének elvándorlása tovább tart.
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— “Csíkmegye havassjai” igazgatójának zárójelentése.
— 44. te. Az első ipartámogató törvény.

1883.
— Csík vármegye birtokosainak erdei -a magánerdők kivételével- állami kezelésbe vétet
nek.
— Háromszék megye 3 járásában erdőtiszteket választanak.
— 20. te. a vadászatról.
— Kezdetét veszi a székelyföldi erdészeti terminológia rendszeres gyűjtése és közzété
tele.
— Az ősi marosszéki nemes birtokosság “havassának” kezelési alapszabályai.
— Vadkár egy erdőtiszt leírásában.
— Benedek Elek Istenkas, Leshegy nyaka, Futás erdők neveiről.

1884.
— Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő: “Gyergyó... Az erdők községi és nemesi birtokokat 
képeznek”.
— Hétfalusi úrbéres erdők.
— Megkezdi működését Csíkmegyében az állami erdőhivatal.
— 87 csíkmegyei erdőtulajdonos, kik birtokukat állami kezelésbe adják.
— A “vasúti ászokfa" - a székely talpfafaragókról.
— 17. te. a második ipartörvény. /Ipartestületek, képesítéshez kötött iparágak, ipari 
telepengedély, gyári rend stb. /-1909. Dr. Csíky Dénes Gyergyószentmiklós szélén egy 
13 hektár kiterjedésű dendrológiai kertet létesít.
— Tanonciskolákról.

1885.
— Megalakul a maros vásárhelyi erdőgondnokság.
— Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő Háromszék megyére vonatkozó erdészeti monográfi
ája.
— Pausinger Józsefnek A görgényi kincstári erdők gazdasági viszonyainak leírása c. 
dolgozata.
— Ágoston Ágoston “Első gyergyói fűrésztelepbe Csomafalván.
— Megnnyílt a brassói állami “közép faipariskola" .
— Dániel Gábor és Ugrón Gábor “engedményesek" meghirdetik a Héjasfalvától a 
Gyimesnél levő moldvai határszélig terjedő vasút építését.
— Erdő nélküli helységek Háromszéken.
— Az olasz Giacomuzzi usztatócsatornái.
— Bedő Albert erdőstatisztikai munkájának első kiadása.
— Megjelennek az erdélyi törvényhatósági jogszabályok  gyűjteménye.
— Kiadják “Marostordamegye erdei érték és ár szabály zatá”-i.

1886.
— Megjelenik a “Hogyan és miből lehetne pénzt csinálni?" c. dolgozat.
— Átadják a forgalomnak a Marosvásárhely-Szászrégen szárnyvonalat.

1886-1891.
— Vámháború Romániával, amely súlyosan érintette a Székelyföld hagyományos és 
természetes gazdasági kapcsolatát Romániával.

1887.
— Kezdetét veszi Háromszéken az Erdőtörvény 17. szakasza alá tartozó erdőle állami 
kezelése.

1881.
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— Erdészeti kiállítás Sepsiszentgyörgyön.
— Élelm ezési statisztika. A kutatott területre vonatkozó adatok.
— János D ávid  felépíti Háromszék megye első fűrésztelepét.
— Megjelenik Hermán Ottó A magyar halászat könyve c. munkája.
— Csíkmegyében az erdőrendezési költségek fedezésére évenként egy “tábla” erdő 
eladását határozzák el.

1888.
— Forgalomba adják a Héjjasfalva-Székelyudvarhely szárnyvonalat.
— 19. te. H alászati törvény.
— Felépül Régenben, a Maros felső folyásának első gőzüzemű állami fűrésztelepe.
— k. Bajkó Barabás Komandó környékén erdőt vásárol.
— Gyulafalva létesítése, Háromszék megye első nagyarányú fűrésztelepe, Honi és 
Morpurgó cég vállalkozásaként.

1889.
— Marosvásárhelyen, 12 munkással megnyílik az Első erdélyi gyermekjáték- és fadísz
műáru gyár.
—  M egmozdulás Csíkszentimrén az arányosítás körül elkövetett törvénytelenségek 
miatt.

1890.
— Csíkvármegye felirata  a képviselőházhoz és egyes minisztériumokhoz a legelőkre és 
erdőkre nézve.
— Működésbe teszik M arosvásárhely első fűrésztelepét.
—  Megalakul a Marosvásárhelyi kereskedelmi - és iparkamara.
— Gyergyószentmiklós első gőzfürésztelepe.
— A fa ipar főfoglalkozásként űzők alacsony székelyföldi aránya.
— k. Művészi kivitelezésű taplómunka Korondon, adatok.

1890-1892.
— Kiépül a Kovászna - Gyulafalva - Karalyos erdei vasút, a komandói siklóval. Horn 
D ávid  fakereskedő, Komandó megalapítója, az első háromszéki vasút létesítője.

1891.
— 13. te. Az ipari munkások vasárnapi szünetéről.
— 14. te. Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről.
—  Megjelenik T. N agy Imre Csíkvármegye közgazdasági állapota és a székely kiván
dorlás c. könyve.
— A Marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 1891. évi jelentésének felmérése: 
M iért fejletlen  a tulajdonképpeni fa ipar a Székelyföldön? címmel.
— A vízifürészek száma.
— A kerékgyártókra vonatkozó adatok.
— A székely faedények  sikere a budapesti világkiállításon.

1891-1893.
— Nagyméretű apácalepke rovardúlás Csíkmegye és Maros-Torda megye egyes része
in.

1892.
— Megnyílt a marosvásárhelyi állami fa  és fém ipari szakiskola.
— Vadlelövési kimutatás.
— A kutatott terület “kivivő e z é g '- ti.
— Jóváhagyják az “Ősmarosszék nemes székely birtokossága" erdőségeinek rendszeres 
gazdasági üzemtervét.
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— Csík megyében a Thime cég hang szét fá t  termel.
— Megalakul az Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság , Groedelék családi vállalata.

1893.
— A székely megyékben megalakulnak az iparfejlesztő bizottságok.

1892-1915.
— Udvarhely megyében az erdészeti szervek 326 rendszeres üzemtervet készítenek. 

1892-1949.
— Kolozsvárt megjelenik az “Erdély” c “turistái, fürdőügyi és néprajzi folyóirat”, mely 
az évek folyamán több erdészettörténeti és erdőnéprajzi írást közölt.

1893.
— A Marosvásárhelyi kereskedelmi - és iparkamara évi jelentése erdőstatisztikai ada
tokat közöl.
— 28. te. Az ipari és gyári alkalmazottaknak baleset elleni védelméről és az iparfelü
gyeletről.
— Megalakul a szabédi kísérleti telep.
— Megnyílik a görgényszentimrei erdőőri szakiskola.
— Az első érettségi vizsgát teszik Háromszék megyében, Sepsiszentgyörgyön.
— Téglás Károly /sz. Sepsiszentgyörgyön/ kiadja Erdővédelem c. tankönyvét.
— gr. Mikes Ármin gőzfűrészt létesít Zernyén.

1894.
—  Bedő Albert erdőstatisztikai munkájának faterm ési adatai.
—  Páll Miklós kir. erdész, a nyárádszeredai erdőgondnokság vezetője elkészíti Köszvé- 
nyes-Remete nagyközség erdejének rendszeres erdőgazdasági üzemtervét.
— Nyílt kitörés Bikszádon a Mikes család és a telepítvényesek leszármazottai között.
— Csíkban gyufagyár létesül.
— Marosvásárhely bútorkereskedelme.
— Leég Urmánczi János és társának Gyergyó-Domukon levő gőzfűrésze.
— A házi fa ipar  terén Haraly, Magyarhermány, Alsófalva, Malomfalva az élen.
— “A marosi feszes kötésű talpak" leírása Szécsi Zsigmond erdészprofesszor erdőhasz- 
nálattanában.

1894-1902.
Vitos M ózes szerkesztésében megjelennek a Csíkmegyei Füzetek- D apsy Frigyes és Imre 
Dénes vezető erdőtisztek Csíkmegye erdőségei c. dologat.

1895.
— Adatok a kutatót terület hitelviszonyairól.
— Megalakul az első csíkmegyei erdőipari részvénytársaság.
— Tájékoztatás a csíki faeladásokról. /Csíki Magánjavak tövön való erdőeladása./
—  Közönséges, velencei /talián/, turbinás vízifürészek.
— Megjelenik Huszka József A székely ház c. könyve.
— után. Gyergyóban is elterjednek a vízi müfürészek.

1895-1903.
— Csiby Lőrinc /sz. Ditró/ a Selmecbányái Erdészeti Akadémia erdőhasználattan tanára. 

-1896.
— Bedő Albert erdőstatisztikai munkájának második kiadása.
— Malomfalván /MTvm/ faipari szövetkezet alakul.
— Egyházi és iskolai erdők a kutatott területen.
— Lomblevelüek Csíkban /Bedő Albert adatai nyomán/.
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— Az országos kiállításon érmet nyert háromszéki asztalosok.
— Iparosok vasárnapi oktatása Marosvásárhelyen.

1897.
— Megnyílt a Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Gyimes vasútvonal.
— Megalakul Marosvásárhelyen az első szocialista jellegű  munkásszervezet.
— Alkalmazottak bejelentése a betegsegélyző pénztárakhoz.
— Komandón egy “ gözfűrészgyári o r v o s ' .
—  Kopáifásítási adatok, erdősítési jutalmak.

1898.
— Nők és gyerekek a faiparban. Statisztikai adatok.
— Szászrégenben bútorlécet ésfurnírt gyártó vállalat alakul.
—  K opáifásítási eredmények Háromszék megyében.
— 19. te. K özségi erdők állami kezeléséről, a közbirtokosságok gazdasági ügyvitelének 
szabályozásáról. /Azáltal, hogy a határozatokat -egyes esetektől eltekintve- a jelen, levő 
közös birtokosok arányrészeik szerint számított szavazással hozták, a törvény biztosí
totta a “hatalmasok" uradalmát. /.

1898-1906.
—  A vizsgált terület fa ipara  a statisztika adatainak tükrében.

1899.
— Megjelenik a Háromszék vármegye Emlékkönyv c. nagymonográfia, Potsa József 
szerkesztésében.

1899.
— Megjelenik az Erdészeti Kísérletek c. tudományos folyóirat, melyben több -a kutatott 
területre vonatkozó- közlemény jelent meg.

1899.
— Sólyom Gyula baróti cipöfaszeg-gyára
— Czimbalmos Ferenc kézdivásárhelyi müasztalos ipartelepe.

1900.
— Megalakul a Marosvásárhelyi Ipari Hitelszövetkezet, melynek fa ipari szakcsoportja
1902-ben kezdi meg működését.
— A. Gociman adatai a Marosvásárhely-Gyergyószentmiklós közötti fűrésztelepekre 
vonatkozóan.
— Székely fiúk “sorozása", vagyis az elhelyezést keresők beosztása.
— Adatok Kibéd - és egyben az erdőlő lakosság- táplálkozására.
— 28. te. Az erdőmunkásokról.
—  Erdőarányosítás Csíkszentimrén.
—  k. Szigony ozás Zsögödön.
— A megyei kezelés alatt álló “Volt Marosszék közönsége" tulajdonát képező erdőket 
/Ősmarosszék havasgazdaságot/. Maros- Torda vármegye törvényhatóságának kérésére, 
állami kezelésbe veszik.
— k. A finánctőke a nagy erdőkitermelésekben a kutatott területen is részt vesz.

XX. 52. eleje.
—  K is erdőgazdaságok  erdeinek siralmas állapota.

1900-1909.
— A Csíkszeredái erdőhivatal kezelése alatt levő csíkmegyei erdőkből eladott fa 
mennyiség: 3.374.486 köbméter, 14.521.606 korona értékben.
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— A vallás és közoktatásügyi ninszter jóváhagyása “Csík vármegye magánjavai igaz
gató tanácsának szervezeti és ügyviteli szabályzat"-át.

1901.
—  Krippel Móric gyergyószentmiklósi erdőgondnok levele a székelység időszerű prob
lémáiról.
— A backamadarasi erdőarányosítás és felosztás.

1900-as évek.
— A “specializált” székely falvak  mindinkább gazdasági jelentőséggel bírnak.

1901.
— Bar tál is Ágost sorai: “Mert ha erdőlési és legelési joga nincs, úgy a községben meg 
nem él/'

1902.
— Megjelenik Szakmáry Ferenc növénytenyészeti megfigyeléseire vonatkozó dolgo
zata.
— augusztus 28 és 30 között megtartják Tusnádfürdőn, Bedő Albert ügyvezető elnök
sége alatt A Székely Kongresszust.
— Papolc község közbirtokosságának az 1902. évi Székely Kongresszushoz intézett 
levele.
— A székely fűrészipar pangásáról.
— Megjelenik Sztripszky Hiador írása a vizsgált terület népi halászatáról. -Előtérbe 
kerül a legelőerdők létesítése.

1903.
— március 15. Meghal Molnár Józsiás, ki “szép sétaterét adta a város közönségének” 
Kézdivásárhelyen.
— Sebess Dénes képviselőházi beszédében a helytelenül végrehajtott arányosításról.
— A kutatott terület több fűrésztelepe leég.
— A marosvásárhelyi állami erdőhivatal csemetekerti adatai.
— Maros-Torda megye alispáni jelentése.
— Marosvásárhely környékén fellép az aranyfarú pille.
— A szú szék készítéséről.
— Megjelenik Szinte Gábor dolgozata a székely csűrről.
— Faeszközökről. Az osztováta.

1904.
— május 1. A régeni népgyűlést Tamási Károly asztalos nyitja meg.
— összefoglaló jelentés a székely házi faiparról.

1904-1905.
Megépül a 17 km hosszú erdei vasút Zernya-Zabola Fűrésztelep között.

1905.
— Szászrégen -Déda vasútvonal megnyitása.
— A kis-kiiküllővölgyi vasutat meghosszabbítják Sóvárad végállomástól Parajdig - 
megközelíthetővé válnak az Ősmarosszék Havasgazdaság erdői.
— Szászrégen-Laposnya közötti erdei vasutat átadják a forgalomnak.
— Kosárfonó udvarhelymegyei községek.
— Goldfinger és Teplánszky cég az állam területén, Szászrégenben egy korszerű bükk 
fűrészüzemet létesít.
— “Félig készült" kerekesek.

1901.
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— Statisztikai felmérés szerint az eladósodottság listavezetője - az erdélyi megyékben- 
Csík megye. Hol van az erdőeladásokból bejött pénz?
— A szentgericei közbirtokosság alakuló gyűlése.

1906. ^
—  Újraarányosítás Gyergyófaluban.
— évi gyáripari összeírás. Adatok a nagyipari jellegű fűrésztelepekről.
— A bútorkereskedelem  helyzete. Az Ausztriából vámmentesen beözönlő selejtes, de 
éppoly olcsó bútor versenye.
—  Mónus Márton faipari-gyára Marosvásárhelyen.
— Megszűnt a nagy reményekkel indult marosvásárhelyi szövetkezeti közös műhely.
—  Balesetelhárítás az iparfelügyelői jelentések tanúsága szerint.
— Megjelenik a “Munkás” c. lap, az első marosvásárhelyi szocialista sajtótermék.

1907.
— “Megnyújtják” a háromszéki szárnyvonalat Bereckig.
— Átadják a forgalomnak a Mádéfalva-Gyergyószentmiklós közötti vonalszakaszt.
— Az 1902. évi Székely Kongresszus utáni öt év alatt a kutatott területen, 147 közbir
tokosság erdejében, 24. 472 k. hold legelőerdő létesítését engedélyezték.
— A szászrégeni ‘f e h é r ’ kádárok példamutatása. -Egyezséggel véget ér a Szentpéter- 
egyházmegye erdejére vonatkozó per.
— Létrejön a palotailvai “Bangra” fűrészüzem.
— A marosvásárhelyi Székely és Réthy bútorgyár megalakítása.
— Megjelenik Barabás Endre Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely közgazda- 
sági leírása c. erdészettörténeti jelentőséggel is rendelkező munka.
— Az ipar iránti kellő rokonszerv hiánya a székely társadalomban.
— Sztrájk  részleges eredménnyel egy marosvásárhelyi épület- és bútorasztalos telepen.
— A nyárádszeredai faragászati iskola 25 éve.
— /Öreg/ Orbán József Karc falván fűrészgyárat létesít, mely ekkor még egy cséplőgép
kazánból és egy “gáter”-ből állt.

1907-1908.
A marosvásárhelyi első Munkás Szabadiskola.

1908.
— A marosvásárhelyi közműhely üzembehelyezését elkezdik. /Működését 1910-től 
számítjuk. /
— 7. te. Erdélyi birtokrendezés. A törvény miniszteri indokolása a székelyföldi erdőará
nyosítások több évtizedes gyakorlásának részletes összefoglalása.
—  Közbirtokosságok statisztikai adatai.
— Megállapítják a Kebelei “szabadszékely birtokosok” osztatlan állapotban lévő, 
közösen használt, 0 3 8  k. hold erdőbirtokának gazdasági ügyviteléről szóló szabályza
tot.
— Véres összetűzés az erdővagyonukat védő gyimesi csángók és a csendőrök között.
— Megépítik a Vasláb-Libán közötti 115 km hosszú sodrony kötélpályát.

1909. ^
— Átadják a forgalomnak a Déda-Gyergyószentmiklós közötti vonalszakaszt. /Ezzel 
“bezárul” az ún. székelykörvasút. /
— Megalakul a Munkás-Otthon Egyesület, mely az első marosvásárhelyi szocialista 
munkásszervezet, az Általános Munkásképző Egylet tevékenységét folytatta tovább. 
Megjelenik M alonyai Dezső  szerkesztésében A magyar nép művészete II. kötet c. 
díszmű, mely a székely faépítészet és fafaragás gazdag bemutatása.
— Kénes gyufatartás Kézdivásárhelyen.
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— Az erdészeti lapokban megjelenik Csegezy Pál két cikke a székely közbirtokosságok  
vagyon- és ügykezelésével kapcsolatosan.
— A székely erdőipar r. t. az olasz Ricccardó Genalini fa- és cementipari r. t. tulajdonába 
megy át.

1910.
— Megalalkul a Lomási Erdőipar RT.
— Jelentés a munkásbiztosító pénztárak tevékenységéről.
— A Foresta erdő- és fűrészipari cég Szászrégenben korszerű, fűrészüzemet létesít.
— Az erdélyi fakitermelő cégek létrehozzák kartelljüket, a Standard Rr-oi.
— Megalakul a palotailvai fűrésztelep alkalmazottainak és telepi munkásainak fo g ya sz
tási szövetkezete.
— A kisipar számára a közvetítő kereskedelmet szorgalmazzák.
— Egyes fűrésztelepeken az ún. Jancsi-bankóval fizetnek.
— évi népszámlálás adatai és a fűrészipar.

A XX. sz. az első világháborúig.
— A kutatott terület faipari telepeinek energiaellátása.

1911.
— A marosvásárhelyi iparfelügyelőség 173 állam segélyest tart nyilván.
— A csíkmegyei pénzintézetek nyeresége.
— A kutatott terület hatvannyolc faipari vállalatának személyzeti összetétele.
—  Munkavédelem  az erdőiparban.
— Az erdőeladásokból nyert pénzösszeget nem fektetik /továbbra sem/ “produktív  
alapítások”- ba.
— Panasz az analfabéta inasokra, a helytelen inasképzésre.
— Megjelenik Hefty Andornak A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben c. 
dolgozata, a kutatott területre vonatkozó számos adattal.
— Kiadják a “Marosvásárhelyi Asztalos Ipartársulat Alapszabályaiét
— Kamarai jelentés a parajdi faszéntermelésről.
— Jóváhagyják a Csíki Magánjavak “Iparalap költség előirányzat"-át
— A Csíki Magánjavak Igazgató Tanácsa a Götz cégnek 1996 k. hold erdőt elad.

1912.
— Napirenden a Maros fo lyó  hajózhatóvá tétele.
— Bútor kereskedés bécsi bútorokkal.
— A tüzifakereskedelem  helyzete.
— Csíki Magánjavak vagyonkezelési szabályrendelete.

1912-1913.
— Megépül a Gyilkostó-i út.

1913.
— László Gyula iparkamarai titkár Marosvásárhelyen előadást tart A székelyföldi 
erdőgazdálkodás címmel.
— Kamarai jelentés az asztalosokról.
— Megjelenik Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék 
elterjedése a magyar állam területén c. munka.
— Kamarai jelentés a Székelyföld erdőgazdálkodásáról.
— Kórház létesül a Lomási erdőipar r. t. galócási fűrészüzeménél.
— Munkanélküliség a kutatott területen.
— Statisztikai adatok a Székelyföld faiparáról.
— Elrendelik az óvórendszabályok kifüggesztését.
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— Gyergyóditróban “asztaloscsinozó tanfolyam" működik.
— 33. te. 10. §. elrendeli a közbirtokossági vagyonok magántulajdoni jellegének telek
könyvi feltiin tetését.
—  Számos asztalos gépsegély iránti kérvényt nyújt be.
— Megalakul a nyárádköszvényesi székely nemes közbirtokosság.
— Folytatják még 1913-ban is a marosi tutajozást. Egykori tutajosok visszemlékezései.

1914.
—  D itrói erdőper.
— A marosvölgyi fűrésztelepek műszaki adatai.
— Az Erdészeti Zsebnaptár statisztikai adatai a Marosvásárhelyi kereskedelmi- és 
iparkamara területére vonatkozóan.

1912-1915.
— Megépülnek a nyárádmenti és a mezőségi lkom \6á \ö \gy \l keskenyvágányú vasútvo
nalak.

1918.
Világháború, mely súlyos áldozatot követelt a kutatott terület emberétől és erdejétől.
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