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1. BEVEZETÉS
A székelyek a magyar közvéleményben évszázadok óta úgy él
nek, mint a példamutató közösség, amelyben bizonyos vagyoni 
differenciálódás ugyan végbe ment, de a közös kiváltság, a kö
zös szabadság megtartó ereje mindennél erősebbnek bizonyult. 
Ezt a képet a múlt század második felétől felerősödő székely ki
vándorlás és a Székelyföldről egyre gyakrabban hallható birtok
panamák híre századunk elejére némileg módosította. Az „ideá
lis közösség" képzetét mégis leginkább BÖZÖDI György 1938- 
ban megjelent, a szélesebb közvéleményt is befolyásoló könyve 
igyekezett eloszlatni. Az író a Székely bánjában a gazdaság el
lehetetlenülését részben az erdőgazdálkodás dualizmus kori át
alakulásával magyarázta. Bár részletes gazdaságtörténeti feldol
gozást nem végzett (és a tudomány mai igényeinek megfelelő, 
átfogó székelyföldi gazdaságtörténeti munka azóta is hiányzik), 
az erdőgazdálkodás jelzett átalakulása valóban az író sejtését 
igazolhatja: Az erdőkben folyó gazdálkodás megnehezítette „a 
régi, szabad" erdőhasználathoz szokott székelyek helyzetét. A 
Székelyföld erdőgazdasága vizsgálatának eredményei azonban 
sokkal árnyaltabbá, sokkal érthetőbbé tehetik, részben pedig cá
folhatják a fenti, sommás ítéletet.

Az erdők elválaszthatatlanok a birtokok, a birtoklás mikéntjé
től. Ennek részletes feldolgozása ugyan nem képezheti jelen dol
gozat tárgyát, de egy birtokcsoportot, a közösségit kiemelten 
kell figyelemmel kísérnünk. A székely birtokközösségek felmor
zsolódása ugyanis jórészt az erdővel borított területek tulajdon- 
viszonyának megváltozásával ment végbe. Hogy ebben az erdé
szeti szerveknek mennyi beleszólásuk, szerepük lehetett, szeret
nénk jelen vizsgálódásunkkal megvilágítani. Ugyancsak választ 
kívánunk adni -  legalább a sejtés szintjén -  a székelyföldi embe
rek és a természet, benne az erdők, egykor szintén ideálisnak 
feltételezett viszonya megbomlásának okaira is.

A székely közösségek -  közbirtokosságok és községek -  szá
zadunk első évtizedében még mindig az erdők mintegy 55-60%- 
át birtokolták, így az egész Székelyföld erdészetében meghatá
rozó szerepet játszottak. Gazdálkodásuk ismerete tehát a Szé
kelyföld erdészettörténete szempontjából alapvető. Ugyanakkor 
az ország erdészettörténete számára is fontos területről van szó,
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hiszen Magyarország mintegy 13 millió kh (kb. 7,5 millió ha) er
dőterületéből körülbelül 1 millió kh (kb. 0,6 millió ha) esett ide. 
Azaz a magyarországi erdők 1/13-ad része (a horvát-szlavónor- 
szági erdőket is figyelembe véve 1/15-öd része) itt volt.

Feldolgozásunkban az ország közigazgatási viszonyait szabá
lyozó 1876. évi, a vármegyerendszert kiterjesztő törvényig 
(XXXIII. te.) a székely székeket tekintjük a Székelyföldnek. 1876 
után az egykori Aranyosszék adatai nehezen elkülöníthetők 
Torda-Aranyos vármegyétől, tehát azokat nem tudjuk tárgyalni. 
Az egykori Marosszék pedig beleolvadt az újonnan létrehozott 
Maros-Torda vármegyébe, de itt a marosszéki erdőket elég jól el 
tudjuk határolni, így ezeket mindenképpen beleértjük a székely- 
földiekbe. (Az első világháború utáni meghatározás szerint: „A 
Székelyföld a Kárpátok ívének délkeleti szögletében a belső ol
dalon lévő terület.")

A székely közösségek az erdélyi birtokközösségek csoportjai 
közül elsősorban a volt román határőrvidékek vagyonközössé
geivel mutatnak rokonságot. Ez a rokonság természetesen csak 
a XVIII. századtól, a határőrség megteremtésétől, illetve a XIX. 
század közepétől, a határőrkatonaság feloszalatásától, a közös 
birtokok kezelésének egyes jegyeiben figyelhető meg. Elsősor
ban természetesen ott, amely kerületeket a székely határőri in
tézmény érintett. Ugyanakkor a székely közösségekhez a XIX. 
század utolsó évtizedeitől a volt úrbéresek közös erdőbirtoka, 
annak helyzete, kezelése hasonlított, bár azoknál a birtokjogi, 
ennek következtében a felosztási, használati kérdések némileg 
másképpen vetődtek fel. Meg kell még emlékeznünk a szász kö
zösségek erdőbirtokáról is, ahol viszont az erdők hasznosítása 
elsősorban a települések, a szász városok gazdasági rendjébe il
leszkedett bele. A székelyek sajátos helyzete, az ottani erdőknek 
a XIX-XX. század fordulóján nagy léptékkel haladó felosztása 
mindenképpen indokol egy külön vizsgálódást. Ugyancsak ezt 
indokolja az a folyamat is, amelynek során a hagyományos szé
kely erdőhasználatot a századfordulón felváltja a mai értelem
ben vett korszerű erdőgazdálkodás.

Végezetül utalnunk kell KÁDÁR Zsombor székelyföldi erdé
szet- és faipartörténeti munkásságra. Az ő írásai számtalan gon
dolatot ébresztettek bennünk, s ő hívta fel a figyelmet jónéhány, 
a magyarországi kutató által kevésbé ismert forrásra.
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2. TERMÉSZETI VISZONYOK
A Székelyföldet kelet felől a Keleti-Kárpátok részét képező 
Gyergyói-, a Csíki- és a Háromszéki-havasok határolják. Ezeket 
magashegységi vegetáció borítja, azaz a bükk övtől (néhol a 
tölgy övtől) kezdődően a havasi rétekig, illetve a köves, sziklás 
övig minden növényzeti zóna megtalálható. A havasokból több 
helyen kelet felé tartó folyók erednek, tehát a szállítási útvona
lak jelentős része keleti irányú.

A havasokon belül medencék alakultak ki, a Gyergyói-, a Csí- 
ki- és a Háromszéki-medence. A medencék a tölgy övébe esnek, 
s mint érdekességet említjük meg a Háromszéki-medencében a 
kiterjedt homokterületet, a Rétyi-nyírt. A medencék fő vízfolyá
sa a Maros, az Olt és a Feketeügy.

A medencéket nyugat felől a Görgényi-havasok, a Hargita-, a 
Baróti- és a Bodoki-hegység határolja. (Ezek közül a két utóbbi 
inkább középhegység jellegű.) A fás vegetáció (a Baróti- és a Bo- 
doki-hegység kivételével) itt is a luc-, sőt a gyalogfenyő övéig 
tart. A medencék felőli, tehát keleti oldaluk meredekebb, míg a 
nyugati lankásabb, így nyugatról könnyebben feltárhatók, meg
közelíthetők.

Nyugaton az egykori Udvarhelyszék és Marosszék erdői elő- 
és középhegységi jellegűek; gyertyános-tölgyesek, tölgyesek, 
esetleg bükkösök. Legfőbb vízfolyások: a Maros, a Nyárád, a 
Kis- és Nagy-Küküllő, a két Homoród és Vargyas-patak.

A folyóvölgyek lehetőséget adnak a szárazföldi szállítás pá
lyáinak a kiépítésére. Kevésbé karakteres, kis kiterjedésű me
dencék, a Parajdi- és a Székelyudvarhelyi-medence, illetve a Ho- 
moródok medencéje találhatók itt, amelyek századok óta mező- 
gazdasági művelés alatt állnak.

Az egykori Aranyosszék a többitől nyugatra, az Erdélyi-érc- 
hegység nyúlványain található. A dombvidéki, előhegységi jel
legű tájában meghatározó a Székelykő kiemelkedő tömbje. 
Mind a Székelykő, mind a körülötte lévő dombok, hegyek az 
emberi tevékenység nyomait viselik: a fás vegetáció évszáza
dokkal ezelőtt visszaszorult. Aranyosszék legjelentősebb vízfo
lyása az Aranyos folyó.
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3. AZ ERDŐTAKARÓ VÁLTOZÁSAI
A természetes erdőtakaró hosszú ideig csak a természeti erők -  
folyóárad ások, földcsuszamlások, természetes úton (villámcsa
pással) keletkezett erdőégések stb. -  hatására változott. Az em
beri települések kiterjedése, a Székelyföld magyar honfoglalást 
követő fokozatos benépesülése azonban már az ember változta
tó tevékenységét tette jellemzővé. A későbbi gazdálkodás, a tu
datos erdőhasznosítás szempontjából mindenképpen ezt a kez
detinek mondható munkát kell szemügyre vennünk és a leg
főbb irányait áttekintenünk. A későbbiekben ugyanis az erdőta
karó változtatásának ezen irányai vezettek el a szabályozott er
dőgazdálkodás igényéhez.

Az erdőket és az azt megtámadó ember tevékenységét vala
hogyan úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy zöld tengert a 
szigetekkel. Az erdők, mint természetes növénytakarók, ugyan
is egykor beborították csaknem az egész Székelyföldet. Ebbe az 
emberi tevékenység „szigeteket" hozott, amely „szigetek" he
lyenként kiterjedtebbek, máshol kisebbek voltak, s nem is min
denhol ugyanazok a munkák okozták az erdőtakaró eltűnését. 
Mielőtt az erdők kihasználásának legfontosabb, legelterjedtebb 
módjaira rátérnénk, utalnunk kell rá, hogy a Székelyföldet erdé
szeti szempontból nagyon soká, csak az 1879. évi erdőtörvény 
után írták le. így az erdők területének és állapotának kiterjedt és 
lényeges változásai még a XIX. században is nehezen számsze
rűsíthetők. Ugyanakkor ezek az erdőtakarót megváltoztató te
vékenységek nem szűntek meg az erdőtörvény után sem, tehát 
csak az előzmények ismeretében értékelhetjük majd a XIX. szá
zad végének, XX. század elejének erőfeszítéseit.

3.1 Települések
A Székelyföld természetes növénytakarójából, az erdőből követ
kezett, hogy települést erdős területen létesítettek. Ezek több
nyire vízfolyások mellé kerültek. TARISZNYÁS Márton gyer
gyói kutatásaiból tudjuk, hogy egy-egy falu vagy város a tízesek 
megtelepüléséből, erdőirtásából nőtt ki.1 A tízesek erdőirtásai
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idővel összeértek, s a település és közvetlen környéke fáilanná 
vált. Innen kezdődően azonban az erdőterület meghódítása 
nem (növekvő sugarú) koncentrikus körökként haladt előre, ha
nem a faluból erdők közötti csapások vezettek a tisztásokra, a 
mezőgazdasági művelésre alkalmassá tett erdőközi részekre. A 
népesség növekedésével természetesen egyre inkább a település 
közvetlen környéke is „nőtt", azaz a falu által elfoglalt tisztás te
rebélyesedett. Az egyre gyorsuló folyamatban némi ellensúlyo
zást, a fás vegetáció szempontjából fordított irányt csak a felha
gyott, nem művelt, nem legeltetett területek természetes úton 
történő újraerdősülése, az ismételten szorgalmazott belterületi 
faültetések és természetesen a (gyümölcsös-)kertlétesítések je
lentettek. Mindezekhez csak a XIX. században csatlakozott a 
törvénnyel is ösztönzött kopárfásítás.

3.2 Szántóföldi művelés
A települések lakói által művelt szántóföldek létesítésének leg
alkalmasabb módját az égetés jelentette. Az égetés után ott ma
radó hamu a talaj táperejét növelte, s a szerkezetét is javította. 
Az égetés később, a fa értékének növekedésével a tuskóirtásos 
döntéshez kapcsolódhatott. A fatörzset hasznosították, míg a 
gyökereket és gallyakat elégették.2

Szántóföldi művelésre a Székelyföldön azonban nem egyfor
mán volt lehetőség, azaz a települések nem tetszőleges módon 
növelhették az eke alá kerülő területüket. Gátat jelentettek a me
redek hegyoldalak, a sekély termőréteg, a kedvezőtlen kitettség 
és természetesen a településektől távoli fekvés is. A mezőgazda- 
sági hasznosítás korlátai legjobban éppen a szántóföldek eseté
ben láthatók, hiszen amíg a rét- és legelőterületeket az erdők ro
vására szinte korlátlanul lehet növelni, a szántóföldekét nem.

A fás vegetáció szempontjából a folyamat visszafordíthatósá- 
ga egy jelentős tényezőn megbukhat. Ez pedig az erózió. A 
szántott-vetett hegyoldalak termőrétegének lepusztulása ugyan
is minden más művelési ágnál gyorsabban mehet végbe. Oly
annyira, hogy oda már fás vegetációt soha többé nem lehet fel
vinni. Szerencsére kiterjedt sziklakopárok -  a Székelykő kivéte
lével -  az általunk vizsgált területen ilyen módon nem keletkez
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tek. A felhagyott szántók ( legeltetés megtiltásával) természetes 
úton hamar beerdősültek.

3.3 Rétek
Itt mindenekelőtt meg kell különböztetnünk a magas hegységi 
régiók havasi rétjeit és az erdőterületek helyén létesített réteket. 
Az erdőtakaró pusztulása szempontjából ugyan az utóbbi a je
lentősebb, de az elsőről is meg kell említenünk egy dolgot. Ne
vezetesen, a havasi rétek lefelé, az erdők rovására történő ter
jeszkedését. A meglévő rétek kiterjesztésére ugyanis a felső er
dőöv különösen alkalmasnak mutatkozott. A gyakran csak tör
pefenyővel benőtt részeket egyszerűen meggyújtották, s a he
lyén kisarjadt füvet használták, illetve legeltették. (Itt minden
képpen a legeltetés volt az elsődleges. Egyrészt, mert a kaszálók 
már egy belterjesebb, később jelentkező gazdálkodási módot je
lentettek, másrészt pedig a havasi rétek nehéz megközelíthető
sége értelmetlenné tette a rendszeres rétgazdálkodást.) Ha újra 
elbokrosodott, használhatatlanná vált, akkor újabb, esetleg az 
alatta lévő állományt gyújtották meg -  s haladtak egyre lejjebb.

Az erdőövben lévő rétek égetés, netalán szántóföldi művelés 
után alakultak ki. TARISZNYÁS Márton írta le, hogy rétlétesítés 
céljából a fákat gyakran korhasztották3 Kidöntötték, a fatörzset 
elszállították, s várták, hogy a gyökerek elkorhadjanak; ezeket 
azután a földből csákánnyal kiverték. így nem nagyon szaggat
ták meg a terepet, tehát könnyen lehetett kaszálni.

A rétek által az erdőtakaróban ütött sebeket a fák hamar kihe
verték. A rétek fűösszetételének megváltozása (például a „szőr
fű" megjelenése), a terület elhanyagolása után azonnal megje
lent a fás vegetáció.

A rétekkel kapcsolatban még egy dologra kell rámutatnunk. 
Ez pedig az erdei kaszálók kérdése. A kellően megbontott erdő
ben ugyanis felnőnek mindazok a füvek, amelyek szárításra, 
„szénacsinálásra" alkalmasak, s a meggyérült fák sem akadá
lyozzák a rétművelést. Ennek érdekében a fákat kitermeléssel, 
illetve aszalással (körbegyűrűzéssel) gyérítették. Tehát a rét és 
az erdő között nem éles, falszerű határ alakulhatott ki, hanem 
egyfajta fokozatos átmenet.
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3.4 Legelők
A székelyföldi erdőgazdálkodás története szempontjából a leg
összetettebb, legbonyolultabb kérdést éppen a legeltetés jelen
ti. A havasi övben kialakult legelőhelyekről már szóltunk, itt 
csak az erdőöv legeltetési problémáit vetjük fel.

A behatárolt szántóföldi művelés mellett az állattenyésztés 
szinte korlátlan növelhető gazdálkodási ágazatot jelentett. Lege
lőül kínálkoztak nemcsak az ugaron maradt szántóföldek, ha
nem a települések környékének tisztásai, illetve erdői is. Az 
esetleges természetes tisztásokat hamar kiterjesztették: égették, 
aszalták, irtották az erdőt. Az állattartás érdekében azonban 
nemcsak a faállományról mondtak le, hanem a talajt is egyre 
jobban károsították. A legelő állat (különösen az aprópatások, a 
juh és a kecske) tömöríti, levegőtlenné, szellőzetlenné teszi a ta
lajt. így csak bizonyos fűfélék tudnak ott ismételten megtele
pedni, az állandóan járt, dagasztott részeken pedig azok sem. 
Növénytakaró híján a talaj lepusztul.

A legeltetés azonban nem korlátozódott az erdőközi tisztá
sokra, hanem a zárt erdőségekben is folytatódott. A lomberdők
-  különösen az alsó régiókban, a falvakhoz közel fekvő tölgye
sek -  önmaguktól is kiritkulnak, s alattuk dús lágyszárú vegetá
ció jelenik meg. Ezt a megritkulási folyamatot aztán aszalással, 
égetéssel, irtással siettetni lehet, s ezzel még egy másik haszon is 
elérhető. A mind szabadabb állásba kerülő tölgy- és bükkfák sű
rűbben és nagyobb makktermést hoznak, tehát a makkoltatási 
lehetőségek is nőnek.

A fenyvesek nem kínálnak ilyen jó legeltetési lehetőséget, de 
ott is kialakulnak tisztások. A tisztásokon megjelennek a lágy
szárú növények, illetve a különféle (lomblevelű) bokrok. Ezek 
már jó táplálkozási lehetőséget nyújtanak főleg a juh- és kecske
féléknek. Ez utóbbiak ugyanis a lágyszárú növényzet mellett 
szívesen eszik a faleveleket, gallyakat és kérget is. Az erdők ki
termelésével, égetésével aztán nemcsak füvet, hanem lombta
karmányt is lehet nyerni.

A folyamat visszafordíthatóságának az akadálya önmagában 
a legeltetésben van. A legelő állat ugyanis a feltörekvő csemeté
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két (ha nem ette meg még makk korában) lerágja, tönkre teszi. 
A taposás hatása pedig a fenyőerdőkben látható legjobban (az 
állatok a fenyőcsemetét kevésbé találják ízletesnek), ahol legfel
jebb egy-két pionír fafaj (nyír, boróka, fűzfélék) tud megújulni. 
Ezek is csak akkor, ha a legeltetés intenzitása csökken, netalán 
néhány vegetációs időszakban megszűnik. Tehát az erdők fel- 
újulását, a fás vegetáció ismételt meghonosodását egyedül csak 
a legeltetés korlátozásával lehet elérni.

S itt jutottunk el ahhoz a kérdéshez, amely tulajdonképpen 
évszázadok óta vitára ad okot az erdőgazda és a mezőgazda kö
zött: meddig tartson ez a korlátozás? Az erdőgazdasági üzem 
szempontjából a kedvező az, ha legelő állat -  itt most a vadfa
joktól eltekintünk -  egyáltalán nem lép be az erdőbe. A mező- 
gazdasági érdek viszont azt kívánja, hogy ahol arra alkalmas te
rület van az erdőben -  tehát fű, gally, makk, netalán a sertések 
által kedvelt pajor stb. található - ,  mindenhol lehessen legeltet
ni. A két érdek nehezen, s csak kölcsönös engedmények árán 
egyeztethető össze.

3.5 Tűzifa, mezőgazdasági szerfa, házi faipar
A települések környékének nem elhanyagolható részét képezték 
azok az erdők, amelyekből a lakosság tőzifaszükségletét és 
egyéb, a mindennapi élethez nélkülözhetetlen faszükségletét fe
dezte. Ezeknek az erdőknek értelemszerűen általában a telepü
lésekhez közel kellett feküdniük, hiszen a szállítást általában 
szekerekkel és szánokkal oldották meg. Ettől eltérően termé
szetesen a kézi -  háton történő -  és a málhás lovakkal végzett 
szállításra is van példa. Mindezek azonban feltételezték az er
dők közeli fekvését.

A tűzifának legjobbak a lomberdők (tölgy, gyertyán, cser és 
bükk) voltak. Ráadásul tűzifa minőségű faanyagot a rosszul ke
zelt, netalán többször sarjaztatott, legeltetés hatására kiritkult 
erdők is szolgáltattak. Ez a szempont egyáltalán nem ösztönözte 
a belterjes erdőgazdálkodási kezelés meghonosítását. Itt legfel
jebb a távolság lehetett a korlátlan használat fékezője. Tehát az, 
hogy a településhez közel mindig elegendő erdő álljon rendel
kezésre.
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A lakosság a mezőgazdasági szerfaszükségletét szintén a kö
zeli erdőkből igyekezett kielégíteni. Itt a karámok, sövények és 
egyéb berendezések anyaga volt számottevő. Az igényelt fafa
jok megoszlottak a lombos- és a fenyőfák között, sőt gyakran 
alárendeltebb bokrok, cserjék is kielégítették például a sövény
készítés igényeit. A legfontosabb szempontot a közeli beszerez
hetőségjelentette.

Az ilyen irányú szükséglet fékezőjét nehéz felfedezni. Legfel
jebb a sövények készítését próbálták meg rendeletekkel több
ször is korlátozni. Amíg azonban a határ mezőgazdasági, főleg 
szántóföldi művelésben lévő részét állandó jelleggel fel nem 
osztották, addig az élősövények létesítése a lakott területeken 
kívül értelmetlen volt. Az ugyanis évekig, évtizedekig szolgált 
volna, míg a fából, gallyakból font csak néhány hónapig -  az
után pedig fel lehetett tüzelni.

A székely házhoz, gazdasági épületekhez mintegy 30-60 m3 
fára volt szükség. Igaz, a házakat akár 100-150 évig is használ
hatták, de azért nemzedékenként kisebb-nagyobb javításokat, 
megújításokat el kellett rajzuk végezni, különösen pedig a gaz
dasági épületek kívántak gyakoribb javítást, kiegészítést. Megje
gyezzük még, hogy az említett mennyiség eltörpül az évenként 
szükséges tüzelő- és mezőgazdasági szerfa mellett, de az épüle
tekhez méretes, minőségi fákat kellett kiválasztani.

A házi faipar fogalmába beletartozik mind a saját szükséglet
re készített eszközök (zsindely, faedények, -szerszámok, -búto
rok), mind az esetleg kereskedelmi céllal előállított termékek lét
rehozása. A Székelyföld bővelkedett ilyen fát megmunkáló, „fa
faragó" településekben, tehát nem elhanyagolható a kereskedel
mi célú termelés sem.

Erdészeti szempontból a házi faipar szükségleteit nehéz meg
fogni, hiszen itt felhasználási célokként a fafaj, sőt a faegyedek 
döntőbb szerepet játszottak, mint például a szállítási távolság. 
Csak példaképpen említjük meg, hogy amíg szitakéreg-készítés- 
hez egyenletes szállefutású fenyőfára volt szükség, addig a sze
kéralkatrészekhez elsősorban kemény lombfa kellett. A felhasz
náló érdeke tehát megkívánta a megfelelő fajú és méretű fát, de 
ugyanakkor azt is, hogy ezeket az egyedeket bárhol ki lehessen
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vágni. Ezért a korszerű, vágásterületekkel számoló erdőgazdál
kodás megvalósítását a házi faipar szempontjai egyáltalán nem 
sürgették.

3.6 Deszkametszők, fú'részmalmok
A házi faszükséglet kielégítésével, de még inkább a kereskedel
mi célok megvalósításával a deszkametszők egyre nagyobb 
„szigetet" vágtak a zöld „erdőtengerbe" Bár különféle gerendá
kat, sőt pallókat is elő lehetett -  kisebb mennyiségben -  faragás
sal is állítani, a deszkametszés a termelékenység növekedését, 
így a felesleg termelését jelentette. A szükséglet felmerülhetett 
helyi szinten, de leggyakrabban más, a fűrészmalmoktól távol 
fekvő vidékek fűrészáru-igényével is számoltak. A fűrészmal
mok megkövetelték a vágáskoncentrációt, azaz a közeli erdők
ből minden, fűrészelésre alkalmas (fenyő)fát kivágtak és feldol
goztak. Létesítésük gátjait az energiául szolgáló vízfolyás hiá
nya, illetve az oda- és elszállítási nehézségek jelentették. A szer
kezetek viszonylag kicsi teljesítménye szintén határt szabott a 
kitermelhető famennyiségnek, de a kedvező fekvésű helyeken a 
tucatszámra létesülő fűrészmalmok már nagy vágásterületeket 
okoztak.

Az előzőekben tárgyalt erdőhasznosítási módokkal ellentét
ben a fűrészmalmok igénye a modem erdőgazdálkodás szem
pontjából könnyebben megfogható volt. Hiszen tervezhető volt 
az évente kivágandó állományok minősége és mennyisége. 
Összeütközésre a letermelendő erdők elhelyezkedése és a vá
gásterület felújítása adhatott okot. A fűrésztulajdonos ugyanis 
minél közelebbi és minél tovább vágható faállományokat akart, 
ugyanakkor az erdő felújításával nem törődött: kevés idő alatt 
minél több fát kivágni, felfűrészelni és elszállítani -  a többit a 
természetre (netalán az erdészetre) bízni.

3.7 Tutajozás, fakereskedelem
A fakereskedelem erdőt megbontó hatása évszázadokig elha
nyagolható volt, de a XVIII. századtól kezdődően egyre komo
lyabb tényezővé lépett elő. Mivel a korabeli szállítási viszonyok 
csak a vízen, általában tutajba kötve való továbbítást tették lehe
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tővé, a fakereskedelem a vizek környékéhez kötődött. A szé
kelyföldi folyóvizek közül elsősorban a Maros és a Kárpátok 
vízválasztójától keletre folyó Kis-Beszterce és mellékvizei jelen
tettek tutajozható „utat", ezen folyók völgyében fejlődött ki a 
nagyobb arányú fakereskedelem.

A főleg Gyergyóra jellemző „tutajos" fakereskedelem az er
dőállományokat rendkívül kíméletlenül pusztította, az a folyó
vízhez közel fekvő erdők teljes letárolásához vezetett. Minél el
őbb és minél egyszerűbben kellett ugyanis a faanyagot a tutajok 
összeállítási helyére eljuttatni, tehát a közeli hegyeket még a 
modern erdészeti kultúra meghonosítása előtt letarolták. A tuta
jozás ráadásul az erdők felújulását is nehezítette. Felhasználta 
ugyanis a vízhez közeli erdők szinte minden fáját. A hevederek, 
gúzsok és egyéb tutajszerelékek beszerzése legkönnyebben a 
vízhez közeli, netalán már éppen felújuló erdőrészek ismételt le
vágásával történt.

A fakereskedelemnek önmagában nem volt gátja, hiszen a fa 
ára -  kisebb megtorpanásokkal -  a XIX. században állandóan 
nőtt, mivel az igény is szüntelenül emelkedett. Itt a gátat csak a 
letutajozható fa mennyisége jelentette. A székelyföldi folyók 
ugyanis egyenetlen vízjárásúak voltak. A Maroson pedig szám
talan természeti képződmény, továbbá malomgát akadályozta a 
tutajok leúsztatását.

3.8 Faszenítés, mészégetés, hamuzsírfózés
A fa mint terjedelmes és nehezen szállítható, viszonylag kis 
energiát szolgáltató anyag az erdőn elégetve (fahamu) nagyobb 
értékű, könnyebben szállítható anyaggá tehető. Szenítéssel pe
dig az energiatartalmát lehet koncentrálni, növelni. Ez utóbbi 
különösen addig volt jelentős, amíg a kohászatban, illetve a kü
lönféle kazánokban nem kőszenet használtak.

A fa ilyen irányú felhasználása közvetlenül nem kapcsolódik 
a településekhez, tehát a legtávolabbi erdőrészekben is kialakul
hattak szén- és mészégető, továbbá hamuzsírfőző helyek. Itt a 
fafaj (elsősorban kemény lombfa), illetve a mészégetéshez a 
mészkő jelenléte volt a meghatározó. Ahol viszont az égetők 
megtelepedtek, ott az erdőt szinte teljesen elpusztították, hiszen

15



nem volt kifizetődő még a 200-300 m-ről való szállítás sem. Te
vékenységük nyomán intenzíven kiélt (legtöbbször állatokat is 
tartottak, netalán az erdőt gyújtogatták) „szigetek" keletkeztek.

A tevékenységben önmagában legfeljebb a termék eladhatat- 
lansága jelentette a féket. Az erdészeti igazgatás igyekezett a 
hullfa, a kiszáradt faegyedek, netalán a a vágásterületeken visz- 
szamaradt ágak, gallyak irányába terelni ezt a tevékenységet. A 
XIX. század végén aztán a kereslet csökkenése is fékezte az er
dei szénégetést, különösen pedig a hamuzsírfőzést.

3.9 Erdőégés, -égetés
Az erdők zöld tengerét a különféle természeti katasztrófák (szél- 
és viharkárok stb.) is meg-megtörték. Köztük elő-előfordult a 
villámcsapásból keletkező tűz is, amelynek -  szerencsétlen idő
járási viszonyok mellett -  akár óriási erdőségek is áldozatul es
hettek. Mégis sokkal jellemzőbb volt a gondatlanságból, emberi 
hanyagságból keletkező erdőtűz.

Az erdőirtási célú égetésen kívül meg kell még emlékeznünk 
egy másik, szintén célzatosnak mondható égetésről is. ORBÁN 
Balázs hívta fel rá a figyelmet,4 hogy az 1850-es években megej
tett kataszteri felvételek nyomán jónéhány helyen felgyújtották 
az erdőket. Az erdők után ugyanis adózni kellett, de a leégett, 
netalán elkopárosodott, „terméketlen" területekre nem vetettek 
ki adót.

Akár a gondatlanságból fakadó, akár a szándékos erdőégések 
ellen évszázadok óta kemény tiltásokkal igyekeztek harcolni. 
Az eredmények azonban legfeljebb az oltási technika tökéletese
désének, illetve az általános tűzoltási kötelezettség előírásának 
köszönhetők, semmint az emberi belátásnak, netalán a törvény
ek szigorának.

16



4. AZ ERDŐHASZNOSÍTÁS ELSŐ 
SZABÁLYAI

Az előbb vázolt, az erdőtakarót megbontó emberi tevékenység 
társadalmi keretek között folyt, s így az adott közösség igyeke
zett azt befolyásolni; előbb főként ösztönözni, majd -  a gazdál
kodási rendbe beillesztve -  olykor-olykor korlátozni is. A kisebb 
közösségek, a falvak erdőhasznosítást szabályozó tevékenysége 
mellett a XVIII. századtól kezdődően az állam is egyre gyakrab
ban szólt bele az erdők ügyébe. Ezért célszerűnek látszik, hogy 
jelen vizsgálódásunk során mind a helyi, mind az országos sza
bályozás legfontosabb területeit és eseményeit áttekintsük. Előt
te azonban még néhány további kérdést is tisztáznunk kell.

TAGÁNYI Károly a múlt század végén megjelent munkájá
ban utalt rá, hogy az erdő-birtokközösség érintette egy adott te
rületen élő emberek közül a legtöbbet, a legnagyobb csoportot.5 
Ugyanakkor az erdők közös birtoklása maradt fenn a legtovább, 
a XIX. század végéig, és mi hozzátehetjük, hogy tulajdonképpen 
a XX. század közepéig, második feléig.

Mindkét megállapítás fokozottan érvényes a Székelyföldre. A 
sajátos székely jogfejlődés a közös birtoklást nemcsak évszáza
dokig megtartotta, hanem a közös (erdő-)birtok használatának 
szabályozásában jelentős, más vidékekről ilyen tömegesen nem 
kimutatható eredményeket is elért.

Mindezek mellett hangsúlyozzuk, hogy az „erdőgazdálko
dás" mint mai fogalom évszázadokig nem jellemezte, nem jelle
mezhette a székelyföldi erdészeti tevékenységet sem. Tehát nap
jaink gazdálkodási kategóriáit nem vetíthetjük vissza, legfeljebb 
csak a mai erdészeti tudomány ismérvei alapján besorolhatjuk, 
értékelhetjük az egyes, erdőkkel kapcsolatos történeti nyomo
kat. Ennek alapján természetes, hogy csak a mai fogalmaink sze
rinti erdőhasználat és erdei mellékhasználat jellemezhette év
századokig a székelyföldi „erdőgazdálkodást". Ezt a mindenna
pokban „erdőlésnek", „havasolásnak", sőt -  a néprajz által alko
tott fogalommal -  „erdőkiélésnek" nevezhették, nevezhetjük.
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Az erdők hasznosításának egykori, a modem erdészeti tudo
mány XIX. század közepi, végi kifejlődését megelőző időszakra 
vonatkozó emlékei tulajdonképpen három nagy -  egyébként 
együttesen ható -  vonulatba illeszthetők bele. Közülük az első a 
mindennapi gyakorlat által kifejlődött erdőhasznosítás, -gaz
dálkodás. Ezt a Székelyföldre különösen jellemző falutörvé
nyek, falurendtartások írásban is reánk hagyták. A másik az or
szágos gazdasági és/vagy politikai célkitűzések nyomán kelet
kező, az erdőgazdálkodást szabályozni kívánó rendtartások, 
rendeletek és törvények. Ezek a XVIII. század második felében 
szaporodtak meg, s nem kerülték el a Székelyföldet sem. A har
madik a mindenkori erdészeti tudomány elvárásai, amelyek 
olykor már a mindennapi gyakorlatban megjelentek, azt igazol
ták, máskor pedig azzal ellentétes, de a hosszú távú erdőgazdál
kodás érdekeit érvényesítő szemléletet tükrözték. Az erdészeti 
tudomány ilyen irányú szabályozó hatása természetesen csak 
fokozatosan, de általában országos rendeletek nyomán érvénye
sült, s igazi jelentőségre a Székelyföldön is csak a XIX. század 
közepétől tett szert.

Mindezek alapján tekintsük át a székelyföldi erdőhasznosítás 
(-gazdálkodás) legrégibb emlékeit!

4.1 A faluközösségének intézkedései
A székely falutörvényeket újabban és legteljesebben IMREH Ist
ván közölte, dolgozta fel. Külön foglalkozott mind az erdőirtá
sokkal, mind az erdők hasznosításával.6 Kitűnő, alapos munká
jából mi itt csak néhány, az erdőgazdálkodás XIX. századi fejlő
dése szempontjából lényeges részt említünk meg.

A legelső kiemelendő kérdés az, hogy a faluközösségek szük
ségesnek tartották az erdőkben járó-kelő, az onnan fát hozó em
berek tevékenységét szabályozni, azaz a közösségi gondosko
dást az erdőkre kiterjeszteni. „Minthogy teljességgel -  olvas
hatjuk TAGÁNYI oklevéltárából, Nagybacon 1748. évi törvé
nyében -  majd utolsó pusztulásra jutott szegény falunk s hatá
runk, a pusztulás a számtalan bebíró compossessorok miatt, 
úgy naponként a szüntelenül közünkben szaporodó oláhok mi- 
án, hasonlóképpen más távol levő faluból esztendőként beszár
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mazó béres szolgalegények iránt, kik is ottan az helyeknek nem
tudása mián szüntelen károkat tesznek tilalmas erdeinkben,... 
hasonlóképpen a jámbor falunak pásztori, úgy két-három eszte- 
nán lévő idegen bejövő pakulárok, hogy ezekben megírt tilal
makat nem tudhatnák, esztendőnként változáskor nékiek felol
vastatnék.. !n

Az idézetből kitűnik, hogy Nagybaconban -  hasolóan más te
lepülésekhez -  tilalmas erdőt jelöltek ki. Ez az erdővel való 
hosszú távú élés, -gazdálkodás bizonyítéka, amely tilalmas ter
mészetesen nem az írott falutörvények idején, hanem korábban 
kijelöltetett. A tilalom vonatkozhatott az élőfa levágására (pl. 
Szárazajta, 1775)8, de a még fel nem újult erdős terület megvé
désére is. Például Bereck városa 1750-ben elrendelte, hogy a 
„haszonvehetetlen erdős helyek haszonvehetőségekig tilalom 
alatt tartatván őriztessenek."9 Árkos község 1841-ben kelt gyűlé
si határozatában pedig azt mondta ki, „hogy bizonyos elpusz
tult erdős bérceink felfogassanak új fák nevelésire."10

Külön óvták a makktermő tölgy- esetleg bükkfákat. Ez össze
függött az egyik legfontosabb erdei haszonvétel, a makkoltatás 
biztosításával. „Ha az isten makkot ád" (Középajta, 1755.),11 ak
kor a közösség külön meghatározta a faluból kihajtható, illetve 
a máshonnan származó sertések legeltetésének, illetve őrzésé
nek a rendjét.

Az erdei legeltetéssel kapcsolatban különösen érdekes a juh- 
és kecskelegeltetés kérdése. Itt a már idézett nagybaconi tör
vényt említjük meg újra, amelyben tiltják a tölgyfák lombtakar
mány céljára történő levágását. Külön is kiemelik, hogy „legna
gyobb szófogadatlansága mián esnek a juhpásztorok mián, kik 
is se füveinkkel, se makkos erdeinkkel... eleitől fogva nem gon
doltak." A kecskék közismert erdőrontó tevékenységét Étfalván 
és Zalán falukban az állomány számának maximálásával igye
keztek csökkenteni: családonként csak két-két kecske tartását 
engedélyezték.12

Részben állattenyésztési, részben pedig földművelési célokat 
szolgált az erdőégetés. Az avartűz (harapégetés) elsősorban a fű 
sarjadzását segítette elő, tehát -  a többnyire ritkán álló fák kö
zött -  legeltetni akartak. A lombkoronát, illetve az egész fát (er
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dőt) meggyújtók viszont irtani, az erdő helyén legtöbbször 
szántan i-vetni akartak. A faluközösségek mindkét esetben igye
keztek bizonyos szabályokat betartatni. Csíkszentmihályon pél
dául már 1639-ben az erdő (mindenféle) tűzzel történő irtását 
tiltották.13 „Ha valaki erdőnkben -  írták csaknem egy évszázad
dal később, 1717-ben Szemarja faluban -  hántogatna vagy hara- 
pot gyújtana, és megvalósítódik, ki dolga, azt a falu megbünteti 
három forintig."14

Az említett „hántogatás", „aszalás" szintén az erdőirtás 
egyik módja. A kérgétől megfosztott fa kiszárad, s könnyebb 
akár felgyújtani, akár kivágni, illetve megvárni, amíg az magá
tól összeroskad. Az irtást különösen azért kísérték figyelemmel, 
mert a közföldek idegenek általi kisajátításának egyik módját 
látták benne. Ugyanakkor a közösség tagjainak közföldekből 
való részesedését is éppen az irtással kapcsolatos megszorítá
sokkal igyekeztek kordában tartani. Például Kőrispatak 1666- 
ban így rendelkezett: „Ha valaki a falu erdejéből foglalni akar, a 
falu megengedheti, de tartozik 3 forintot fizetni vagy máskép(p) 
megegyezni; ha meg nem akarja megengedni, szabadságában 
legyen (megtiltani)".15

Megemlítjük még, hogy az irtásföldeket gyakran vissza kel
lett a közösség tulajdonába juttatni.

A közös erdőkből való részesedés kérdése szintén a székely 
falutörvények egyik fontos témája. Általánosságban elmondha
tó, hogy a saját használatra való faszükségletet igyekeznek biz
tosítani, a fakereskedést pedig akadályozni. „A falutörvény-al- 
kotók hite szerint -  írja IMREH István -  az erdő nem a haszon- 
szerzés, nem a jövedelemgyarapítás forrása. Tudatukban első
sorban is úgy szerepel, mint az életfeltételek biztosítója, a kis 
együttélő embercsoportnak a szükségleteit fedező vagyon, ame
lyet a fiák, az unokák hasonló, jövedelembeli, használati jussa is 
terhel."16

A közösből való farészesedést (nem erdőterületet!) eltérő mó
don ugyan, de a községek szokott, általában nyílhúzáson alapu
ló rendjében osztották ki. Árkos 1830 januárjában kelt jegyző
könyvéből tudjuk például, hogy a „cserefabéli osztály"-t a tíze
seknek megfelelően felosztották, majd a tízesek sorrendjét nyíl
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húzással döntötték el. Végül pedig úgy rendelkeztek, hogy a te
rületen lévő fát „minden tíz maga között úgy felossza, hogy a 
mai naptól fogva öt napok alatt minden ember maga fáját úgy 
letakarítsa, hogy az öt nap bételésével, ha mindjárt fája ott ma
radna is, marad a communitásnak."17

A saját szükséglet kielégítését -  különösen az épületfából -  
igyekeztek ellenőrizni. Erre a legkülönfélébb eljárásokat találták 
ki. Meghatározták például a kihozható szekérszámot (Étfalván 
például hetente egy szekérrel lehetett az erdőből tűzifát hoz
ni),18 máshol taxát szedtek, de magát a fakitermelés lefolyását is 
ellenőrizték. „A szálas tölgyerdőben -  írták Alsócsernátonban 
1716-ban -  ezen a héten erdőbíró uram menjen ki az erdőpász
torokkal és határozza ki, akinek a falu ád, egy szál fáért adjon 
dénár 12. Akinek olyan speciális fa kívántatik, amicsodás abban 
a kihatározott helyben nem találtatik, úgymint malomtengely, 
kap(u)lábtalp, pincegerendáknak való fa, másunnan is adjanak, 
de az ára dénár 36 légyen."19

Az említett „erdőbíró" és „erdőpásztorok" az erdóo'rzés kér
dését is felvetik, amely erdőőrzés beleilleszkedett a székely fal
vak közösségi megbízotti és pásztori rendjébe. Hídvégen a XIX. 
század elején külön rendtartást állítottak az erdőpásztorok köte
lességéről.20 Ebben meghatározták, hogy azok hetente két-há- 
rom ízben kötelesek az erdőterületet bejárni, a lakóházak kör
nyékét -  tilalomban vágott fa után kutatva -  is megvizsgálni. Az 
erdőben tett károkat kinyomozni, a károkozókat megzálogolni, 
s legfőképpen jó példával elöljámi, mert amelyik erdőpásztor -  
szól a rendtartás -  „a tilalmak általhágásával önnönmaga rossz 
példa adó lenne, a 25 pálca büntetéseknek jutalmat bizonyosan 
várhatja."

A falutörvények igyekeztek a szén- és mészégetést is szabá
lyozni, lehetőség szerint kordában tartani. A háromszéki Árkos 
az 1760-as években írta: „Tapasztaltatik..., hogy a mészégetéssel 
az falu erdeje felettébb pusztíttatik. Azért a falu közönséges 
megegyezésből megtiltotta, hogy a modo deinceps az falu érdé
in szenet égetni nem szabad, három forint bírság alatt; hanem 
az falutól megengedtetik, bizonyos conditiók alatt."21
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Csíkjenőfalván 1838-ban. Csíktaplocán pedig 1842-ben külön 
erdőrendtartást alkottak. Mindkét emlék mintegy összefoglalá
sa a korábbi századok erdőlési gyakorlatának. Ugyanakkor már 
jelentkezik bennük mind az egyre szembetűnőbbé váló fahiány, 
mind a fahiánnyal kapcsolatos országos és széki intézkedések 
hatása.

Ugyancsak Árkos igyekezett a XIX. század elején a szénége
tést is korlátozni. Megtiltotta az eladásra történő szenítést, a ko
vácsoknak pedig „csak a földbe álló tőkékből" engedte meg az 
égetést.22

Csíkjenőfalván23 a bükkfa kivágását, aszalását, bármi módon 
történő pusztítását tiltották. A mindennapi életben szükséges 
kemény lombfa fogyását akarták ezzel megakadályozni. Szintén 
védték a határ egyik részén a mezőgazdasági szerfának igen al
kalmas nyírfát is. Ugyanakkor a „szakadék erdők" aszalását, el
pusztítását és irtás utáni elfoglalását szintén megtiltották. Féltek 
ugyanis tőle, hogy amennyiben „az erdőaszalás meg nem szün- 
tetődik", a faszükségletet más falu határából kell pénzért besze
rezni. A juhok és kecskék erdei legeltetését ugyan nem tiltották 
be, de kikötötték, hogy télen a pásztorok fejszét nem vihetnek 
magukkal. Nehogy az Erdély-szerte szokásban lévő módszer
hez, a lombfák kivágásához, a gallyak kérgének etetéséhez fo
lyamodjanak, s ezzel szintén a lombfák megmaradását, elszapo
rodását megakadályozzák.

Csíktaplocán24 a kaszálóhelyeken kívül lévő minden élő fa ki
vágását megtiltották. Csak indokolt esetben, a falu „közönséges 
gyűlésében" engedélyezett fát lehetett -  „cédula" ellenében és 
az erdőpásztor jelenlétében -  kitermelni. Ugyancsak megtiltot
ták az aszalást is, mert az erdőben elegendő hullfát> száraz fát 
találtak. Ebből a falu -  vélték -  a szükségletét három évig fedez
heti, de csak úgy, ha senki nem kereskedik vele, hanem a maga 
szükségletére fordítja. Az erdők szigorú őrzését az „erdő-főfel- 
vigyázó" irányításával az erdőpásztor végzi, ő k  kötelesek a fa
lusi bíró előtt „keményen" esküt tenni. S ha valaki közülük a 
feladatát nem jól látná el, nemcsak büntetést fizet, hanem a ké
sőbbiekben semmiféle falusi hivatalt nem vállalhat.
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Az erdészeti tudomány szempontjából a falutörvényekből ki 
kell emelnünk, hogy

-  tilalmas erdőket jelöltek ki, ahol gondoskodtak nemcsak a 
fa válogatott kitermeléséről, hanem a felújításáról is;

-  bizonyos korlátokat szabtak az erdőirtásoknak;
-  tiltották az erdőégetéseket;
-  korlátozták a legeltetést;
-  gondoskodtak az erdőben folyó munkák felügyeletéről és 

az erdők őrzéséről.
Mindezek az erdővel való tudatos gazdálkodásra való törek

vés bizonyítékai. A továbbiakban alapot jelentettek ahhoz, hogy 
az országos gazdasági érdekeket a helyi érdekekkel összeegyez
tessék úgy, ahogyan azt az adott kor erdészeti tudománya meg
kívánta.

4.2 Állami, közigazgatási intézkedések
Az államhatalom, illetve a kisebb közösség, a székek intézkedé
se kezdetben csak a tulajdon védelmére vonatkozott. WER
BŐCZY Hármaskönyvében különösen védte a „makkos" erdő
ket, ugyanakkor a jobbágyok engedély nélküli favágását meg- 
torlandónak tartotta.25

Az önálló fejedelemség korában legelőször szintén az erdőtu
lajdon védelmét tartották a legfontosabbnak. Például 1650-ben 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek írásba foglalták, hogy „senki 
az erdők alatti kerthez az erdőből ne kerteljen oly helyet, amit 
32 éve nem bír." Ezzel igyekeztek nemcsak az erdőirtásokat 
megakadályozni, hanem azok magántulajdonba kerülését is.

Marosszék 1718-ban a tilalmas és makkos erdők használatát 
szabályozta. Intette a faluközösségeket, hogy a „bebíró posses- 
sorokat", azaz a székely közösségek között földtulajdonhoz ju
tott birtokosokat is engedjék az erdő hasznából részesülni.27

A példa mutatja, hogy a közös tulajdonú erdők használatát 
már korán, a XVII-XVIII. században kétfelől is; a közösségek 
egyes tagjai felől, és kívülről fenyegette a kisajátítás. Ez a hasz
nálati, később pedig tulajdonlási vita aztán a XIX. század felé 
közeledve egyre jobban felerősödött.
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Amikor a XVIII. század közepén a kameralista gazdaságpoli
tika a Habsburg-birodalomban is egyre nagyobb figyelmet kez
dett fordítani az erdőkre, azok védelmével és kezelésével kap
csolatos rendeletek, utasítások is megszaporodtak. 1761-ben az 
avar-(harap-)égetést tiltották meg, négy évvel később pedig a 
fák „erőszakos" levágásáról és lehántásának megtorlásáról in
tézkedtek.28 1767-ben -  HADIK András ösztönzésére -  a növés
ben lévő erdőkbeni legeltetést tiltották, sőt a határszéli erdőkből 
a kecskelegeltetést teljesen kitiltották.29

Az erdőgazdálkodás egészét átfogó erdélyi erdőrendtartást 
1781-ben hoztak, amely az 1769. évi magyarországi erdőrend
tartással egyezett meg. A rendtartás tartalmazta a korabeli erdé
szeti tudomány minden eredményét. így az erdők felmérését, a 
fahasználat szabályozását, a rendszeres, vágásterületekre osz
tott fakitermelési rendet és a letarolt erdők felújításának szüksé
gességét. Ugyanakkor az erdészeti, erdőfelügyelői szervezet ki
építéséről is intézkedett.30

A kérdés ezek után természetesen az, hogy miként és mennyi 
idő alatt lehetett mindezt a gyakorlatba átültetni, a mindennapi 
erdőlést a rendtartásban kifejtett elveknek megfelelően átalakí
tani. Nos, sem a magyarországi vármegyékben, sem az erdélyi 
megyékben és székekben tulajdonképpen soha nem valósult 
meg az erdőrendtartásban kifejtett szándék. Az elkövetkező 
évek, évtizedek, mégis ezeknek az elveknek az elfogadtatása je
gyében teltek el.

1788-ban az erdei legeltetés tilalmát szigorították meg: „az 
hol elegendő legelő hely nem találtatik, ottan is az marha az er
dős helyekről kirekesztessék."31 1799-ben pedig ismételten el
rendelték: a „felette káros gyújtogatások megakadályoztassa
nak."32 Az 1791-ben hozott, XXX. te.-ként bejegyzett törvény pe
dig a rendezetlen tulajdonú (ideértve a felosztani kívánt közbir
tokos- és községi erdőket is) erdők fokozott védelmét mondta 
ki.

Mind a rendtartás, mind a törvény, mind pedig a különféle 
körrendeletek legfőbb célja az erdők megóvása, különösen pe
dig az oktalan erdőpusztítások megakadályozása volt. A kor
társak ugyanis látták a székében elterjedt erdőpusztításokat,
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ugyanakkor az erdők közgazdasági szerepét is mind többen fel
ismerték. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a korszak 
divatosnak mondható, az erdőpusztítások hatását bizonyos fo
kig dramatizáló közgazdasági vélekedését sem. E mögött egyes 
történészek a liberális gazdaságpolitikát kívánó polgárság tö
rekvését látják.33 Az állam által megállapított faárak emelkedé
sét, ezzel az ipari termékek értéknövelését kívánták elérni. Hogy 
ez a Nyugat-Európára jellemző, az ottani (tényleges?) fahiányon 
alapuló közgazdasági vélekedés a Duna-medencében is vissz
hangra talált, azt a XVIII. századi, az előbbiekben vázolt intéz
kedések bizonyítják. Minket azonban most elsősorban az érde
kel, hogy a Székelyföldön miként ítélték meg az erdők helyzetét, 
illetve milyen erdőkezelési elképzeléseket kívántak életbe lép
tetni.

Az erdélyi főkormányszék 1800-ban rendeletben kérte a szé
kely székeket, hogy tegyenek javaslatot -  a korábbi intézkedé
sek ellenére is meglévő -  erdőpusztítások megakadályozására.34 
A rendeletre született jelentések a székely közösségek korábbi 
tapasztalatainak, illetve az új, a közgazdasági (politikai) és az 
erdészeti tudomány által megkövetelt szempontoknak az össze
foglalói. Ezért érdemes őket részletesebben is megvizsgálni.

Marosszék35 1800-ban írott véleménye szerint csak a vágásé
rett erdőket lehetne vágni, s legeltetési tilalommal gondoskodni 
az erdők felújulásáról. A kecskéket pedig végképp ki kell az er
dőkből tiltani -  vélték.

Meg kell akadályozni az erdőben való tűzgyújtást és a fák 
meghántását. Az erdőirtásokat a lakosok csak szigorú ellenőrzés 
mellett végezhessék. A hullfaszedőket, illetve minden erdőt já
rót az erdőpásztorok szigorúan ellenőrizzenek.

A fával való takarékoskodás érdekében a kerítéseket ne vesz- 
szőből, hanem élősövényből készítsék. Az útjavításokhoz követ, 
ne pedig fát használjanak, s az építkezéseknél is takarékoskodja
nak a fával.

Marosszék elöljárói -  az 1781. évi rendtartás ezirányú tartal
mát megfogadva -  gondoltak az erdők szaporítására is. Különö
sen a mezőségi részen szorgalmazták a fűzfák ültetését.
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Ugyanebben az évben Udvarhelyszék36 hasonló pontokat 
tartalmazó javaslatot tett. Külön kiemelte azonban az erdőpász
torok jelentőségét. „Az hol nevezetes erdők találtatnak -  írták 
azoknak légyen különös erdőpásztoruk, akik ne csak télben, ha
nem az esztendőnek minden részeiben tartozzanak az erdőket 
őrizni; s legalább egy erdőpásztor az erdőn mindenkor legyen 
jelen." (Nem nehéz itt a falutörvényekben is rögzített gyakor
latot észrevennünk.)

1800-ban Bardóc (fiú)szék37 is beterjesztette véleményét, ők  
szintén az erdőpásztorok nagy-nagy szerepét hangsúlyozták. 
Szükségesnek tartották az erdőpásztorok megfelelő felesketését, 
s az erdőkárok behajtott büntetéséből történő részesedésüket. 
Kiemelték azonban, hogy a tilosban járókat ne az erdőpásztorok 
büntessék meg, hanem azt jelentsék az illető tisztjének. Időköz
ben ugyanis létrehozták a székely határőrséget, így a polgári 
igazgatás erdőrendszabályai mellett a katonai igazgatás is igye
kezett az erdők ügyét rendezni.

A következő évben, 1801-ben Csík-, Gyergyó- és Kászon- 
székek38 küldték el jelentésüket, s az előzőekkel ellentétes állás
pontra helyezkedtek. „Ezen helységnek... -  írták -  az egy gazda
ság gyarapítása a szénafüvekre, sőt a marhalegeltető helyekre 
nézve is közönségesen az erdők pusztításában áll, és így itten el
lenkezőleg még abban kellene módot és útat tanálni, miként az 
szükség felett való és a gazdaság előmentének akadályára szol
gáló erdők pusztítathatnának." Ennek alapján nemhogy az er
dőpusztítások fenntartását, hanem a legelő- és kaszálóhelyek ki- 
szélesítését kívánták elérni. Kordivat ide, kordivat oda, az emlí
tett vidék még most népesül be, amelynek nem az erdőre, ha
nem a mezőgazdasági területekre van igénye. Vagy egyszerűen 
csak elzárkóztak egy központi rendelkezéstől, s úgy gondolták, 
hogy a helyi szokások, netalán falutörvények elegendőek az er
dők -  ésszerű határok közötti -  megtartására? Ma már aligha 
tudjuk mindezt kideríteni.

Folytatva a körrendeletre érkezett javaslatok sorát, Bereck39 
város 1802-ben elküldött felterjesztését említhetjük meg. Arról 
tudósítanak, hogy az erdőbíró felügyelete alatt tevékenykedő 
hat erdőpásztor az erdőket megfelelő állapotban tartja, s hosz-
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szabb távon is biztosítva vannak az erdők mindenféle pusztítás 
ellen.

Háromszék40 szintén 1802-ben terjesztette be jelentését. Eb
ben elismerte, hogy a fahiány mindennapi valóság, hiszen már 
nemcsak a „mezőföldi", hanem az „erdőalji" falvak is nehezen 
szerzik be a fát. Ennek az erdőirtások, a gyújtogatások, a kecske
legeltetések, sőt a túlzott mértékű deszkametszés az oka. Hiá
nyolják azt is, hogy az erdők vágásokra való osztása nem tör
tént meg, tehát legelőször az erdőrendtartásban meghatározott 
módon ezt kell elvégezni. Igen ám, de ehhez hiányzik -  leg
alábbis a falvakhoz közeli erdőkben -  a tulajdonjog meghatáro
zása. Ezért „az erdőkön eddigelé történt viszálkodások, vereke
dések abból származtanak, hogy a faluk, úgy szintén különös 
birtokosok eredejeknek határai ismerhetetlenek voltak", tehát 
mihamarabb meg kell oldani ezt a kérdést is.

Ugyancsak a határok bizonytalanságát emeli ki Aranyos
szék41 1802. évi jelentése is. Határjelek elhelyezését és azok 2-3 
évenkénti megújítását javasolja, ugyanakkor a fokozott erdőőr
zést is szorgalmazza. Tiltja az erdőégetést, a lombtakarmány- 
gyűjtést, különösen pedig a falopást.

Kézdivásárhely42 1803-ban terjesztette be a jelentését. Az er
dők fokozott őrzése mellett kiemelten foglalkozik a tilalmas er
dők kijelölésének a szükségességével: „minden közönséges er
dőknek nagyobb része tilalom alá felfogattatnék s renddel esz
tendőnként bizonyos darab része szabadíttatnék fel a közönsé
ges élésre; az addig szabad élésben volt része pedig az erdőknek 
újra tilalom alá tétettetnék." Tehát tessék az erdészeti tudomány 
által helyesnek tartott erdőkezelést a gyakorlatban megvalósíta
ni!

A két Oláhfalu43 (Szentegyháza- és Kápolnásoláhfalu) 1804- 
ben arról írt, hogy ők már 1772-ben szabályozták erdeik haszná
latát. Ezen „közönséges megegyezésből" született „állandó 
constitució" megtartását azonban nem tudták betartatni. Sem a 
makkoserdők megóvása, sem a tilalmas legeltetések, irtások 
meggátlása nem sikerült: „tilalmas és élő okunkra szolgáló sza
bad erdeink pusztításának, erőszakos elrontásának, foglalásá
nak megakadályozására semmi tökéletes és foganatos vigaszta
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ló módot nem találhattunk mind ez mai napiglan is." Ha a fő- 
kormányszék találna ilyet, a falvak azt örömmel üdvözölnék, és 
rajta lennének a végrehajtásán.

Vajon a főkormányszék talált ilyen módot?
Mielőtt a főkormányszék összegezhette volna az eléggé las

san beérkező jelentéseket, 1807-ben uralkodói rendeletre ismét 
erdőrendtartást hirdettek ki.44 A rendtartásban a közös erdők 
felmérését (esetleg felosztását), a vágásterületek kijelölését, az 
erdőfelújítás biztosítását szorgalmazták. Külön kitértek a határ
jelek felállítására, fenntartására, s az erdőpásztorok köteles
ségeinek meghatározására. Igyekeztek az erdővel, fával való ta
karékosságot is elősegíteni. Ennek érdekében az élősövények lé
tesítését, illetve a faültetést szorgalmazták. Új elemként jelentke
zett a szakértő erdőtisztek alkalmazásának az előírása, akik 
képzésére az uralkodó Selmecbányán helyet biztosított.

A kihirdetett rendtartás ellen Háromszék45 azonnal felíratott 
szerkesztett. Rámutatott az élősövények, a malmoknál alkalma
zandó, a fát kiváltó kőgátak létesítésének nehézségeire, de legin
kább az erdőfelosztások keresztülvihetetlen voltára. A „közer
dőknek -  írták -  s határoknak felosztására akár egy magánost, 
akár egy közönséget... azoknak akaratjuk ellen, erőltetni lehes
sen, törvényes útját (a szék) nem látja." Tehát a székelyek nem 
kívánják az erdőfelosztást.

Udvarhelyszék46 ugyancsak feliratot küldött, amelyben szin
tén elutasította az erdők felosztását. Ezt nemcsak a székely jog
ból kifolyólag tette, hanem ma is helytálló érvvel támasztotta 
alá: „sokkal inkább épségben maradnak az erdők, ha egy darab
ban maradván, egyes erővel pásztoroltatnak, mintha kicsiny da
rabokra felosztatnak, a mint ez a tapasztalásból eléggé bizo
nyos." A fatakarékossági intézkedéseket is csak nehezen keresz- 
tülvihetőnek tartották. A végrehajtás érdekében járásonként 
meghatározták az erdővel nem rendelkező, a kevés erdővel bíró 
és a jól erdősült községeket. A besorolásnak megfelelően a ke
vés erdővel rendelkezőknek nem engedték meg az irtást, más
hol viszont a kellő ellenőrzés melletti irtást megengedhetőnek 
tartották.
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Külön kitértek a szakképzett erdőtiszt kérdésére. Rámutattak, 
hogy a mostani tiszteket sem tudják megfelelően fizetni, nem
hogy még erdőinsprektorokat is alkalmazzanak. Az anyagi erők 
hiányán tehát minden nagyralátó terv megbukhat.

Az erdőrendtartáson kívül 1812-ben törvényben foglalkoztak 
„az erdőlés rendjéről" (XXXIV. te.).47 Igaz, különböző alkot
mányjogi viták miatt mind az uralkodói jóváhagyása, azután 
meg a becikkelyezése évtizedekig, az 1848-as jobbágyfelszabadí
tásig elhúzódott, de mégis már 1812-ben kihirdették, s így a Szé
kelyföldön is ehhez a törvényhez kellett igazodni. A törvény 
megismételte a korábbi évtizedek tiltásait: az erdőégetést, a fák 
aszalását, a kecskelegeltetést, az engedély nélküli fakitermelést. 
Ugyanakkor továbbra is szorgalmazta az erdők felosztását, de a 
magántulajdonba került erdők használatát is igyekezett szabá
lyozni. „Jóllehet -  olvashatjuk a 3. pontban -  minden tulajdo
nosnak törvény szerint megvagyon az a hatalma, hogy a maga 
javait mentői jobb móddal lehet használhassa, és azokból men
tői több hasznot vehet, vehessen, azokat mindazonáltal elpusz
títani és eltékozolni senkinek is nem szabad." Az ellene vétőkkel 
szemben a széki (vármegyei) elöljáróságok járjanak el; büntes
sék meg őket, és akadályozzák meg a további károkat.

A törvény lényeges eleme az erdők vágásokra történő felosz
tásának kimondása, sőt a marhalegeltetést szolgáló erdők időn
kénti (legeltetési) kímélése is. Ez utóbbi szintén az erdők célsze
rű használatával, a gazdálkodás térbeli rendjének kialakításával 
kapcsolatos. S ez a törvény is az erdőpásztorok felelősségét, 
megbízhatóságát hangsúlyozza.

Az erdészeti adminisztráció, az erdőkezelő és -védő személy
zet munkájával kapcsolatban Háromszék 1815-ben fordult a fő
kormányszékhez.48 Felterjesztésükben leírták, hogy az erdők fe
letti általános felügyeletet eddig a királybírák, illetve az alkirály- 
bírák gyakorolták. Az új erdőtörvény azonban annyi kötelezett
séget ró a felügyelőre, hogy „circuláris erdőinspektorok" alkal
mazása válik szükségessé. Az ő legelső feladatuk a törvény 
megismertetése lenne. Ennek érdekében a rendelkezéseket sok
szorosítani kell, az erdőinspektorok pedig az alájuk rendelt „lo- 
calis erdőinspectoroknak" nemcsak elmagyarázzák, hanem tő
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lük a rendelkezéseket ki is kérdezik. Mind a széki, mind a helyi 
inspektorokat csak a legbecsületesebb, feddhetetlen emberek 
közül kell kiválasztani, s fel kell őket esketni.

A Háromszékben kinevezendő hat széki erdőinspektor kö
vetkező feladata -  a helyi inspektorok társaságában -  az erdők 
feljárása, jogi és állományviszonyainak felderítése. Egyúttal je
löljék ki a „tilos" erdőket, s a felújítandó vágásterületeket, ő r 
ködjenek a közös erdők fahozamának igazságos felosztásán, a 
tűzgyújtási és legeltetési tilalmak betartásán.

Háromszék ezen kezdeményezése azonban -  ismereteink sze
rint -  nem talált visszhangra. Nem volt elegendő anyagi erő a 
képzett erdőinspektorok alkalmazására, ugyanakkor ténylege
sen hiányoztak a képzett erdőtisztek is. Végül pedig az 1812. évi 
törvény alkotmányjogi vitája miatt a főkormányszék sem szorí
totta a közigazgatási elöljárókat egy hatékony erdészeti szerve
zet kiépítésére. A nehézségeket jelzi, hogy a magyarországi ré
szeken is csak három erdőfelügyelőséget tudtak szervezni, s 
csak ennyi szakértő erdőfelügyelőt tudtak 1817-ben alkalmaz
ni.49

Háromszékhez hasonlóan Aranyosszék50 1840-ben igyekezett 
erdészeti szervezetet kiépíteni. A főkormányszékhez címzett le
velében utalt arra, hogy addig, amíg nem sikerül törvényhozási 
úton egyértelműen rendezni az erdők ügyét, a szék maga igyek
szik (helyi) erdőrendtartást életbe léptetni. Ebben a két fő(er- 
dő)felügyelő és „alügyelők" alkalmazását tervezik. Az ő felada
tuk lenne a vágásterületek kijelölése, a legeltethető erdők meg
határozása és nem utolsósorban az erdei kártételek megakadá
lyozása. „Minthogy kicsiny székünkben -  írták -  a(z)... erdőszet 
oly csekély, hogy szükségeinket félignyére sem kielégíti, megha- 
tároztatik, hogy mindenki fűzfát plántáljon." Ezek a fűzfák 
nemcsak az udvarokra, magántelkekre, hanem a közföldekre is 
kerüljenek.

Felterjesztésüket azzal zárták, hogy egy ilyen erdőrendtartás 
végrehajtása a (határőr)katonai tisztikarral egyetértőleg történ
nék, „kiknek is az erdő conservatiójára a tapasztalt visszaélések 
elenyésztetésében eddigelé nem kicsiny buzgalmak éreztettek, 
kötelességekké tétetik."
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Ezek után természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy a hatá
rőrvidéki elöljárók milyen intézkedéseket hoztak az erdők vé
delmére.

A határőrvidékhez tartozó székely székekben is érvénybe lé
pett az 1781. évi erdőrendtartás. Ennek előírásait 1808-ban -  mi
ként a polgári részeken -  ismételten megerősítették, de az erdé
szeti szervezet kiépítésére a határőr-parancsnokságnak sem vol
tak eszközei. A 11. székely huszárezred 1812-ben kérte, hogy 
Aranyosszékbe egy erdőinspektort és legalább négy erdőőrt ne
vezzenek ki. Hiába van ugyanis -  írták -  Bágyon községnek sa
ját (falusi) erdőrendtartása, nem tud neki -  megfelelő személy
zet híján -  érvényt szerezni. Itt is a legeltetés és az engedély nél
küli fahasználat okozta egyébként a legnagyobb gondot.51

A 2. székely határőrezred elöljárói és Háromszék bizottsága 
1814-ben vizsgálta meg, hogy miként lehetne az 1812. évi tör
vény előírásait megvalósítani.52 A közös erdők megóvását azon
ban nem a megfelelő rendeletek hiánya, hanem a nélkülözött er
dészeti személyzet akadályozta.

Az 1848-49. évi szabadságharc után a székely határőrséget 
megszüntették, így a továbbiakban kizárólag csak a polgári köz- 
igazgatás erőfeszítései vezethettek eredményre. És valóban 
megtörtént az első lépés a modem erdészeti kultúra irányába, 
amikor 1858-ban Magyarországra és Erdélyre kiterjesztették az 
1852. évi osztrák erdőtörvényt53 A törvény a magyarországi 
vármegyékben csak néhány hónapig volt érvényben, így rendel
kezéseinek végrehajtására nem is nagyon lehetett gondolni. Er
délyben viszont egészen az 1879. évi erdőtörvényig érvényben 
tartották.

A törvény a korabeli erdészeti tudomány elvei szerint a terve
zett, hosszútávú erdőgazdálkodás alapjait igyekezett megvaló
sítani. Ennek érdekében előírta a vágástervek készítését, a faki
termelés utáni erdőfelújítási kötelezettséget, az erdei legeltetés 
korlátozását és az erdei alom- és gallygyűjtés lehetőség szerinti 
visszaszorítását. A törvény külön is kitért arra, hogy erdőterüle
tet engedély nélkül más művelés alá vonni nem szabad. Tehát a 
kiterjedt erdőirtásokat -  a kiépítendő állami erdőfelügyelet el
lenőrzése mellett -  meg kell szüntetni. Ugyanakkor az erdőte
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nyészet felső határán, továbbá szélnek kitett vagy kőgörgeteges 
helyeken nemcsak a tulajdonos, hanem az állam is korlátozhatja 
a fakitermelést, legfeljebb a szálalást engedheti meg. (Ez lénye
gében a későbbi, az 1879. évi erdőtörvény véderdőkre vonatko
zó meghatározását és kezelését takarta.)

A köz, az állam érdekét szolgálta a törvény 21. §-a is, amikor 
kimondta: „Községi erdőket rendszerint fölosztani nem sza
bad." Csak abban az esetben tette lehetővé a felosztást -  orszá
gos hatóság engedélyével - ,  ha azzal nem károsodik az erdő, az 
új tulajdonosok azt jó karban tartják.

Az erdők szakszerű kezelését szakképzett erdészekre kell bíz
ni, s a politikai hatóságoknak is joguk és kötelességük „a járá
sukhoz tartozó minden erdők gazdászati kezelése fölött általá
ban őrködni" (23. §.).

Az erdőgazdálkodás további tényezőinek (erdei szállítás, er
dővédelem stb.) felsorolásával az 1852. évi erdőtörvény az erdő- 
gazdálkodás egészét a gazdaságpolitikai és erdészettudományi 
céloknak megfelelően, korszerűen szabályozta. S itt most vissza
jutottunk az alapkérdéshez: a szakmailag alátámasztott orszá
gos akaratot sikerült-e a székelyföldi mindennapokba átültetni?

A válaszunk -  a későbbiekben bővebben kifejtendők alapján
-  már itt „nem" lehet. A számtalan ok közül csak egyet emlí
tünk meg elöljáróban, mégpedig azt, hogy a nagyralátó törvényt 
most sem követte az erdészeti szervezet kiépítése. S a Székely
földön -  eltérően például a szászok által lakott székektől -  a po
litikai hatóságok maguktól nem siettették a végrehajtást.

32



5. AZ ERDŐK AZ 1860-AS, 1870-ES 
ÉVEKBEN

5.1 Orbán Balázs erdészeti jellegű megfigyelései
A székelyföldi erdők 1860-as évekbeli állapotáról legteljesebben 
ORBÁN Balázs tudósít. Munkájában, A Székelyföld leírásában 
megtaláljuk mindazokat a példákat, amelyek az erdőtakaró zöld 
tengerében azokat a bizonyos kopár szigeteket okozták. Az ő 
adatai -  kiegészítve más forrásokkal -  megkönnyítik a székely- 
földi erdők 1860-as, 1870-es évekbeli állapotának elképzelését.

ORBÁN csodálattal írt a még érintetlen erdőkről, amilyene
ket például Borszék körül54 vagy a zabolai határhoz tartozó, a 
Nagy- és Kis-Baszka-patakokra hajló részeken látott. Ez utóbbi
akkal kapcsolatban írta: „Mindezen völgyek, havastájaink leg
szebb vidékeit tárják fel, hol minden lépten a vadon nagyszerű
sége ragadja meg az utas figyelmét; oly ős erdőségek terjednek 
ott el, melyeket úthiány miatt mindeddig hasznosítani nem tud
tak, de a melyek egyszersmind pusztítástól is mentesítve lévén, 
ős eredetiségükben pompáznak."55

Ezzel szembeállíthatjuk például a Gyergyói-medence északi 
részét, a Maros-mentét, a fakereskedelemmel érintett vidékeket: 
„A partvidéknek fenyveseit -  írta ORBÁN Balázs -  rég elhord- 
ták a tutajok, helyökön apró bokrok tenyésznek, gyéren, szomo
rúan, mintha e hegyek gyászolnák kifosztásukat, eléktelenítteté- 
süket."56 A két állapot, az érintetlen őserdő és az erdőktől meg
fosztott hegyoldalak között természetesen számtalan átmenet 
volt. Egy-két példán keresztül láthatjuk, hogy a korábbi száza
dokra jellemző erdőpusztítás az 1860-as, 70-es években is to
vább folyt.

A települések terjeszkedése, a körülöttük lévő szántó-, ka
száló- és legelőhelyek nagyobbodása már egyre kevésbé a falu
törvények által szabályozott módon történt, sokkal inkább a vélt 
vagy valós tulajdonnal való szabad rendelkezés szellemében. 
Ezt az államhatalom által is megerősített tulajdont (hiszen a ka
taszteri birtokíveken -  minden hibájuk, hiányosságuk ellenére is



-  az állam írásban is elismerte az adott terület „tulajdonná válá
sát") működtetni kellett, ráadásul minél hatékonyabban. Meg 
kellett élni, adót fizetni, sőt némi gyarapodásra is szert tenni.

Ennek a völgyekből egyre feljebb hatoló erdőirtási folyamat
nak a meggátlására SZÁVA Farkas 1867-ben jószándékú, de 
mind ökológiai, mind ökonómiai szempontból hibás javaslatot 
tett. Azt ajánlotta ugyanis, hogy ne a települések körüli erdőket 
tarolják le és alakítsák át marhalegelővé, hanem a hegyek tetején 
lévőket. így tavasszal -  érvelt SZÁVA -  hamarább legelőhöz jut
hatnának, és talán a fű is dúsabb lenne, mint a völgyekben.57 A 
fokozott talaj lemosod ásra, széltörésekre, illetve a naponta haza
járó állatok útközi, erdőbeli kártételére nem gondolt.

A házi faipari tényleges iparrá válását nagyban nehezítette a 
megfelelő úthálózat hiánya. így a saját szükségletre történő ter
melés mellett a felesleget csak szekéren és helyenként tutajon 
tudták elszállítani. Kereskedelmi áruvá elsősorban a zsindely, a 
hordódonga és a szitakéreg vált.

Jórészt az erdőn faragták úgy, ahogyan ORBÁN Balázs a Ge- 
lence-patak völgyéről írta: „Az erdő titkos kebléből füst emelke
dik fel, s ha az utas oda közéig, egy kezdetleges zsindely- vagy 
hordógyárt talál ott, hol Isten szabad ege alatt nagy tűz körül vi- 
doran éneklő szép leányok és daliás termetű férfiak szeldelik és 
idomítják át a rengeteg fát."58

A továbblépést a szállítási viszonyok javítása jelentette. Ha a 
zsindelyre nem is, de a hordódonga iránt távoli piacokon is óri
ási kereslet jelentkezett. Vasúti összeköttetés hiányában azon
ban a székelyföldi erdők ebből kimaradtak,59 de ez nem azt je
lenti, hogy az értékes tölgyállományokat megkímélték volna. A 
tölgyesek jelentős részét még a vasút kiépítése előtt tűzifaként, 
esetleg épületfának vagy mezőgazdasági szerfának felhasznál
ták.

A fűrészmalmok megszaporodását számszerű adatokkal 
ugyan nem tudjuk bizonyítani, de feltehető, hogy elsősorban az 
árutermelési céllal dolgozók száma nőtt. Ezek a kedvező szállí
tási viszonyokkal rendelkező részeken, tehát a Gyergyói-me- 
dencében, illetve a Kárpátok külső lejtőinek völgyeiben dolgoz
tak. ORBÁN Balázs az Úz-mentéről írta, hogy „e folyam mentén
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vagy 14 fűrész van, és e tizennégy erdőfaló elégséges arra, hogy 
a folyam mentén mindenütt siralmas képét lássuk az elképzel
hetetlen erdőirtásnak. Egész hegyláncolatok a szó teljes értelmé
ben le vannak tarolva, s fa csak ottan tenyészik, hová az ember 
irtó-fejszéjével nem tud eljutni." De délebbre is látott sok fű
részt: a „Kászon vizén fűrészmalom fűrészmalmot ér".60

A fűrészmalmokkal kapcsolatban rendezésre várt a vízfel
használási jog a malmok környékén, a megtámadott erdőségek 
felújítása és természetesen mind a feldolgozandó, mind a feldol
gozott fa szállítás kérdései. Azaz itt már az egész erdőgazdálko
dást érintő problémákról volt szó, amelyeket átfogóan, az or
szág gazdasági szempontjainak megfelelően kellett rendezni. 
Erre -  a már idézett -  SZÁVA Farkas 1867-ben „miniszteri bi
zottmány" kiküldését javasolta, amely áttekintette volna a szé
kelyföldi erdők helyzetét. Ilyen irányú munkára azonban sem 
az 1860-as, sem az 1870-es években nem került sor.

A fakereskedés, a távolsági szállítás legjellemzőbb módja 
ezekben az évtizedekben a tutajozás volt. A székelyföldi folyók 
közül az Aranyoson folyt -  KŐVÁRY László 1847-ben írt köny
ve szerint -  tutajozás, ahol azonban nem a széki, a megcsappant 
erdőségek fáját úsztatták, hanem a kincstárét.61

A Nagy-Küküllő csak tavasszal, „hómenéskor" volt Zetela- 
kától tutajozható, „s ekkor -  írta ORBÁN Balázs -  több ezer tu
taj simul le zajgó hullámain."62 Az Olt Sepsziszentgyörgytől tu
tajozható, de ez nem esett a szállítás fő irányába, rajta jelentő
sebb tutajozás nem alakult ki.63 Ennek ellenére éppen az Olt for
rásvidékéről írta ORBÁN Balázs, hogy „a talaj hullámzatosan 
domborodott, e dombok sírhantjai a kiirtott ős erdőknek, mert 
az ember csak pusztítva tudja civilizálni a vadont."64

A Kis-Besztercén úsztatott tutajokon nemcsak deszkát, ha
nem borszéki borvizet is vittek a Duna felé. Az évente leúszta
tott tutajok számát ORBÁN Balázs hatezerre tette, tehát jelentős 
mennyiségű fa talált az ország határán kívül gazdára.65

A legjelentősebb víziút a Maros volt. Szászrégenben már a 
múlt század első felétől társaságba tömörülve igyekeztek a fake
reskedést megszervezni. A kifejlődött kereskedelemnek kezdő
pontja a Székelyföldbe nyúlt be, így jelen vizsgálódásunknak is
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tárgya. A tutajkereskedelem a székelyek előtt bizonyította, hogy 
a kiterjedt erdőségek jelentős értéket képviselnek. Ugyanakkor 
arra is példának szolgált, hogy ezt az értéket mások (fakereske
dők, közvetítők stb.) fogják kisajátítani, amennyiben nem sike
rül megfelelő érdekvédelmi-gazdasági szervezetet létrehozni. 
Nos, évtizedekig nem sikerült, így a Maroson folyó fakereskede
lem a székelyeknek legfeljebb többé-kevésbé biztos munkalehe
tőséget, semmint felhalmozást, tőkeképzést jelentett. Ennek 
azonban az ára az évente mintegy nyolcezer tutajhoz szükséges 
faanyag kitermelése volt.

A Maroson folyó tutajozásnak egyébként számtalan termé
szeti akadálya létezett, és itt is problémát jelentettek a vízjogi 
kérdések.66 Törvénytől várták mindkét kérdés megoldását csak
úgy, mint a letarolt erdőségek felújítási kötelezettségét. A „Har
gita" c. újság egyik levelezője írta 1872-ben: „kívánatos, sőt sür
gős lenne, hogy előbb a községi erdők czélszerű erdőszeti intéz
kedések és szabályrendeletek által a korábbi önkényes használat 
communismusa alól emanczipáltassanak s a közhasználat rend
szeresítessék, miáltal a mennyiségbeni hiány (ti. az erdők fogyá
sa) az érték és munkadíj emelkedésében pótoltatnék."67

Az erdő egyéb hasznosításai közül a szénégetést az 1860-as, 
70-es években is kiterjedten űzték. ORBÁN Balázs a nyárád- 
selyei szénégetők tevékenységének kapcsán írta, hogy a szenítés 
„oly roppant erdőpusztítással is jár, hogy Bekecsnek közelebb 
eső nyugati oldala már teljesen le van tarolva, s most már a tá
volabb eső keleti oldalon szenésznek (égetnek szenet)."68 
Ugyancsak ő ír arról, hogy Udvarhelyszéken, a Kormos és mel
lékvizei mentén, az erdőfülei bányaigazgatóság által haszonbé
relt erdőkben a szénégetők „roppant pusztítást visznek végbe", 
holott a vidéken kőszenet is lehetne bányászni. Szintén Udvar
helyszéken, a Tepej-patak mentén a hamuzsírfőzés erdőpusztító 
hatását ostorozta, sőt annak mielőbbi betiltását követelte.69

ORBÁN Balázs is hangoztatta azt -  az egyébként a Székely
föld természeti adottságaiból következő -  nézetet, hogy ezen a 
vidéken az erdők okszerű használatának kiemelt szerepe van. A 
rossz mezőgazdasági lehetőségek mellett ugyanis a székelyek az 
erdőből remélhetik a megélhetésüket addig, amíg -  ORBÁN Ba
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lázs reményei szerint -  a gyáripar a Székelyföldön is ki nem 
épül. „Addig pedig a fával kíméletesen kell bánni kedves atyafi
ak, hogy a jövőnek kamatozó tőkéje ne legyen idő előtt elfecsé
relve."70 A székelyek azonban kevésbé hallgathattak nagy jóte
vőjükre. A későbbiekben ugyanis láthatjuk majd, hogy a szinte 
felmérhetetlen kincset jelentő erdők, „a jövőnek kamatozó tőké
je" csaknem egyedüli lehetőségként kínálkozott a székelyföldi 
gazdasági nehézségek megoldására.

5.2 Az erdők zár alá helyezése és a bonyolult 
birtokviszonyok
Az ORBÁN Balázs által vázolt viszonyok megváltoztatására -  
erdészeti adminisztráció hiányában -  csekély lehetőség volt. Az 
1852. évi osztrák erdőtörvény mégis nyújtott némi megoldást az 
erdőpusztítások megakadályozására, amit a következő példán 
mutatunk be. Előtte azonban utalunk rá, hogy a törvény 16. §-a 
lehetővé tette az erdő zár alá helyezését abban az esetben, ha a 
tulajdonos közbirtokosság nem tud az erdő kezelésében meg
egyezni. Erre kínálkozik egy háromszéki példa 71

1868 áprilisában Gelence község 12 olyan erdőrészének zár 
alá helyezéséről határozott, amely erdőrészek egy részében más 
községeknek is volt érdekeltségük. A határozat ellen Haraly 
község felszólalt a széki hatóságoknál, mert érdekeit csorbítani 
látta. Legelőször azt kifogásolta, hogy ő nem haszonélvezője -  
miként azt Gelence állította -  a szóban forgó erdők egy részé
nek, hanem Gelencével együtt tulajdonosa. Ugyanakkor azt is 
kifejtette, hogy más erdeje nincs, ahol legeltethetne (!). Igaz 
ugyan -  enyhítette Haraly az előbbi kijelentését - ,  hogy Zabolá- 
val is van közös erdeje, de az a községtől távol fekszik. Oda 
„zordon időben" nem lehet elmenni fáért. A zár alá helyezés el
leni érvei sorába még azt is felvette, hogy amennyiben a zárlat 
alatt álló erdőkben a fa „még jobban megnövesztetnék", a vad 
elszaporodna, amely nemcsak a háziállat-állományban, hanem 
az emberben is kárt tenne.

A zárlatban a másik érdekelt község, Hilib is kifogásolni va
lót talált. Érvei csaknem megegyeztek Haralyéval, de különösen 
kiemelte, hogy a „tarló szabadulásig" marháit nem tudja hol le

37



geltetni. A marhákat pedig -  érvelt a község -  szintén veszé
lyeztetik a zár alatt tartott erdőben elszaporodó ragadozók.

Imecsfalva is bekapcsolódott a vitába, de ő Gelence védelmé
re kelt. A két községnek ugyanis közös erdőterülete is volt. Fel
tételezhető, hogy Imecsfalva esetleg attól tartott: Gelence neta
lán majd nem a már megjelölt 12 erdőrészt, hanem éppen a kö
zös erdejüket helyezi zár alá. A gelenceiek támogatására leírták, 
hogy a község a máshol tilalmazott erdőiben példás gazdálko
dást folytat. Egyébként pedig a tilalom alá helyezendő erdőkből 
a községnek amúgy sincsen haszna. Haraly és Hilib pedig más
hol is rendelkezik erdővel, használják azokat.

Természetesen a szék nem az imecsfalviak javaslatára hagyta 
jóvá a gelenceiek határozatát, hanem széki szakértőket küldött 
ki. Azok megállapították, hogy az erdőben apró 1-2 hüvelyk 
(2,6-5,2 cm) nyír- és mogyorófák, illetve 3-4 hüvelyk (7,8-10,4 
cm) fenyők találhatók. (Tehát mai fogalmaink szerint tipikusan 
leromlott erdő.) így 1869-ben Háromszék kimondta az említett 
12 erdőrészre a tilalmat. Igaz, a legeltetést megengedte, azzal a 
kikötéssel, hogy az nem károsíthatja „a már sarjadzásnak in
dult" fákat. Tilalmi gondnokul pedig egy gelencei lakost nevez
tek ki.

Sem Haraly, sem Hilib nem fogadta azonban el a határozatot. 
Haraly egyenesen a széki szemlebiztosok megállapításait vonta 
kétségbe. Majd hivatkozott az 1852. évi erdőtörvényre, amely 
szerint nem jól alkalmazták volna a közös birtoklású erdőkre 
vonatkozó eljárást. Sőt felemlítette, hogy némely erdőrészben 
(Székely)Petőfalva is társbirtokos, de őt nem is kérdezték meg. 
A legfontosabb megállapításuk viszont az volt, hogy a község 
ezen erdőrészek zárlat alá helyezésének következtében nem tud 
élni.

Hilib szintén utalt rá, hogy a közös erdő sorsát csak közös ha
tározat alapján dönthetik el. Ráadásul kifogásolták a zárgond
nok személyét is, hiszen az gelencei lévén -  vélték Hilibben -  el
fogult lehet a szomszédos községek lakóival szemben.

A szék újra megvizsgálta az ügyet, de annak csak a legfonto
sabb részét. Nevezetesen, hogy a két községnek van-e máshol is 
erdeje, ahonnan a faszükségletét, illetve a legeltetést biztosítani
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tudja. Miután úgy találta, hogy van, a tilalmat addig is megerő
sítette, míg a fellebbezés révén abban a Belügyminisztérium 
dönt.

A minisztérium 1869-ben szakértőket küldött ki a kérdés 
megvizsgálására. A tárgyaláson Imecsfalva képviselőjét nem 
hallgatták meg, mert -  mint láttuk -  nem volt közvetlenül érde
kelt. Gelence viszont előadta, hogy a 12 erdőrészből egyet, a he
tediket tévedésből vették fel, annak zár alá vételére tett javasla
tát visszavonja. Hogy fogalmunk legyen az erdőterületek nagy
ságáról is, megjegyezzük, hogy ez a visszavont terület 726 kh 
(418 ha) volt. Továbbá előadták, hogy Hilibbel 472+610 kh-on 
(272+351 ha) van közös faizási és legeltetési joguk, 620 kh-on 
(357 ha) pedig közös faizási joguk. Mindezeken kívül Hilibnek 
van még 800 kh (460 ha) erdőterülete, ahol saját faizási és legel
tetési joggal bír -  mondták a geleceiek.

Harallyal 236+726 kh (136+418 ha) erdőben van közös legel
tetési és faizási joguk, sőt Haralynak Zabolával is van 800 kh 
(460 ha) erdője, ahol faizási jogot gyakorolhat, illetve 400 kh 
(230 ha) saját erdőterülete.

Haraly képviselője mindezeket hallva megjegyezte, hogy nz 
adatok, illetve a számokhoz kapcsolódó erdőrésznevek csak a 
hatóság félrevezetését szolgálják, nem fedik a valóságot. Úgy
hogy a minisztérium újabb tárgyalást tűzött ki, amelyre -  ha
lasztások után -1870  szeptemberében került sor.

Itt eltekintünk a területi adatok körül kialakult vitától, csak 
azt jegyezzük meg, hogy szó sem volt már a falukhoz közel fel
növő erdőkben elszaporodó „vadakról" Sokkal inkább a közsé
gek gazdasági érdekéről, amely a közös tulajdon, illetve szolgal
mi jogok mellett nehezen volt összeegyeztethető. Mind Haraly, 
mind Hilib kiemelte, hogy más erdőterületeit nehezen tudja 
megközelíteni, tehát gyakorlatilag nem veszi azoknak hasznát.

Újra szakértőket küldtek ki, akik éppen ezeket az erdőket 
szemlélték meg. Megállapították, hogy például Haralynak Za
bolával közösen birtokolt erdőrészeit a községtől „ökörrel utaz
va 2 s legtávolabb része 3 óra idő" alatt lehet megközelíteni. Te
hát használhatók, a község gazdálkodásába ezen erdők bevon
hatók.
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A zár alá vétel nem károsítja a községeket -  vélték a miniszté
riumban is - ,  de a községek újra panasszal éltek. Ezúttal azt ki
fogásolták, hogy nem vizsgálták meg: vajon a zár alá kerülő er
dőrészekben nem lehetne-e faizásra, illetve legeltetésre szolgáló 
részeket kijelölni? 1871 májusában erdészeti képesítésű szakér
tők tárgyalták meg a kérdést. Néhány helyen megengedhetőnek 
vélték a faizást és legeltetést, de az érdekelt községek azt nem 
fogadták el. (Az erdészek egyébként a tölgyesek kezelésére is 
tettek a községeknek javaslatokat.)

Az így összeálló anyagot felterjesztették a belügyminiszter
hez, aki kikérte a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi
niszter erdészeti szakembereinek a véleményét is. ő k  támogat
ták a zár alá helyezést, sőt kiemelték az erdészeti szakértői véle
ményben foglalt erdőkezelési ajánlások betartását. így kerültek 
Gelence község javaslatára az erdők zár alá.

A fenti, hosszadalmas ügymenetből mindenképpen ki kell 
emelnünk, hogy a székelyföldi birtokviszonyok bonyolultsága 
mindenféle központi akarat érvényesítését nehézzé tette. Tehát 
az erdészeti rendszabályok és a sürgető erdészeti igazgatás ki
építése csak a birtokviszonyok rendezésével párhuzamosan ha
ladhatott. Egyelőre azonban küzdeni kellett az általános, az 
egész országra kiterjedő erdőtörvényért, amelynek révén a szé
kelyföldi erdőket is egységes irányítás, ellenőrzés alá lehet he
lyezni.

5.3 Bedő Albert tevékenysége
Az erdőtörvény mielőbbi meghozatala és életbe léptetése szem
pontjából meghatározó volt BEDŐ Albert tevékenysége. A ké
sőbbi országos főerdőmester már ekkor, az 1870-es évek elején 
élénk propagandát fejtett ki a Székelyföldön megvalósítandó 
okszerű erdőkezelés érdekében.

Az 1874-ben készült kimutatása szerint a Székelyföld 
2.061.500 kát. holdnyi (1.186.393 ha) területén 1.030.849 kát. hold 
(593.254 ha) erdő található. Az összerdőterület a székely székek 
között a következőképpen oszlott meg:72
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Szék kh (ha)
Erdőterület
lakosonként

(kh/fő)

Csíkszék 411.285 (236.685) 4,02

Háromszék 354.377 (203.944) 3,22

Udvarhelyszék 191.536 (110.229) 1,95

Marosszék 62.827 (36.157) 0,68

Aranyosszék 10.824 (6.229) 0,55

Összesen 1.030.849 (593.254)

Ekkora erdővagyont -  érvelt BEDŐ -  mindenképpen, még az 
erdőtörvény meghozata előtt is szabályozottan, okszerűen sza
bad csak kezelni. Ennek érdekében a Székely Művelődési és 
Közgazdasági Egyesület 1874-ben összefoglalta, s az illetékes 
miniszteriális és parlamenti tényezők elé terjesztette a székely- 
földi erdők érdekében meghozandó legfontosabb intézkedése
ket.

A memorandumban abból indultak ki, hogy a Székelyföld 
felét elfoglaló erdők okszerű használata nemcsak a vidéken lakó 
székely nép alapvető érdeke, hanem az egész ország gazdasága 
szempontjából fontos. A különleges, elsősorban a Székelyföldön 
foganatosítandó intézkedéseket pedig 16 pontban írták le:

1/ Mind a székek, mind a nagyobb erdővel rendelkező erdő- 
birtokosok alkalmazzanak szakképzett erdőtiszteket;
2 / Az erdők felügyeletével és kezelésével megbízott erdőtisz
tek haladéktalanul fogjanak hozzá a kerületükben lévő erdők 
leírásához, illetve a lakosság faszükségletének megbecslésé
hez;
3 /  A községek alkalmazzanak erdőőröket (erdőszolgákat);
4 / A községi erdőőrök gondoskodjanak csemetekertek létesí
téséről és a csemetenevelésről;
5 / Csak a legkorosabb erdőkben engedélyezzék a fakiterme
lést akkor is, ha ezek az erdők esetleg nehezebben megköze
líthetők;
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6 / A kitermelés alá vont erdőkben 10 éves legeltetési előtilal- 
mat léptessenek életbe;
7 / Az évente vágásra kerülő erdőterület -  80 éves vágásfor
dulót feltételezve -  az összterületnek legfeljebb 1/80-ad része 
lehet;
8 /  A vágásterületen legeltetni az új erdő felnövekedéséig ti
los (utótilalmas);
9 /  A közös fahasználatból, illetve az esetleg értékesített fából 
befolyó összegből a községi lakosok a birtokuk arányában ré
szesüljenek;
10/ A fel nem újult vágásterületeken, kopárokon a legeltetést 
be kell szüntetni, s az erdősítést el kell kezdeni;
11/ Valamennyi székelyföldi erdő állapotáról -  állami költsé
gen -  összefoglaló értékelést készítsenek, amelyben a legfon
tosabb teendőket is meghatározhatják;
12/ A lakosság -  az erdélyi kincstári erdészeti egységek al
kalmi munkásaként -  igyekezzék a szakszerű erdei munká
ban jártasságot szerezni;
13/ A Székelyföldön tervezett földművesiskolában az erdé
szeti ismeretek oktatására különös súlyt helyezzenek, ezért 
ott „erdészeti szaktanítót" alkalmazzanak;
14/ A tervezett székelyföldi földművesiskola mellett műfara
gó iskolát is szervezzenek, ahol fiatal székelyföldi tanító -  
megfelelő külföldi tanulmányút ismereteivel is felvértezve -  
alkalmazásáról gondoskodjanak;
15/ Az erdők felosztását egyelőre állítsák le;
16/ Az Egyesület a tényleges problémák, kérdések felmerülé
sekor kész további javaslatokat tenni.
A pontokba foglalt javaslatok egy részében (lásd például 6-8. 

pontokat) felismerhetjük az 1879. évi erdőtörvény megfelelő 
rendelkezéseit. Ugyanakkor néhány követelmény (például az 1. 
és 3. pontokban) csak idővel, az 1898. évi erdőtörvénnyel való
sult meg. Az erdők felosztásával, illetve a jövedelmükből való 
részesedés kérdésével kapcsolatos követelmények viszont még 
századunkban is nehézségeket okoztak. A teendők első felvázo
lása azonban mindenképpen segítette a későbbi kibontakozást. 
Ezt a kibontakozást pedig csak egy átfogó erdőtörvény, és az 
annak alapján álló erdészeti szervezet kiépítése jelenthette.
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BEDŐ fellépése Budapesten ugyan egyelőre visszhang nélkül 
maradt, de a Székelyföldön nem. DÁNIEL Gábor, Udvarhely
szék főkirálybírája a következő évben, 1875-ben a felhívásra vá
laszolt.73 Ostorozta a fapazarlást, az erdőégetéseket, az irtáso
kat. Megoldásként nemcsak az országos intézkedés (erdő
törvény) mielőbbi meghozatalát, hanem a székelyföldi birtok- 
viszonyok rendezését sürgette. Ez utóbbival kapcsolatosan he
lyesen ismerte fel, hogy a birtokrendezések lezárásáig rendes er
dészeti üzemtervet nem lehet készíteni, tehát a rendezést még 
az erdőtörvény előtt el kell végezni. Csak azt nem látta, hogy az 
arányosítás és a tagosítás, egyáltalán mindenféle birtokrendezés 
elhúzódó, akár évtizedekig tartó feladatot jelent.

DÁNIEL Gábor Udvarhely vármegyében felmérette az 1860- 
tól 1876-ig kipusztított erdőket.74 A járásonként összesített ki
mutatás végeredménye 11.236 kh (6.466 ha) volt, ennyivel csök
kent 16-17 év alatt csak Udvarhely vármegyében az erdők terü
lete, s lett helyettük kopár legelő, esetleg szántó. Pedig ebben a 
számban a letarolt erdők helyén fenövő „ciheresek" nincsenek is 
benne -  azok továbbra is „erdőkként" szerepeltek.

Szükség van tehát minél előbb egy erdőtörvényre és az erdé
szeti igazgatás kiépítésére!

A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület 1877 janu
árjában ismét a képviselőházhoz fordult az erdőtörvény mielőb
bi elfogadásának érdekében. A memorandumban külön is rá
mutattak az elkopárosodás veszélyére: „A székelyföld lakossá
gának kézi munkaképessége legkiválóbban az erdei munkák 
végzésében és erdei- vagy faipar-gyártmányok készítésében áll- 
ván, az erdők elpusztításával, vagy a felhasználásra alkalmas ál- 
laboknak kíméletlen faüzérek részéről, az erdő felújítását telje
sen figyelmen kívül hagyó s napjainkban is folyamatban lévő 
rohamos felhasználása által, ezen országrész lakossága munká
jának érvényesíthetésétől, s ezzel úgyszólva mindennapi kenye
rétől fosztatik meg. De nem kevésbbé van marhatenyésztése is 
veszélyeztetve az által, hogy a fakészlet felhasználása előtt ok
szerűen igénybe vehető jó erdei legelő helyét, az új erdő nevelé
sének elmulasztása következtében, sziklás és vízszegény kopár 
hegyoldalak váltják fel."75
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Az 1879. évben aztán végre megszületett az erdőtörvény, 
amelyet XXXI. törvénycikként jegyeztek be. A törvény alapján 
elkezdték az erdészeti szervezet kiépítését, s idővel a Székelyföl
dön is megjelentek az első szakképzett, állami alkalmazásban lé
vő erdészek.
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6. AZ 1879. ÉVI ERDŐTÖRVÉNY 
ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 

GAZDÁLKODÁS

6.1 Az erdők első erdészeti szempontú leírása(i), 
erdőstatisztika
A Székelyföld erdészeti viszonyait legelőször, 1879-ben KOZ
MA Ferenc írta le.76 Ő maga ugyan nem volt erdész, de művé
ben érvényesítette -  BEDŐ Albert ezirányú munkái révén -  
mindazokat az elveket, amelyek alapján egy-egy vidék erdészeti 
viszonyait napjainkban is összefoglaljuk.

A területi adatai némileg kevesebb összerdőt tartalmaznak, 
mint a már közölt, BEDŐ-féle adatok, de így is az öt vármegyé
ben 1.006.187 kha (579.061 ha) erdőt mutatott ki. Ez pedig az ak
kori magyarországi erdőterületek 1/15-ét jelentette, azaz a szé
kelyek igen számottevő, országos szempontból is figyelemre 
méltó erdővagyonnal rendelkeztek. A hasznosítás érdekében 
KOZMA Ferenc különösen nyolc területet emelt ki:

-  az elpusztult erdőterületek felújítását;
-  a jövedelmező faüzlet meghonosítását és a bevételek célsze

rű felhasználását;
-  a szállítási viszonyok rendezését;
-  a tölgyerdők fokozott kímélését, és csak megfelelő áron, le

hetőleg feldolgozva történő értékesítését;
-a z  „erdei ipargyártmányok" termelését és értékesítését;
-  az erdei mellékhasználat rendszeres űzését és a termékek 

értékesítését;
-  az erdészeti ismeretek népszerűsítését;
-  az erdészeti egyesületi élet felvirágoztatását.
KOZMA írásából kitűnik, hogy nagyon fontosnak tartotta az 

okszerű erdőgazdálkodás céljainak és eszközeinek a széles körű 
megismertetését, azaz az erdészeti tudomány eredményeinek 
népszerűsítését. „Erről (ti. az erdőgazdálkodásról) a nagy tömeg
-  írta -  még csak nem is sejti, hogy annak léteznék tudománya."
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Az erdészeti tudomány szempontjainak megfelelő erdőleírá
sok később, az erdészeti szervezet kiépítése után születtek. Ek
kor már vármegyék szerint, rendszerint az erdőfelügyelő vagy a 
helyi erdőgondnok vette számba az erdőket, s elkészítették az 
erdészeti statisztikai összeírásokat is. Mi most ezeket is idézzük, 
hogy a további tárgyalás során az adatokat már ismertnek te
kinthessük. Ugyanakkor az utolsó békeév, 1913 erdőstatisztikája 
lehetőséget ad az erdőterület-adatok változásának érzékeltetésé
re is.

A Maros(-Torda) vármegyei erdők erdészeti szempontú le
írását PÉCH Dezső marosvásárhelyi erdőgondnok végezte el 
1886-ban.77 Bár -  miként már említettük -  ez a megye több, mint 
az egykori Marosszék, mégis érdemes a megyére vonatkozó le
írásokat áttekinteni, annak is főleg a felső-marosi, az alsó-maro
si és a nyárádszeredai járást illető részeit. Ezek a járások ugyanis 
megközelítően tartalmazzák az egykori Marosszék területét.

PÉCH a két marosi járás erdeit a domb- és előhegységei er
dők övébe sorolta. A talajviszonyokat tekintve kiváló tölgyter
mőhelynek ítélte a két járást, ahol középerdő üzemet kívánt 
megvalósítani. A birtokosok évente felmerülő tűzifa- és vessző- 
faszükségletét (ez utóbbi például a partbiztosításokhoz kellett) 
ugyanis sarjak elégítették volna ki, míg a mageredetű, jobb mi
nőségű szálfák az épület- és szerszámfa-szükségletet.

A nyárádszeredai járás erdei már felkúsztak a Hargita oldalá
ra, ahol a bükk volt a fő fafaj. A bükkösök kiterjedt hasznosítá
sát az erdőgondnok még nem tudta elképzelni, így itt is a töl
gyesekről írt. Szintén középerdő üzemet gondolt megvalósítani, 
ahol az alsó állományt a tölgysarjak, a felsőt pedig a vörösfenyő 
és az erdeifenyő jelentette volna.

PÉCH fent leírt erdőművelési célkitűzéseit ma már túlhala
dottnak tartjuk (elítéljük például a fenyvesítést), de az adott kö
rülmények között el kell fogadnunk. Úgy akarta ugyanis az er
dők értékét növelni, hogy a testületek éves faigényét folyamato
san ki lehessen elégíteni. A középerdő üzem azonban már akkor 
is nehezen tervezhető és nehezen kivitelezhető gazdálkodási 
mód volt, úgyhogy széles körű elterjedése nem következett be.
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A megye értékesítési viszonyait kedvezőnek találta, hiszen 
Marosvásárhely és Szászrégen jelentős fapiaccal rendelkezett. 
Igaz, a szállítási lehetőségek egyelőre csak a Marosra kiterjedő
en voltak jónak mondhatók.

A vármegye erdői az első erdőtörzskönyv összeállításakor, 
1885-ben a következőképpen oszlottak meg:78

kh (ha)

véderdő 12.724 (7.323)
feltétlen erdőtalajú 327.075 (188.232)
nem feltétlen erdőtalajú 3.371 (1.940)
összesen 343.170 (197.495)

Fafajok szerint

tölgy 27.829 (16.016)
bükk és más lombfa 134.162 (77.210)
fenyő 181.179 (104.269)

Birtokosok szerint

állami 75.996 (43.736)
községi 19.406 (11.168)
egyházi 12.994 (7.478)
közbirtokossági 115.982 (66.748)
magán 92.978 (53.509)

Az 1913-ban készült kimutatás szerint pedig a vármegyében 
a következő erdők voltak:79

kh (ha)

véderdő 12.422,5 (7.149,2)
feltétlen erdőtalajú 322.143,3 (185.393,5)
nem feltétlen erdőtalajú 3.251,1 (1.871,0)
összesen 337.816,9 (194.413,7)
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kh (ha)
Fafajok szerint

tölgy 27.590,7 (15.878,5)
bükk és más lombfa 130.871,4 (75.313,5)
fenyő 179.354,8 (103.218,7)

Birtokosok szerint
állami 71.402,6 (41.092,2)
községi 20.369,1 (11.722,4)
egyházi 13.373,3 (7.696,3)
magánalapítványi 12,4 (7,1)
közbirtokossági 152.023,5 (87.469,5)
magán 166.158,8 (95.624,4)

Erdősítendő volt 3263,99 kh (1878,43 ha), amelyből ténylege
sen beerdősítettek 1983,11 kh-t (1141,28 ha), tehát maradt 
1280,88 kh (737,15 ha).

Udvarhely vármegye erdőit legelőször LAITNER Elek írta 
le.80 Az 1884-ben küldött, a földművelés-, ipar- és kereskedele
mügyi miniszternek címzett jelentésében az ottani erdőkről tu
lajdonképpen csak átfogó, a részleteket nélkülöző képet festett. 
Mégis fontos ez, mert a megye erdőiről a későbbiekben sem ké
szült részletesebb, az erdészeti szempontokat teljes mértékben 
érvényesítő leírás.

LAITNER a megye erdőit három nagy csoportba osztotta. Az 
első csoportba a Hargita déli-délnyugati oldalán álló, magas
hegységi erdőket sorolta. Ezek jellemzéséül leírta, hogy itt a 
könnyebben megközelíthető helyeken a luc- és jegenyefenyő- ál
lományokat kitermelték. Ennek következtében felújítatlan vá
gásterületeket lehet látni, máshol meg a fenyőelegyes bükkösök 
a fenyő kihasználása után elegyetlen bükkösökké alakultak át. 
Néhol pedig „az erdőségek nagyobb legelő területek által van
nak megszaggatva."

A második csoportot az előhegységek tölgyesei alkották. 
Ezek főleg közbirtokosságok tulajdonában voltak, s az 1870-es 
években megkezdődtek a nagyobb mérvű kihasználások. Ennek
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ellenére -  vélte LAITNER -  itt még további, vágható korban lé
vő tölgyesek találhatók, amelyek minél előbb szakszerű kezelést 
igényelnek.

Az erdőfelügyelő a harmadik csoportba a községek körüli, jó
részt tűzifának használt és sarjerdő üzemben kezelt erdőket so
rolta.

LAITNER felosztása, értékelése -  miként látjuk -  meglehető
sen elnagyolt, de igen gyakorlatias. A következő, az 1885. évi er
dőtörzskönyvi adatokhoz mindenesetre jó kiegészítésül szol- 
gál.81

Udvarhely vármegyében volt:

kh (ha)

véderdő 34.992 (20.138)

feltétlen erdőtalajú 175.157 100.803)

nem feltétlen erdőtalajú 23 (13)

összesen 210.172 (120.954)

Fafajok szerint

tölgy 27.474 (15.811)

bükk és más lombfa 149.189 (85.858)

fenyő 33.509 (19.284)

Birtokosok szerint

állami 43 (25)

községi 13.019 (7.429)

egyházi 5.929 (3.412)

közbirtokossági 149.685 (86.11)

részvénytársasági 578 (333)

magán 40.918 (23.548)

Az 1913-ban készült kimutatás szerint a vármegye területén 
lévő erdők a következőképpen oszlottak meg:82
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kh (ha)

véderdő 8.033,9 (4.623,5)
feltétlen erdőtalajú 186.300,7 (107.216,1)
nem feltétlen erdőtalajú 61,0 (35,1)
összesen 194.395,6 (111.874,7)

Fafajok szerint

tölgy 24.793,4 (14.268,6)
bükk és más lombfa 133.078,6 (76.586,7)
fenyő 36.524,0 (21.019,6)

Birtokosok szerint

állami 332,1 (191,1)
községi 15.309,7 (8.810,7)
egyházi 6.149,2 (3.538,9)
közbirtokossági 110.553,9 (63.623,8)
magán 62.051,1 (35.710,4)

Erdősítendő volt 1268,28 kh (729,90 ha), amelyből ténylege
sen beerdősítettek 1042,38 kh-t (559,89 ha), tehát maradt 225,90 
kh (130,01 ha). Az előírásokon kívül viszont beerdősítettek 30,00 
kh-t (17,27 ha).

A Csík vármegyei erdőségek erdészeti szempontú leírására 
csak későn, az 1890-es években került sor. A VITOS Mózes által 
szerkesztett Csíkmegyei Füzetek számára foglalta össze DAPSY 
Frigyes Csíkszeredái erdőhivatal-vezető és IMRE Dénes gyer- 
gyószentmiklósi erdőrendező.83

DAPSY gyakorlati szempontból két részre osztotta a csíki er
dőket. Az egyikbe a Románia felé hajlókat sorolta, amelyeknek 
„kereskedelmi" értékét emelte ki. A másik, a Csíki-medence te
lepüléseinek közelében fekvő erdőket a lakosság tűzi- és épület- 
fa-szükségletének fedezése szempontjából tartotta jelentősebb
nek, s fakereskedelemre kevésbé alkalmasnak. Annál is inkább, 
mert -  miként írta -  „ezen elöl fekvő s a községekhez közel levő 
erdőségekben kevés az értékes rész, legnagyobb része középko- 
rú, vagy fiatalos, melyekre nagyon is reá van nyomva a régi
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rendszertelen és pazarló gazdálkodás bélyege. Ezen erdőknek 
csak jövője van, melyek a (Csíkszeredái erdő-) hivatal működése 
óta igen szépen gyarapodnak."

DAPSY leírásában leginkább az erdőhivatal működésének 
eredményeit emelte ki. Különösen nagyra értékelte, hogy a 
szakszerű erdőkezelés nyomán az erdők értéke, pénzben is kife
jezett haszna nőni fog. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg VITOS 
Mózes, hogy „az erdőgazdaság mai tevékenysége alig egyéb, 
mint a nagyapák hibáinak az unokák érdekében való helyreiga
zítása."

IMRE Dénes a gyergyói erdőkkel kapcsolatban főleg azt 
emelte ki, hogy minden mai tevékenységnek egy nagy célt kell 
szolgálnia: Felkészülés a vasútvonal kiépítése után meginduló 
fakereskedelemre, amikor kiderül, „hogy becsületes, szorgalmas 
és értelmes munkával mennyit csikarhatunk ki erdeinkből."

Ezek után álljanak itt a Csík vármegyére vonatkozó legfonto
sabb erdőstatisztikai adatok. A megyében 1885-ben volt:84

kh (ha)

véderdő 40.872 (23.522)
feltétlen erdőtalajú 361.233 (207.890)
nem feltétlen erdőtalajú - -

összesen 402.105 (231.412)

Fafajok szerint

tölgy 1.728 (995)
bükk és más lombfa 42.216 (24.295)
fenyő 358.161 (206.122)

Birtokosok szerint

községi 330.518 (190.213)
egyházi 15.570 (8.961)
közbirtokossági 33.063 (19.028)
részvénytársasági 1.050 (604)
magán 21.904 (12.606)
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Az 1913-ban készült kimutatás szerint a vármegye területén 
lévő erdők a következőképpen oszlottak meg:85

kh (ha)

véderdő 12.591,9 (7.246,6)
feltétlen erdőtalajú 382.130,3 (219.916,0)
nem feltétlen erdőtalajú — —

összesen 394.722,2 (227.162,6)

Fafajok szerint

tölgy 1.324,7 (762,4)
bükk és más lombfa 41.644,5 (23.966,4)
fenyő 352.353,0 (202.779,2)

Birtokosok szerint

állami 0,5 (0,3)
községi 172.471,8 (99.257,5)
egyházi 15.080,4 (8.678,8)
közbirtokossági 152.023,5 (87.469,5)
magán 55.146,0 (31.736,5)

Erdősítendő volt 5.805,95 kh (3.341,32 ha), amelyből ténylege
sen beerdősítettek 2194,61 kh-t (1.263,00 ha), tehát maradt 
3.611,34 kh (2.078,33 ha).

A háromszéki erdőket legelőször NAGY Gyula brassói erdő
felügyelő írta le. ő  már 1880 decemberében, tehát állomáshelyé
nek elfoglalásakor tudósított a háromszéki viszonyokról, főleg a 
rendezetlen birtokjogi kérdésekre mutatott rá.86

Újabb, alapos, átfogó művet az 1885. évi országos kiállítás al
kalmával állított össze, amelynek részletei az Erdészeti Lapok
ban is megjelentek 87

NAGY Gyula Háromszék vármegye erdőit két nagyobb cso
portba, azokon belül pedig négy, illetve három alcsoportba osz
totta. Az egyik főcsoportba a befelé, az ország közepe felé hajló 
erdők tartoztak, ahol a következő alcsoportokat különböztette 
meg:
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1/ Az Oltra és a /brassói/ vasútra hajló alsó erdők Nagyba
contól Erősdig;
2 / Az Oltra hajló felső erdők Aldobolytól Bikkszádig, illetve 
Besenyődtől Kökösig;
3 /  A Feketeügyre hajló alsó erdők Bodolától Feldobolyig;
4 /  A Feketeügyre hajló felső erdők -  Zágonon, illetve Mak- 
sán felül lévő erdők amelyek az ország belseje felé hajló 
hegyoldalakon vannak.
A másik főcsoportot a kifelé, a Románia felé hajló erdők al

kották, a következő alcsoportokkal:
5 /  A Bodza és a Baszka vizére hajló erdők;
6 / A Putna-völgy erdői;
7 / Az Ojtoz-, a Szalánc- és a Veresvíz-patakokra hajló erdők. 
NAGY Gyula a fenti csoportosítás alapján elemezte a várme

gye 422.078 kh (242.906 ha) erdőterületét, s vetette össze az 
egyes vidékek lakosságával, illetve a faszükségletével. Megálla
pította, hogy az erdők az alsóbb vidékeken nem fedezik, nem 
fedezhetik a lakosság faigényét, míg a Románia felé hajló terüle
teken óriási erdőfeleslegek találhatók. Az aránytalanság kikü
szöbölésére, azaz a felsőbb régiókból az alsókba történő szállí
tásra ugyan csak részben állnak rendelkezésre szállítóberende
zések (elsősorban földutak), de a megye faszükségletének fede
zésére 142.790 kh (82.176 ha) elegendőnek látszik. (NAGY há
zanként 5 kh -  2,9 ha -  erdővel számolt, s az erdők átlagnövedé- 
két 2 m3/kh/évnek vette.) Marad tehát 279.288 kh (160.730 ha) 
felesleges, a megyében fel nem használható erdő fahozama, bár 
megjegyezte, hogy itt figyelemmel kell lenni az erdei legeltetés 
érdekeire is. A megyében ugyanis kevés a legelő, így az állatok 
egy részét szinte állandóan az erdőkben legeltetik. így a fenti, 
„feleslegnek" ítélt erdőterületet csak mintegy 180-200 ezer kh- 
nak (kb. 104-115 ha) határozhatta meg. Ez „azonban -  írta -  
mégis még mindig igen tekintélyes mennyiség, mely okszerű 
kezelés és kereskedés útján örök időkön át szép jövedelmi for
rást képezhetne e megyére nézve, úgy annyira, hogy valóban ér
demes gondolkozni a fölött: nem lenne-e időszerű és czélszerű 
például egy fakereskedő részvénytársaságot alakítani, első sor
ban a fölösleges erdők tulajdonosaiból, másodsorban pedig más
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pénzintézetek és tőkepénzesek bevonása által oly czélból, hogy 
e megye fölösleges évi fatermése lehető nagyban és állandóan 
kiviteli kereskedés tárgyát képezze?..."

íme a háromszéki fakitermelő vállalat szükségességének első 
megfogalmazása!

NAGY Gyula részletesen elemezte az erdők állományviszo
nyait is, bár megállapította, hogy adatai csak hozzávetőlegesek. 
A tölgyerdők területarányát 12%-nak, a bükk- és fenyőelegyes 
bükkerdőkkét 66,5%-nak, a fenyvesekét pedig 21,5%-nak be
csülte.

Mind az erdők kezelése, mind az esetlegesen alakítandó faki
termelő vállalat üzleti viszonyai szempontjából nagy nehézség
ként jelölte meg a rendezetlen birtokviszonyokat

Megjegyezte, hogy Háromszékben is -  miként az egész Szé
kelyföldön -  vita tárgyát képezi: községi vagy közbirtokossági 
tulajdonban vannak-e a közös erdők? Ugyanakkor a magáner
dők egy részének tulajdonviszonya is rendezetlen. Ez pedig 
akadályozza az erdészeti üzemtervek elkészítését, illetve az ok
szerű erdőkezelés bevezetését.

Az erdőőrzéssel kapcsolatban NAGY Gyula kifejtette, hogy 
az az egész megyében „kezdetleges állapotban" van. Nincsenek 
ugyanis állandó erdőőrök (erdőszolgák), hanem kapuszeres 
rendszerben próbálják az erdők őrzését megoldani. Ez azt jelen
tette, hogy a községi gazdák egymás után, „kapujuk rendje sze
rint" voltak kötelesek az őrzést ellátni. Nem is lenne ez baj -  vél
te NAGY Gyula - ,  de a gazdák általában nem saját személyük
ben, hanem kocsisukat, béresüket elküldve teljesítik erdőőrzési 
kötelezettségüket. A továbbiakban tehát állandó, felesketett er
dőőrökről, illetve erdőszolgákról kell majd gondoskodni. A köz- 
ségi-közbirtokossági erdők kezelésének modernizálása azután -  
írta NAGY Gyula -  jótékonyan fog hatni a magánerdőkre is, bár 
ott a védszemélyzetre eddig is nagyobb gondot fordítottak.

A megyében az 1885. évi erdőtörzskönyvi adatok szerint a 
következő erdők voltak találhatók:88
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kh (ha)

véderdő 74.008 (42.592)
futóhomokon álló 1.256 (723)
feltétlen erdőtalajú 343.919 (197.925)
nem feltétlen erdőtalajú 2.885 (1.660)
összesen 422.068 (242.900)

Fafajok szerint

tölgy 52.721 (30.341)
bükk és más lombfa 295.487 (170.053)
fenyő 73.860 (42.506)

Birtokosok szerint

községi 277.073 (159.456)
egyházi 6.494 (3.737)
hitbizományi 2.055 (1.183)
közbirtokossági 22.693 (13.060)
magán 113.753 (65.465)

Az 1913-ban készült kimutatás szerint a vármegye területén 
lévő erdők a következőképpen oszlottak meg:89

kh (ha)

véderdő 11.735,0 (6.754,0)
futóhomokon álló 1.134,0 (653,0)
feltétlen erdőtalajú 384.701,0 (221.395,0)
nem feltétlen erdőtalajú 2.888,0 (1.662,0)
összesen 400.458,0 (230.464,0)

Fafajok szerint

tölgy 54.242,0 (31.216,0)
bükk és más lombfa 255.833,0 (147.232,0)
fenyő 90.383,0 (52.015,0)
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kh (ha)

Birtokosok szerint

állami 14.975,0 (8.618,0)
községi 91.998,0 (52.945,0)
egyházi 11.520,0 (6.630,0)
magánalapítványi 192,0 (111,0)
közbirtokossági 89-478,0 (51.495,0)
részvénytársasági 194,0 (112,0)
magán 192.101,0 (110.554,0)

Erdősítendő volt 2.320,0 kh (1.335,0 ha), amelyből ténylege
sen beerdősítettek 1.386,0 kh-t (798,0 ha), tehát maradt 934,0 kh 
(537,0 ha).

6.2 Az államerdészeti szervezet kiépítése, 
szolgálati viszonyok
Az 1879. évi XXXI. te., az erdőtörvény 21. §-a előírta, hogy az ál
lami és közös tulajdonban, alapítványok tulajdonában stb. lévő 
erdőket szakértő erdőtisztek vezetésével kell kezelni. Ugyanak
kor az erdőtörvényből fakadó, szintén a szakszerű kezelést biz
tosító üzemterveket is csak szakértők készíthették el, tehát az er
dővel rendelkező közösségeknek előbb-utóbb áldozniuk kellett 
a korszerű erdőgazdálkodás megteremtésére. Ezt sürgette az ál
lami erdőfelügyeleti rendszer kiépítése, amely az erdők tör
vény szerinti kezelésének elsőszámú ellenőrzője volt. Az álta
lunk most vizsgált székelyföldi erdők részben a marosvásárhe
lyi (Maros-Torda, Udvarhely és Csík vármegyék), részben a 
brassói (Háromszék) erdőfelügyelőség kerületébe tartoztak. 
Megjegyezzük még, hogy a Torda-Aranyos vármegyébe betago
lódott egykori aranyosszéki erdők gazdálkodását meg a nagy
szebeni erdőfelügyelő végezte.

Az új erdőfelügyelői állásokat elfoglaló erdőtisztek nehézsé
geiről NAGY Gyula már 1880 decemberében beszámolt az Erdé
szeti Lapok hasábjain. Külön is kiemelte az egy-egy erdőfelü
gyelőre jutó, több vármegyében elterülő óriási erdőterületet, a
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nagy távolságokat és a vármegyékből hiányzó szakértő erdő
tiszteket.90

Az erdőfelügyelőkre jutó nagy erdőterületeket látva Udvar
hely vármegye közigazgatási bizottsága már 1883 decemberé
ben kérte, hogy Udvarhely és Csík vármegyék számára külön 
erdőfelügyelőséget létesítsenek.91 Rámutattak arra, hogy a ma
rosvásárhelyi erdőfelügyelőség kerületébe csaknem egymillió 
kh (kb. 576 ezer ha) erdő tartozik, amit képtelenség áttekinteni. 
A két megyébe ebből mintegy 600 ezer kh (kb. 345 ezer ha) erdő 
esik, s erre érdemes lenne új erdőfelügyelőséget -  szándékaik 
szerint már 1884-ben -  létesíteni. Külön erdőfelügyelőség felállí
tására ugyan nem került sor, de az erdők állami kezelésbe véte
lével megsokszorozódott a Székelyföldön dolgozó erdőtisztek 
száma.

A vármegyei elöljáróságok ugyanis már az 1880-as évek ele
jén belátták, hogy sem az előírt üzemtervezési kötelezettségnek, 
sem a szakértő erdőtisztek alkalmazásának nem tudnak eleget 
tenni. Ezért az államhoz fordultak, tőle kérték a törvényben elő
írtak teljesítését. Legelőször, 1884-ben Torda-Aranyos, Maros- 
Torda és Csík vármegyékben, majd 1887-ben Háromszék, 1889- 
ben pedig Udvarhely vármegyék is állami kezelésbe adták kö
zösségi tulajdonban lévő erdőiket. Az általában 20 évre kötött 
kezelési szerződésben az állam meghatározott, kát. holdankénti 
bérért vállalta az üzemtervezést és a szakszerű erdőkezelést. Bár 
a szerződésekben pontosan meghatározott holdankénti kezelési 
költség előttünk sem ismert, Csík vármegye példáján (ahol 4,3 
krajcár/kh volt az ár) feltételezhetjük, hogy a kezelés jelentős 
terhet nem rótt a birtokosokra.92 Mégis később, a közvetlen szá
zadfordulós években sok bírálat érte a vármegyei elöljárókat, 
hogy az erdőket „odaadták az államnak" Ez a kérdés azonban 
annyira összetett, hogy csak további részletek vizsgálata után 
térhetünk vissza az előbb említett vádak cáfolatára.

Az államerdészet a kezelés érdekében megfelelő szervezeti 
hálózatot épített ki.93 Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön és Szé
kelyudvarhelyen erdőhivatalokat hozott létre. A Csíkszeredái
nak mintegy „kirendeltségeként" működött a gyergyószentmik- 
lósi erdőfelügyelőség, míg a másik kettő alá erdőgondnokságok
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is tartoztak. így Sepsiszentgyörgyön a sepsiszentgyörgyi, a 
nagyajtai, a kézdivásárhelyi és a berecki erdőgondnokságok hi
vatali központját alakították ki, a székelyudvarhelyi erdőhiva
talhoz pedig a székelyudvarhelyi alsó, a székelyudvarhelyi fel
ső, a székelykeresztúri és a vargyasi erdőgondnokságok tartoz
tak. A Maros-Torda vármegyében tevékenykedő nyárádszere
dai, marosvásárhelyi és szászrégeni erdőgondnokságokat köz
vetlenül a minisztériumból irányították.

Az elnevezésekben, szervezetekben ekkor még kissé tarka ké
pet az magyarázza, hogy az 1880-as években, illetve az 1890-es 
évek elején nem alakult még ki a közösségi erdőket kezelő egy
séges államerdészeti szervezet. Évről évre újabb megyék jelent
keztek ugyanis az állami kezelésre, a megyéken belül pedig 
újabb birtokosok. A szervezet csak az 1898. évi törvény után ál
landósult.

Mielőtt azonban erre rátérnénk, megjegyezzük, hogy az álla
merdészeti szervezet csak a szakértő erdőtiszteket adta, míg az 
erdőőröket a vármegye alkalmazta. A vármegye közigazgatási 
(erdészeti) bizottsága azonban legfeljebb némi fizetést adott ne
kik, de egyéb szempontokból nem tudta őket támogatni. Velük 
kapcsolatban írta a berecki erdőgondnok 1894-ben: „Az erdőő
rök egyedül az erdőgondnokság részéről nyernek némi támoga
tást, sajnos a birtokosságok és elöljáróságok részéről is ellen
szenvet, sőt bujtogatást is tapasztalhatni irányukban."94

Az erdőőrök sem voltak azonban -  különösen az első idők
ben -  hivatásuk magaslatán. Ugyanebben az esztendőben a ko- 
vásznai erdőgondnok írta: „Az alkalmazott erdőőrök, eltekintve 
a hiányos szakképzettségüktől, ismételt legszigorúbb rendele
tek, utasítások és megrovások daczára, a szolgálatteljesítéskor 
hol hanyagságot, hol összeférhetetlenséget (?), alig kielégítő ma
gaviseletét tanúsítanak. E szerint az erdőőrök az erdőőrzési 
szolgálatban mint újonczok, folytoni figyelemmel kísérve okta- 
tandók, ellenőrizendők és bennük a teljesen hiányzó erkölcsi erő 
nevelendő."95

Az erdőőrök mellé az erdőszolgákat a községek biztosították. 
Az erdőszolgák és a helyi lakosság között erős érdekösszefonó
dás volt, így a munkájuk kevésbé hatékonynak mondható. Még
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is voltak -  és a szolgálatuknak ez a lényege -  „erdőpásztorok", 
akik a legkirívóbb károkozásoktól a községi lakosokat legalább 
megpróbálták visszatartani.

A vármegyei szervezetbe tartozó erdőőrökre, illetve erdőszol
gákra gyakran panasz is érkezett. Példaképpen LÁZÁR Bene
dek, „Kovásznán állomásozó vármegyei főerdőőr" esetét idéz
zük.96

Az erdőőr ellen a kovásznai közbirtokosság és az ottani refor
mátus egyház emelt 7 pontban foglalt panaszt, illetve jelentette 
fel az orbai járásbírónál. A vádpontok között főleg a falopások 
önhatalmú „elrendezése", illetve a büntetések szabálytalan be
hajtási módja voltak a legsúlyosabbak. A panaszlók szerint 
ugyanis LÁZÁR hajlott a törvény ellen vétőkkel való „megegye
zésre", s így a károkozást nem jelentette be.

A járási főszolgabíró ezért 25 forintra megbüntette, amit az 
alispáni hivatal a károkozás megtérítésével, illetve a saját költsé
gén való áthelyezéssel megtoldott. Az áthelyezést azért tartották 
szükségesnek, mert „a mostani járásában lévő erdőbirtokosok 
(ezek után) vádlottnak erdőőri szolgálata iránt bizalmatlanság
gal viseltetnek." Az alispán ugyanakkor figyelmeztette az erdő- 
birtokosokat is, hogy az erdőőrt „az általa fel nem fedezett ká
rok" megtérítésére kötelezni nem lehet, „mert 10.000 kát. hold 
erdőterület őrizetével lévén megbízva, ezen feladat teljesítésére 
egy ember nem képes" Hiába voltak az erdőszolgák, azok sem 
tudták megakadályozni az erdőkárosításokat, az erdőőmek pe
dig -  és ez is az egyik vád volt ellene -  még a kataszteri felmé
résben is részt kellett vennie. Tehát a tényleges szabálytalansá
gon kívül a szolgálati körülmények, a leterheltség, az óriási er
dőterület is hozzájárult az erdőőri feladat teljesítésében mutat
kozó hiányosságokhoz.

A személyzet száma ugyanis elősorban attól függött, hogy a 
vármegye és az egyes birtokosok mennyi erdőőr és erdőszolga 
alkalmazásának anyagi terhét tudták vállalni. Ugyanakkor az 
állam által fizetett erdőtisztek is kevesen voltak. Erdőhivatalon
ként 2-3 erdőmémök és 1-3 műszaki díjnok (még kinevezést 
nem kapott, de már akadémiát végzett erdész), esetleg 1 irodai 
erdőőr teljesített szolgálatot. Az erdőgondnokságokban pedig
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az akadémiát végzett erdész mellett legfeljebb 1 műszaki díjnok 
dolgozott. Ugyanakkor a munkát nemcsak a személyzet hiánya, 
hanem az időjárás, illetve egyéb teendők is hátráltatták. A gyer- 
gyószentmiklósi erdőrendezőség vezetője írta 1894-ben:97 „az el- 
halaszthatatlan tavaszi kezelési teendők az erdőrendezőség 
összes személyzetét május hó végéig, sőt június közepéig is 
igénybe veszik, de még inkább azon okból, hogy a külső 
munkálatokat, melyek a szabadban való éjszakázással vannak 
összekötve, korábban kezdeni nem lehet, hogy továbbá a tiszt
viselők közül három katonaköteles lévén, a fegyvergyakorlat 
alól való felmentés tárgyában tett előterjesztésem sikertelensége 
folytán a külső munkaidő java részét a gyakorlaton kellett tölte
niük."

Az erdőtörvény és az ennek alapján megvalósuló állami er
dőkezelés fogadtatása egész Székelyföldön ellentmondásos volt. 
Később ugyan erre még visszatérünk, de itt is érdemes idézni a 
sepsiszentgyörgyi hivatal 1894. évi „hangulatjelentését."98

„A legeltető területnek -  írták -  ezen évről évre való apadása 
(az erdei legeltetés korlátozása) az, miért a birtokosok egy része 
az állami kezelés iránt kezdetben ellenszenvvel viseltetett, s vi
seltetik közöttük több talán máig is, bár nagy része belátván azt, 
hogy elégedetlensége mit sem használ, sorsába belenyugodott, s 
így lehet mondani, hogy általában véve az állami kezeléssel 
meg vannak elégedve, eddig legalább ez ellen lényegesebb kifo
gás; avagy panasz nem emeltetett."

Az erdészeti szervezet kiépítéséről és az állami erdőkezelés 
első eredményeiről érdemes idézni Háromszék vármegye 1890. 
évi, az erdőügyről szóló jelentését99 Ebből megtudhatjuk, hogy 
a megyében már 37 erdőőri járást szerveztek meg, s közülük 31- 
ben szakképzett erdőőr látja el a teendőket.

A jelentésből az is kiderül, hogy ebben az évben 2143 kh 
(1233 ha) terület természetes úton erdősült be, míg mestersége
sen 1699 kh (978 ha). Ez utóbbit az állam ingyenes maggal és 
csemetével segítette. Szintén az állam létesített négy helyen, 
összesen 4 kh (2,3 ha) kiterjedésű csemetekertet. Ugyanakkor a 
magánerdőkben is több helyen létesült csemetekert, amelyeknek 
az összes területe 10 kh (5,76 ha) volt.
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A területfelmérés, térképezés is haladt, 1890-ben 60 ezer kh- 
on (35 ezer ha) végezték el a háromszögelési munkákat. A fel
mérések alapján aztán elkezdődtek az üzemtervezések is, bár -  
írta az alispán -  még csak 26.436 kh-ra (15.214 ha) van jóváha
gyott rendszeres gazdálkodási terv.

Az önként állami kezelésbe adott erdőkkel kapcsolatban szer
zett tapasztalatok, illetve az 1879. évi erdőtörvény hiányosságai 
1898-ban arra indították a törvényhozást, hogy újra foglalkoz
zék az erdőkkel. Megszületett az 1898. évi XIX. te., amely „a 
községi és némely más erdők és kopár területek állami kezelésé
ről..." szólt. Az 1898. évi erdőtörvény -  a törvényhozói szándék 
szerint -  tehát az állami kezeléstől az említett birtokkategóriá
ban a szakszerűség megteremtését remélte. Ez valóban -  talán a 
kopárterületek beerdősítésének kivételével -  meg is történt. A 
másik szándék, nevezetesen az erdővel rendelkező közösségek 
autonómiájának létrehozása viszont -  miként azt majd látni fog
juk a Székelyföldön is -  csak részben és csak helyenként sike
rült. A törvény 1. §-ában meghatározták, hogy a községi, közbir- 
tokossági, törvényhatósági stb. erdők -  a szakszerű kezelés ér
dekében -  kötelezően állami kezelésbe adandók. A törvény 
ezen rendelkezése a Székelyföldet nem nagyon érintette, hiszen 
itt már az ebbe a kategóriába tartozó erdők korábban is állami 
kezelésben voltak. A törvénynek némi visszhangja mégis volt. 
Egy Székelyudvarhelyen 1905-ben szerkesztett röpirat szerint 
ugyanis a kormány az erdőkezeléssel kapcsolatos, 20 évre kötött 
szerződést egyoldalúan felrúgta.100 Mielőtt az lejárt volna (Ud
varhely vármegyében 1908-ban), az új törvény kötelezően előír
ta az állami erdőkezelést. A székelyek így nem tudnak szaba
dulni a „sok kárt okozó" állami erdőkezeléstől. „Most bánkódva 
és sóhajtozva jár-kel a székelység letarolt erdőségeinek kopár 
helye mellett, ahol a százados fenyők nyomát fű lepte be. De 
csak mellette jár, mert az erdőtörvény és végrehajtói a legeltetést 
is szigorúan eltiltják. Ha pedig épületfára van szüksége, a fe
nyőfát szerzi be a nép jó árért; centiméterrel mérik számára a fát 
az őseitől örökölt jogából.

Ezen állapotot a székely nép nem tűrheti tovább."
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Ilyen előzmények után a következő évben 58 székelyföldi 
község kérvényben kérte a törvényhozást, hogy az szüntesse 
meg a Székelyföldön az állami erdőkezelést.101 A képviselőházi 
vitában aztán elhangzott, hogy a drágának ítélt, kát. holdanként 
9-17 fillér nemhogy „túlfizetné" a székelyföldi állami erdőkeze
lést, hanem annak legfeljebb 1/3-át teszi ki. Tehát az állam je
lentős anyagi szerepet vállal, amely csak részben éri el célját. 
Tudniillik az egész székelyföldi gazdálkodást át kellene alakíta
ni, s akkor mind az erdők, mind az ezzel összefüggő legelők 
kérdése is másként merülne fel.

Visszatérve az 1898. évi törvényre, megemlítjük, hogy most 
már az egész országban egységes államerdészeti hivatali rend
szer épült ki. Az általunk most vizsgált székely vármegyékben a 
következő állami erdőhivatalok és járási erdőgondnokságok ala
kultak:

Marosvásárhelyi állami erdőhivatal
-  (szász)régeni alsó
-  (szász)régeni felső
-  marosvásárhelyi
-  szovátai járási erdőgondnokság;
Székelyudvarhelyi állami erdőhivatal
-  székelyudvarhelyi
-  székelykeresztúri
-  köröndi
-  (vargyasi) oklándi járási erdőgondnokság;
Csíkszeredái állami erdőhivatal
-  csíkszentmártoni
-  csíkszépvízi
-  gyergyóalfalui
-  gyergyószentmiklósi
-  gyergyótölgyesi járási erdőgondnokság;
Sepsiszentgyörgyi állami erdőhivatal
-  baróti
-  berecki
-  kézdivásárhelyi
-  kovásznai
-  nagyborosnyói
-  sepsiszentgyörgyi járási erdőgondnokság.
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Az erdészeti szervezet tehát nemcsak egységesedett, hanem 
ki is teljesedett, bár egy-egy erdőgondnokra így is jelentős erdő
terület jutott.

Az erdőőrök számára mindenhol szabályrendeleteket állítot
tak össze. Ezekben meghatározták a kerületüket, s az erdőtör
vényben biztosított jogaikat és kötelességeiket. Az erdőőröket 
általában pályázat útján választották ki, s arra az 1879. évi erdő
törvény alapján csak 24 évet betöltött, feddhetetlen és erdőőri 
szakvizsgát letett egyének pályázhattak. Az erdőszolgák kép
zettségét általában a vármegyei szabályrendelet írta elő. Udvar
hely megyében például erdőszolgák csak azok lehettek, akiknek 
„minősítménye: feddhetetlen élet, ími-olvasni tudás és a 4 alap- 
számmívelet ismerete, az 17 éves életkor betöltése, ép, erős tes
talkat, a magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírá
sa."102 (A magyar nyelv tudását egyébként más, nem magyaraj
kú vidékeken az erdőszolgáktól egyáltalán nem követelték 
meg.)

A vázolt szervezeti keretben és megyénként 10-30 erdőőrrel, 
továbbá 200-300 erdőszolgával igyekeztek megoldani az erdő
kezeléssel járó hatalmas feladatokat.

Végül ismételten hangsúlyozzuk, hogy az állami erdőkezelés 
nem állami erdőgazdálkodást jelentett, hanem csak a szaksze
rűség biztosítását. Tehát az üzemtervek elkészítését, a jóváha
gyott üzemtervek alapján a vágásterületek, véderdők, legeltetés 
elől elzárt területek kijelölését és az erdőfelújítás segítését. Ez 
utóbbi esetben például a helyes vágásvezetés meghatározását is 
idesorolhatjuk, de leginkább az állami csemetekertekből kikerü
lő ingyencsemetéket és a (kopár)fásítási jutalmakat említhetjük 
meg. A kezelést ellátó állami erdőtisztek segítettek az eladásra 
szánt faállomány értékbecslésében és magának az árverésnek a 
lebonyolításában is.

Tehát az erdőtulajdonos községek szabadon dönthettek arról, 
hogy -  az üzemterv adta lehetőségek alapján -  melyik erdőt ter
melik ki, azt eladják vagy a fát saját maguk között osztják ki stb. 
Szintén maguk dönthettek -  a törvények adta lehetőségek kö
zött -  akár a közös vagyon végleges felosztásáról is.
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Vagyon felügyeleti szempontból egyébként a községek, köz
birtokosságok a vármegyei hatóságokhoz, végső soron pedig a 
Belügyminisztériumhoz tartoztak. Mind a vármegye, mind a 
minisztérium az állami erdőtisztektől (erdőfelügyelőktől, erdő
gondnokoktól) legfeljebb szakértői véleményt kérhetett, de az 
erdészek csak az erdőtörvénytől eltérő gazdálkodást tudták 
megakadályozni, a vagyon esetleges elkótyavetyélését nem.

6.3 Birtokviszonyok, arányosítás és tagosítás
A székely közösségek földjei a XIX. század második felében 
egyre gyorsabb ütemben váltak (egyéni) magántulajdonná. Ez 
az erdőket érintette talán a leginkább, mivel a még közös tulaj
donban lévő földeken többnyire erdők álltak. így aztán az is ért
hető, hogy éppen az erdőket kezelő hatóságot, illetve magát az 
államerdészeti szerveket tették nagyok sokszor felelőssé azért, 
hogy a közös birtokok -  gyakran óriási igazságtalanságok árán
-  magánkézbe kerültek. Ennek a vélekedésnek jellemző példája 
BÖZÖDI György egyik mondata: „A közigazgatási és erdészeti 
hatóságok tétlenül nézik a földbirtok-spekulációk sorozatát, 
amely rövid idő alatt átalakította a Székelyföld társadalmi és 
gazdasági helyzetét."103

Vizsgáljuk meg, hogy az erdészeti hatóságok mit is tehettek 
volna ezen, csaknem példátlan vagyonvesztés ellen!

A székelyföldi birtokviszonyok dualizmus kori időszakának 
legösszetettebb kérdését az arányosítások és az ezzel kapcsola
tos tagosítások jelentették. így természetesen az erdészeti keze
lés és korszerű erdőgazdálkodás szempontjainak érvényesítése 
is nagyban függött a birtokviszonyok rendezésétől, azaz az ará
nyosítás és tagosítás megoldásától. A különösen sok vitát kivál
tó székelyföldi birtokrendezések kérdéséből mi most termé
szetesen csak az erdészeti szempontokat leginkább érintő része
ket emeljük ki.

Az erdélyi arányosításokkal foglalkozó első, meghatározó 
törvény, az 1871. évi LV. te. az erdők aránykulcs szerinti felosz
tását engedte meg. Csak olyan megkötést tartalmazott, amely 
szerint a közös erdőből kikerülő, magántulajdonba átadandó er
dőrésznek legalább 100 k. holdat (57,55 ha) ki kell tennie. Ez a
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területi megkötés a törvény meghozatalának időpontjában tulaj
donképpen elegendőnek mutatkozott az erdészeti érdekek érvé
nyesítéséhez is. A Székelyföldre ekkor még érvényes, 1852. évi 
osztrák erdőtörvény szerint ugyanis a három tulajdoni kategó
ria, az állami, a községi és a magánerdő szerint a községi erdő
ből magánerdő keletkezett. Az erdőtörvény a magánerdőben fo
lyó gazdálkodást ugyan részletesen nem szabályozta, de az er
dő fenntartását, tehát a faállomány letermelése után a felújítást 
előírta, sőt a szakértő erdőtiszt alkalmazására is utalt. A magá
nerdők ilyen irányú védelmét az 1879. évi erdőtörvény meg
szüntette. Csak a véderdőkre mondta ki az üzemtervezési köte
lezettséget, és ennek alapján az állami felügyeletet. Az erdőtulaj
donos tehát erdejét (amennyiben az nem feltétlen erdőtalajon 
állt) kivághatta, ott külön engedély nélkül más művelést hono
síthatott meg, vagy egyszerűen hagyhatta a területet parlagon, 
hagyhatta elkopárosodni. Később, az erdőtörvény székelyföldi 
érvényesülését elemezve, voltak olyanok, akik felvetették: a Szé
kelyföldön (esetleg Erdély más részein is) az osztrák erdőtör
vényt kellett volna megtartani.104 Szakmai szempontból tulaj
donképpen igazat adhatnánk egy ilyen, utólagos meglátásnak, 
de a birtokjogi viszonyok a Székelyföldön mást mutattak.

Említettük, hogy az osztrák erdőtörvény csak községi erdőt 
ismert, aminek a közös kezelésére megfelelő testület volt hivat
va. Igen ám, de éppen a székelyföldi erdők nem estek az 1886. 
évi XXII. tc.-ben körülírt községi vagyon kategóriájába. A köz
ségi vagyon kezeléséről és fenntartásáról szóló rendelkezésnek 
a székelyföldi erdőkre történő érvényesítése, illetve annak elmu
lasztása a korszak nagy, megválaszolatlan kérdése. Amíg a tör
vényhozók például a naszódvidéki erdők esetében -  amelyeket 
községi vagyonná nyilvánítottak (1890:XVIII. te.) -  ezt a kérdést 
rendezték, a Székelyföldön nem. Ebben mindenképpen szerepet 
játszhatott a sajátos székelyföldi jogfejlődés, ezen belül pedig a 
birtokviszonyok változása, de ez a mulasztás jóvátehetetlen er
dészeti károkat is hozott.

Az 1879. évi erdőtörvény 17. §-a minden közösségi tulajdonú 
erdőre kiterjesztette az üzemtervezési kötelezettséget, s így az 
állami felügyeletet, de az esetleges felosztás, azaz a magántulaj
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donba adás ellen természetesen nem tudott semmit sem tenni. 
A magántulajdonba jutott erdők pedig jórészt kikerültek az er
dészeti igazgatás hatásköréből. Bár -  miként láttuk -  a székely- 
földi vármegyék korán államerdészeti kezelésbe adták erdeiket, 
de a hatékony gazdálkodást szinte minden erdőgondnokságban 
akadályozta a folyamatos birtokrendezés, a be nem fejezett ará
nyosítások, tagosítások. $ itt még újra utalnunk kell egy, szintén 
az 1871. évi törvényből következő kérdésre.

Míg a törvény 8. §-a az erdők felosztását az említett területi 
korláthoz kötötte, addig ugyanez a paragrafus a havasok (és 
nádasok) felosztását nem. A felosztás megindításához elegendő 
volt az arányrész-tulajdonosok többségének a kérelme. Ennek 
következtében aztán akár zsebkendőnyi parcellák, „havasok" is 
kerülhettek magántulajdonba. A „havas" azonban a székelyek 
nyelvhasználatában nemcsak a felső erdőhatár feletti füves, 
majd köves-sziklás területet jelentette, hanem az erdőt is. így a 
törvény erdőkre vonatkozó területi korlátozását a „havas"-ra 
előírt nagyobb lehetőségekkel meg lehetett kerülni.105

A kérdés némi rendezését, azaz a havasok felosztásának a te
rületi korlátozását az 1880. évi XLV. te. jelentette. A törvény 25. 
§-a szerint a legelők és a „havasok" felosztását csak akkor lehe
tett kimondani és végrehajtani, ha egy-egy birtokosnak legalább 
100 kh (57,55 ha) egybefüggő terület jut.

Az említett, az erdészeti szempontokból sem megfelelő törvé
nyi szabályozások vezettek el aztán a hírhedt székelyföldi (er- 
dő)arányosításokhoz. Ez azonban csak akkor keltett feltűnést, 
amikor a folyamat felgyorsult, mert az erdők értéke megnőtt, 
azaz a múlt század utolsó évtizedében.

A következő példákkal ugyan nem tudjuk az erdőarányosítá
sok teljes keresztmetszetét adni, de az előbb említett törvények 
szerint folyó birtokrendezések erdészeti vonatkozásban is jel
lemző állomásait érzékeltetni kívánjuk.

Legelőször leszögezhetjük, hogy a közös erdőkből való faki
termelésnek üzemtervi korlátai voltak. Az üzemtervek csak 
meghatározott, a hozamszabályozás elveinek megfelelő mérté
kű fakitermelést engedélyeztek. Igaz, az erdészeti hatóságok 
számtalan rendkívüli fahasználati engedélyt, azaz akár a fatőkét
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is megtámadó használati lehetőséget adtak a székelyföldi közös
ségeknek, de abból az egyes ember számára sokára és bonyolult 
áttételeken keresztül jutott pénz. A lakosság jelentős része gyor
sabban és egyszerűbb úton akart az erdőkből hasznot húzni. Er
re a közös erdők felosztása, azaz az arányosítás adta a lehetősé
get.

Az arányosítás több községben ugyan már az 1880-as évek
ben megtörtént, de az 1871. évi törvény lehetőséget adott újra- 
arányosításra. Ezt egyre több helyen kérték, mert az 1890-es 
években egyre több lett a 100 kh-nál nagyobb arány résszel ren
delkező birtokos. Hogyan?

Kisebb részben azokból, akik az (első) arányosítási perek 
után nagyobb jogosultságot szereztek, s a mind értékesebbé vá
ló erdejüket nem akarták a közösségben hagyni. Az új jogosul
tak zöme azonban a nyerészkedők közül került ki. Községi, bir
tokossági elöljárók íratták a nevükre a felosztás alapjául szolgá
ló részeket, ugyanakkor megjelentek a spekuláns ügyvédek, 
mérnökök, pénzemberek is. A tudatlan, az erdőből és minden 
más birtoktárgyból minél előbb pénzt látni akaró emberektől 
összevásárolták a jogosultságot, s most már hamar kikerekedett 
a 100 kh-nál nagyobb erdő, legelő vagy éppen havas. Ezután 
természetesen az arányrészek új tulajdonosai követelték leghan
gosabban a még közösségben lévő birtokok mielőbbi felosztá
sát. Igaz, a felosztás a legtöbb esetben csak használati jogot je
lentett, de a fakitermeléshez elegendő volt a használati jog is -  
az erdőfelújítással, a letarolt terület hasznosításával már nem tö
rődött senki sem.

Az arányrészeket elkótyavetyélő székelyeknek legfeljebb az a 
vigaszuk maradt, hogy a % arányosítás (tagosítás) mérnöki és 
ügyvédi költségeit nem kellett viselniük. A fakitermelések meg
kezdése után pedig beállhattak erdei munkásnak, majd -  a 
munkák megszűnése után -  pedig kivándorolhattak.

A székelyföldi arányosításokkal elkövetett visszaélések és 
azok gazdasági, szociális hatása természetesen előbb-utóbb fel
tűnt a vármegyei, majd az országos hatóságok embereinek is. 
Az újraarányosítások azonnali beszüntetését az elsők között 
kérte Udvarhely vármegye nyugalmazott főispánja, TÖRÖK Al-
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bért. 1900-ban,106 majd három év múlva megjelent könyvében107 
jónéhány példán keresztül mutatja be, hogy a székelyföldi er
dők spekulánsok kezébe kerülnek, akik azokat letarolják. Zete- 
lakán például 2-50 koronáért „keltek el" a legértékesebb fenyő
erdők, amikor a kát. holdankénti faárak már jóval 100 korona fe
lett vannak. Az új, székelyudvarhelyi és budapesti „tőkepénze
sek" azonban nemcsak a fát, hanem a termőföldet is megvették 
ennyiért. A fát akár 100%-kal is nagyobb haszonnal eladták, a 
föld viszont az ő nevükre került végérvényesen.

Kecsetkisfaludon a letarolt területeken az erdőfelújításról 
igen eredeti módon igyekeztek gondoskodni. Az arányosítás so
rán a vágásterületeket a községi árvák nevére telekkönyvezték 
(a gyámok ugyanis nem adhatták el az arányrészeket), így majd 
azok gondoskodnak -  gondolták az arányosítás végrehajtói -  az 
erdőfelújításról. A megyei árvaszék ugyan a tervet nem engedte 
jogerőre emelni, de a szándék már önmagában is elkeserítő.

Az 1902. évi székely kongresszuson az arányosítás körül 
csaptak össze a leghevesebb indulatok. Abban úgy általában 
megegyeztek, hogy nem jól haladtak és haladnak az arányosítá
sok, sőt az újraarányosításokat meg is kellene akadályozni, de a 
teendőkben már nehezen jutottak közös nevezőre. A legradiká
lisabb nézetet MOLNÁR Józsiás képviselte, aki az arányosítási 
eljárások azonnali leállítását sürgette.108 Szerinte ugyanis az 
1871. évi törvény kiindulási pontja is rossz. Akkor ugyanis nem 
azt fogadták el, hogy a székelyeket személyenként -  függetlenül 
a bel- és kültelke nagyságától -  illeti meg a közös birtokból való 
részesedés. így a törvénytelen kiindulási pontú törvényt nem 
szabadna végrehajtani.

A kongresszus végül is (egyebek között) a következő határo
zatot hozta: „Az erdőjutalék megvásárlása az arányosítás folya
ma alatt érvénytelen, és az ily megvásárolt jutalék a vásárlónak 
nem adható ki, hanem az eredeti jogosultnak." Ehhez a fennálló 
arányosítási törvény megváltoztatását kérte.109 1903-ban SE
BESS Dénes képviselőházi beszédben hívta fel a figyelmet a szé
kelyföldi arányosításra,110 de a törvényhozásnak idő kellett egy 
újabb törvényi szabályozáshoz. Addig néhány, példa értékű cu- 
riai döntés igyekezett az újraarányosításokat megakadályozni.
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Az országos szervek felelőssége azonban újra és újra felvető
dött: megtettek-e mindent a törvények és az országok érdeke ér
vényesítése érdekében?

Gyergyóalfalu következő példáján111 láthatjuk, hogy nem. A 
falu közbirtokosságának eredetileg 21.374 kh (12.301 ha) erdő
birtoka volt. Az első arányosításkor -  egyes közbirtokossági ta
gok tudatlanságát és rászorultságát kihasználva -  az arányré
szeket 1 liter pálinkáért vagy 1-2 koronáért üzérek összevásárol
ták. Az így kialakuló, mintegy 5000 kh (kb. 2880 ha) erdőt aztán 
a közösből kiszakították és a faállományát értékesítették.

Ezt látva a közbirtokosság többi tagja is hajlott az erdőará
nyosításra, amit -  mint bejelentett újraarányosítást -  a törvény
szék meg is engedett. A 11.490 kh-ra (6.613 ha) igényt tartó 79 
birtokos már biztosra vette az erdő szabad értékesíthetőségét, 
amikor 1903-ban a Curia az újraarányosítást megtiltotta. Ezzel 
az ítélettel a közbirtokosság kilépni szándékozó tagjai ugyan el
vesztették a felosztás reményét, de az üzérek újra „arathattak" 
Az arányrészek árfolyama ugyanis tovább csökkent, mivel nem 
volt remény az (azonnali) újraarányosításra. Hogy 1899-től 
1903-ig, tehát az újraarányosítási ügyek idején mennyien adhat
ták el a jogosultságukat, arra két számadat rendelkezésünkre 
áll. Az első arányosítás után a közbirtokosság még 4000-4500 
arányjogosultat számlált, a közbirtokosság 1903. évi, alakuló 
gyűlésén azonban már csak 1144 egyént ismertek el jogosultnak. 
Az arányrészek tehát koncentrálódtak, s akiknek 100 kh-nál na
gyobb erdőre volt reményük, elvesztették ugyan az újraarányo- 
sításért indított harcot, de megmaradt az „erdészeti megoldás"

A közbirtokosság az egész erdőt, tehát a 16.490 kh-at ki akar
ta termelni, amelynek fájáért egy budapesti ügyvéd 80 K-t ígért 
holdanként. A nagylelkű ajánlat szerint a vételár egy részét köz
hasznú alapba fizeti be, sőt a vágásterületet -  felújításra -  visz- 
szaadja a községnek. Az alacsony vételárat aztán egy fakereske
dő közbelépésével 300 K/kh-ra módosították, s így terjesztették 
be Csík vármegye erdészeti bizottságához. Az elfogadta, bár a 
gyergyószentmiklósi erdőgondnokság a szerződés záradékolá
sát határozottan ellenezte. Szakmai kifogása természetesen az 
volt, hogy az egész erdő kitermelése a hozamszabályozás elvei-
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vei ellentétes. A fatőkét annyira megtámadja, hogy az nem is 
marad. A gazdasági, jogi kifogásának alapját pedig az képezte, 
hogy a fát árverésen, nyilvános tárgyaláson kell értékesíteni.

A minisztériumban az erdőgondnokságnak adtak igazat: tes
sék az erdőt felbecsülni, árverést kitűzni, de csak akkora mérté
kű lehet a kitermelés, aminek alapján a közcélú alapot, illetve a 
közbirtokossági tartozásokat ki lehet fizetni. Ezt a közbirtokos
ság (és felbujtóik) nem fogadta el, hanem újabb javaslattal állt 
elő: 1,25 millió koronás alapot létesítenek, de a miniszter enged
je meg az egész erdő árverés nélküli eladását.

TALLIÁN Béla miniszter ekkor -  meghallgatva újra az erdé
szek véleményét, akik féltek, hogy egy arányosítással mégis ma
gántulajdonná lesznek az erdők -  némileg engedett. A vágható 
korú, az erdészek által kitermelhetőnek ítélt faállomány értéke
sítéséhez hozzájárult, de fenntartotta az árverési kötelezettséget.

A gyergyóalfalui közbirtokosság tulajdonával való szabad 
rendelkezés egyre inkább politikai felhangokat is kapott, úgy
hogy a kérdésben 1905 decemberében a minisztertanács határo
zott. Hozzájárultak 6.864 kh (3950 ha) erdő kitermeléséhez, 
amelynek az árát, 4,8 millió koronát a vevő egyszerre fizetette 
volna ki, s az összegből 1,25 millió korona a közalap létesítését 
szolgálta. Az erre vonatkozó szerződést azonban 30 napon belül 
meg kellett kötni.

A fakereskedő ilyen feltételek mellett nem sietett a szerződés- 
kötéssel, mert látta, hogy a közbirtokosság saját csapdájába 
esett. A közbirtokosság erre árveréssel próbálkozott, de Hercz- 
berg fakereskedő „árnyékában" senki sem tett ajánlatot. így az
tán a fakereskedő által diktált feltételek alapján kötötték meg a 
szerződést (részletfizetés, a letarolt területnek csak egy része 
lesz a községé stb.), amit aztán a kormány is jóváhagyott.

Az erdészeknek szinte semmi befolyásuk nem volt a végkifej
letre sem Gyergyóalfaluban, sem másutt, mert még a kormány 
is sokszor tehetetlennek bizonyult.

Az erdélyi, különösen a székelyföldi arányosítások ismételt 
rendezésére vonatkozó jogi szabályozások előkészítési munkái 
azonban tovább folytak. így aztán a végül 1908. évi VII. tc.-ként 
bejegyzett törvény indoklásában112 a miniszter részletesen rá
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mutathatott azokra a visszaélésekre, amelyekre a korábbi tör
vények lehetőséget adtak. Mindezeket elkerülendő, az újraará
nyosítást, a felesleges tagosítást visszaszorítani, a birtokközössé
gek fenntartását pedig -  utalva az 1898. évi erdészeti törvény 
rendelkezéseire is -  elősegíteni igyekeztek. Erdészeti szempont
ból lényeges volt még a legelők és az erdők határainak megálla
pítása, illetve a két művelési ág kicserélhetősége.

Az arányrészek összevásárlásával folyó erdőfelosztások, így 
az erdőtörvény kijátszásai azonban az 1908. évi törvénnyel sem 
szűntek meg. A még arányosítás alá nem vont községekben 
ugyanis még mindig voltak közös erdők, amelyekből részt lehe
tett kérni. Egy újabb község, Gyergyóújfalu példáján egy késői, 
az 1910-es években zajló erdőpanamába nyerhetünk betekin
tést.113

A Csíkszeredái erdőhivatal vezetője, BODOR Gyula 1911 nya
rán „bizalmas levélben" közölte a minisztériummal: Gyergyóúj- 
faluban 14 nappal ezelőtt megkezdődött a közbirtokossági ta
gok arányrészének összevásárlása. A háttérben feltehetően 
gyergyószentmiklósi ügyvédek állnak, akik a 4249 kh-nyi (2445 
ha) közbirtokossági erdők felosztását, majd értékesítését tűzték 
ki célul. „Tudomásom szerint -  írta a továbbiakban BODOR -  
Gyergyóújfalu vezetőségének és lakosságának a közérdekről és 
a közjóról való fogalma nem áll magasabb fokon, mint a demo
ralizált gyergyóremetei: és így nem csodálom, ha azok, akik a 
törvénykijátszásra vállalkoztak, a siker reményében bizakod
nak." (BODOR a korábban lezajlott gyergyóremetei arányosítást 
többször is elrettentő példaként emlegette.) Ezért kérte a minisz
tert, hogy a közbirtokosság vagyonából egy arányrészt az erdő
hivatal is vásárolhasson. Ennek révén ugyanis az erdész, a ma
gyar állam képviselője beleszólhat a birtokosság ügyeibe, s eset
leg megakadályozhatja „az epidémiaként fellépő veszedelmet."

A miniszter engedélyezte az arányrészvásárlást, s további 
„helyzetjelentéseket" kért. BODOR ezek után buzgón beszámolt 
a fejleményekről. írta, hogy szeptember 18-án egy kicsi, mind
össze 20 kh-os (11,5 ha) erdő árverésén volt kint Gyergyóúj falu
ban. Az árverés kedvező eredményét látva azonnal felhívta a 
községi és közbirtokossági vezetők figyelmét az erdőkben fekvő
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hatalmas értékekre. Majd azok kérdésére elmondta, hogy a ké
szülő új ideiglenes üzemtervben a közbirtokosság részére mint
egy 320 kh (kb. 184 ha) erdő 10 év alatti kitermelését fogják en
gedélyezni. A fakitermelési lehetőség biztosításával a közbirto
kosság elegendő pénzhez jut, s nem kell az erdőfelosztáson 
mesterkedniük. BODOR ugyanakkor rámutatott arra is, de azt 
már csak a miniszternek írta, a közbirtokossággal nem közölte, 
hogy az említett 320 kh kitermelésével a vágható erdők elfogy
nak, és „olyan kihasználható nagy értékű complexum nem ma
rad, ami a fakereskedőkre csábító lehetne." Az iratok szerint 
Gyergyóúj faluban valóban megállt az erdőfelosztásra való tö
rekvés, így az erdőhivatal nem vásárolt arányrészt.

A falu példája mutatja, hogy az erdészek kezében csak némi 
lehetőség volt, amivel az erdőfelosztásokat megakadályozzák. 
Ez pedig a rendkívüli fahasználatokon, a legeltetési lehetőségek 
kiterjesztésén és a -  bizonyára nem elhanyagolható -  felvilágo
sításokon, az erdők valódi értékének bemutatásán alapulhatott. 
Mégis mindez elégtelennek bizonyult az egész Székelyföldön 
folyó birtokváltozások meggátlására.

Az erdészeti lehetőségeket az is behatárolta, hogy a székely- 
földi közbirtokossági erdők jelentős részének szabálytalan volt 
az ügyvitele, a gazdaság kezelése. Pedig az 1898. évi XIX. te. II. 
címében részletesen meghatározták a közbirtokossági erdők 
„gazdasági ügyvitelét" Ezek szerint a közbirtokosságoknak 
névjegyzéket kellett összeállítaniuk, amelyben az egyes tagok 
arányrészét is feltüntetik. A birtokossági gyűléseken ugyanis az 
arányrészek szerinti szavazat döntött. A birtokosok elnököt vá
lasztottak, s működésükről szabályzatot állítottak össze. A to
vábbiakban ezen, a vármegyei, illetve belügyi szervek által jóvá
hagyott szabályzat szerint folyhatott a működés, azaz az erdő
birtok sorsáról ők döntöttek. A közbirtokosságok ezen törvény
ben meghatározott szerveződése azonban nagyon lassan haladt. 
A legtöbb helyen gondot okozott mind a birtokosok névjegyzé
kének, mind az arányrészének az összeállítása. Hiszen a csak
nem szüntelenül folyó arányosítások, birtokrendezések éppen 
ezeket tették kérdésessé.
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CSEGEZY Pál írta, hogy tíz évvel az említett erdészeti tör
vény után, tehát 1908-ban sem tudták a közbirtokossági elnökök 
a birtokosok számát, arányrészét stb. Csak a jó, vágható erdők 
elhelyezkedését tartották észben, és igyekeztek rájuk vevőt sze
rezni. CSEGEZY ezt látva aztán eljutott addig a gondolatig, 
hogy növelni kell a közbirtokosságok vagyonkezelésének fel
ügyeletét, s a gazdálkodásukat akár hatósági (erdészeti?) kézbe 
kell venni.114 Ennek azonban számtalan akadálya volt, amelyből 
csak egyre emlékeztetünk újra. A lakosság egy része így is túl
zottnak tartotta az erdőgazdálkodásba történő állami beavatko
zást, s még az állami erdőkezelést is szerette volna megszüntet
ni.

A másik irányt, a gazdálkodási állami ellenőrzésének a másik 
lehetséges útját a magánerdőkben folyó gazdálkodás megszo
rítása jelentette volna. Erre is történt kísérlet.

1912-ben Trencsén vármegye közigazgatási bizottsága felhí
vással fordult mind a többi vármegyéhez, mind a földművelé
sügyi miniszterhez a magánerdőkben folyó garázdálkodás, er
dőpusztítás megakadályozására.115 Ezt a többi vármegye bizott
sága is támogatta. Csík vármegyéből például ezt írták: „nélkü
lözhetetlenül szükségesnek tartjuk miszerint a m. kir. földműve
lésügyi miniszter úrnak mindenkor olyan összegű pénzalap áll
jon rendelkezésére, amelyből a kínálkozó erdőtalajvásárlások 
mindenkor fennakadás nélkül és gyorsan lebonyolíthatók legye
nek, különösen olyan esetekben, amikor a területvásárlásokat a 
magyar nemzeti érdekek parancsoló szükséggé teszik, továbbá 
amikor a hatóságok olyan tulajdonosokkal állanak szemben, 
akik az újraerdősítést, s egyáltalában a hatósági intézkedéseket 
ellenszenvből teljesíteni nem hajlandók. Ezen utóbbi esetre az 
állam részére a kisajátítási jog is törvényhozásilag biztosítandó 
lenne."

A miniszter az erdőtörvény módosításával -  amire az előké
születeket az 1910-es évek elején tényleg megtették -  látta a ma
gánerdőkben folyó gazdálkodást ellenőrizhetővé tenni. így 
ugyanis várható volt, hogy a közös vagyonból kevesebben kérik 
részüket, mert nem foghatnak azonnal az erdő kitermeléséhez. 
Ilyen megszigorításokra azonban csak a világháború idején,
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1918-ban került sor, amikor a magánerdőkben végzett fahaszná
latokat is engedélyhez kötötték.

Láthatjuk, a székelyföldi erdőpanamák miatt nem lehet az er
dészeket a vádlottak padjára ültetni. Itt olyan gazdasági és poli
tikai érdekek léptek színre, amelyek ellen nem az erdészek, de 
időnként maga a kormány is tehetetlennek bizonyult. BÖZÖDI 
György sommás ítélete tehát nem állhatja meg a helyét.

6.4 Erdőrendezés
Az 1879. évi törvény alapján „az állam, a törvényhatóságok, a 
községek, az egyházi testületek és egyházi személyek -  mint 
ilyenek -  birtokában levő, továbbá a köz- és magánalapítvá
nyok- és hitbizományokhoz tartozó erdők, valamint a közbirto
kossági erdők... addig, míg közösen használtatnak, gazdasági 
rendszeres üzemterv szerint kezelendők" (17 §). A korszerű er
dőgazdálkodás legfontosabb alapját az üzemterv szerinti gaz
dálkodás jelentette, tehát az idézett paragrafus az ország erdejé
nek zömében a kor kívánalmainak megfelelő előírást tartalma
zott. Mivel a Székelyföldön az erdők zöme ezen 17 § rendelke
zése alá tartozott, az általunk most vizsgált területen is megte
remtődött a jogi alap a hosszútávú, rendszeres erdőgazdálko
dáshoz. Ehhez azonban mindenekelőtt üzemterveket kellett ké
szíteni.

A törvény országosan öt évet adott, amely időszak alatt min
den érintett birtokos köteles volt elkészíttetni és az állam által 
jóváhagyatni az erdészeti üzemtervet. Ez az állami jóváhagyás 
jelentette tulajdonképpen a tulajdonnal való szabad rendelke
zésbe, a gazdálkodásba a beavatkozást, de a jóváhagyás garan
ciát biztosított, hogy a tulajdonosok nem a pillanatnyi érdekük
nek megfelelően, a korábbi gyakorlatot folytatva „élik ki" az er
dőt. Ahhoz azonban, hogy az erdők egyáltalán bekerüljenek az 
állam „látószögébe", az erdőket tulajdonosok szerint össze kel
lett írni, és elkezdeni az üzemtervek készítését. Nos ez az, amin 
a törvény akár meg is bukhatott. Az összeírásnak és üzemterve
zésnek ugyanis számtalan akadálya volt, amelyet a következő 
nagyobb csoportokba oszthatunk.
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Legelőször is a tisztázatlan birtokviszonyok miatt országo
san is nehéz volt az erdők tulajdonjogát egyértelműen meghatá
rozni. Az első kataszteri felvételek ugyan adtak némi útbaigazí
tást, de különösen a közös birtok esetén pontatlanok voltak. 
Összemosták például a községek és a közbirtokosságok tulajdo
nát, ugyanakkor az egyéni tulajdonná válást nehezen követték. 
Különösen így volt ez a Székelyföldön, ahol éppen ekkor zajlot
tak az arányosítások és tagosítások.

Az üzemtervek készítésének második akadályát a műszaki 
hiányosságok jelentették. Az üzemterv ugyanis elképzelhetet
len térképek nélkül, hiszen a terv célja éppen a gazdálkodás tér
beli és időbeli rendjének a meghatározása. Hiányoztak azonban 
a megfelelő háromszögelési pontok, azaz az alaptérképek kiin
dulási pontjai. így a Székelyföldön az erdészeti célú térképezés
nek tulajdonképpen a magasabb térképezési feladatok egy ré
szét is el kellett végeznie.

A harmadik akadályt az erdészeti, szervezeti korlátok jelen
tették. A törvény ugyanis arról külön nem szólt, hogy az üzem
terveket kik készítsék el, a birtokosok ezt a munkát bárkire, így 
erdőrendezési vállalkozókra is rábízhatták. Igen ám, de a vi
szonylag kevés számú képzett erdész közül kevesen vállalták az 
állandó erdőrendezési feladatokat. Különösen nem ott, ahol 
számtalan műszaki és birtokjogi probléma merült fel. Tehát a 
Székelyföldön meghirdetett üzemtervezési feladatokra nemigen 
akadt jelentkező. így a vármegyék elöljárósága a minisztérium
hoz fordult, s láttuk, hogy az erdők állami kezelésbe adásának 
éppen egyik fontos ösztönzését az üzemtervezés elvégzése je
lentette. Amikor 1883-ban Csík vármegye megkötötte az állami 
erdőkezelésről szóló szerződést, legelőször erdőrendezőséget 
hoztak létre Gyergyószentmiklóson. Az erdőrendezési feladato
kat pedig -  a kezelés mellett -  az erdőhivatalok és az erdőgond
nokságok személyzete végezte.

Századunk első felében, amikor a székelyföldi lapok, sőt köz
ségi elöljárók is az állami erdőkezelés ellen szálltak síkra, felve
tődött az üzemtervek kérdése is. Az állami tisztviselők azonban 
egyértelműen bizonyították, nemhogy drágán készültek volna 
az üzemtervek, hanem a csekély kezelési költségbe betudva,
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szinte ingyen.116 A községek az üzemtervek készítésének valódi 
árát akkor tudták volna meg, ha üzemtervezési vállalkozóval 
dolgoztatnak -  érveltek az erdészek. (A növekvő számú képzett 
erdész közül a századfordulón többen csak üzemtervezéssel 
foglalkoztak, így egy-egy üzemtervezési feladatra ekkor már le
hetett volna vállalkozót találni. Az állami kezelés alá vont erdő
ket azonban az államerdészeti szervek munkatársai üzemter
vezték.)

Ezek után néhány példán tekintsük át a Székelyföldön felme
rülő legfontosabb, legjellegzetesebb üzemtervezési eljárásokat, 
problémákat!

Az üzemtervezés és ennek alapján az okszerű gazdálkodás 
megvalósítása természetesen hosszabb folyamatot igényelt. 
Legelőször csak a legfontosabb üzemtervezési munkákat végez
ték el. Közülük is legfeljebb használati tervek összeállítására fu
totta az erőből. A tervek helyileg ott készültek, ahol a nagyará
nyú fakitermelés vagy szembetűnő erdőpusztítás történt. Mivel 
a megfelelő erdészeti igazgatás az erdőtörvény utáni időkben 
csak fokozatosan épült ki, így először még az üzemtervi összeál
lítás feladata is a vidék egyetlen államerdészeti tisztviselőjére, a 
királyi erdőfelügyelőre hárult. Az erdőfelügyelő ilyen irányú 
(tulajdonképpen segítő, feladatába nem tartozó) munkájára 
Málnás község példáját hozhatjuk fel.

Málnás község birtokossága miután megkapta a község mel
letti erdőket, kezdte a fákat kitermelni. Feljelentés folytán a mi
nisztérium 1882-ben kiküldte az erdőfelügyelőt helyszíni szem
lére. Az erdőfelügyelő valóban talált levágott, illetve levágásra 
kijelölt fákat. A birtokosság elnökével aztán áttekintették az er
dők helyzetét, s a következő, a székelyföldi falvakat szegélyező 
erdőkre oly jellemző kép rajzolódott ki.

A birtokosság összes erdeje 1100 kh (633 ha), ebből
-  80 kh (46,0 ha) idős tölgy-, cser- és bükkállomány, amelynek 

a zárlata 0,4. Az újulatot („cseprentét") a legeltetés nem engedi 
felnőni;

-1 0 0  kh (57,6 ha) vegyeskorú nyíres-bükkös 0,1 zárlattal (!);
-  150 kh (86,3 ha) vegyeskorú, de jobbára „túlélt" bükk, cser, 

nyír és tölgy 0,5 zárlattal;
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-  300 kh (172,7 ha) 20-25 éves bükk, gyartyán és nyár 0,8 zár
lattal;

-  350 kh (201,4 ha) „kihasználás folytán terméketlenné vált 
kősziklás talaj bükk és rakottya cseprentével";

-1 0 0  kh (57,6 ha) fát lan havasi legelő.
Ebből az erdőből évente 480 kétfogatú szekér tűzifát és némi 

épületfát termeltek ki, ugyanakkor 10 szekér vesszőt is szedtek. 
A fahasználaton kívül a legeltetés jelentett igen nagy terhelést, 
mert oda évente 200 szarvasmarhát, 50 lovat, 97 kecskét és 400 
juhot hajtottak ki.

Az erdőfelügyelő mindezt látva a következő, legfontosabb 
előírásokat tartalmazó, ideiglenes használati tervet (üzemtervet) 
javasolta:

-  A 80 kh-as erdőrész minden legeltetéstől megóvandó, s az 
tíz egyenlő részre (vágásterületre) felosztandó. Évente egy-egy 
vágásterület kihasználható úgy, hogy előbb a faizásra jogosul
taknak, majd a fát pénzért kapóknak adják oda a számozott, ko
bozott törzseket. Ennek érdekében a fakitermelést november el
sejétől december 15-ig el kell végezni, márciusig pedig minden 
fát (gallyat, tűzifát) ki kell az erdőből vinni. Az erdő felújítását 
ugyanis -  akár mesterséges makkvetéssel is -  biztosítani kell. 
Az említett területen a 40 éves bükk aljfával és 80 éves tölgy fel
fával középerdő üzemmódot lehet megvalósítani.

-  A legeltetést az említett, szigorúan tilalmazott erdőrészen 
kívül is lehetőleg vissza kell szorítani. Az állatokat jegyzék alap
ján, csak meghatározott számban lehet felhajtani, ugyanakkor a 
kecskék az erdőből kitiltandók.

A minisztériumban elfogadták az erdőfelügyelő által összeál
lított tervet, bár megállapították, hogy a túllegeltetés minden er
dészeti célt (amelyet részletesebben a rendszeres gazdasági terv
ben kívántak kifejteni) meghiúsíthat. Ennek ellenére elrendelték 
a 350 kh kiterjedésű elkopárosodott rész legeltetési tilalmazását 
is, ahol a sarjak visszavágásától várták a faállomány visszaállítá
sát.

A málnásiak kifogásolták a kecskelegeltetés megtiltását, de a 
minisztérium válasza elutasító volt. Az azonban, hogy végül is 
miként sikerült az első tervet végrehajtani, az okszerű erdőgaz
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dálkodás érdekében néhány lépést tenni, csak a málnási birto
kossági erdők további történetének ismeretében volna lemérhe
tő, ezeket azonban nem ismerjük.

Az első, ideiglenes üzemtervekkel kapcsolatban egyébként a 
legtöbb kifogást a legeltetést illetően emelték. Csíktusnád pél
dául határozottan tiltakozott az erdei legeltetés -  szerinte nagy
mérvű -  korlátozása ellen.118 Az 1884-ben készült üzemtervben 
ugyanis mindenhol megtiltották a kecskék legeltetését, és a 20 
évnél fiatalabb állományokat szintén tilosnak nyilvánították. A 
község erre a miniszterhez nyújtott be fellebbezést, aki az erdő
felügyelőt utasította felülvizsgálatra.

Az 1885-ben kelt jelentésben a marosvásárhelyi felügyelő is
mételten leírta: „Jól ismerve Csík Tusnád községnek helyzetét, 
(az erdőfelügyelő) igen jól tudja, hogy a mezőgazdasági terüle
tek csekélysége és silánysága miatt a létfen(n)tartás fő alapja a 
marhatenyésztés, s e szempontból kiindulva csak azon területe
ket helyezte legeltetési tilalom alá, melyek részint korábbi de- 
vastátió folytán csaknem egészen kopár, kősziklás, kőgörgete- 
ges meredek oldalakat képeznek, részint pedig, ha némileg er
dősülve vannak is, de oly kősziklás és kőgörgeteges oldalak, 
melyeken a legeltetés amúgy sem volna gyakorolható." Az er
dőfelügyelői véleménynek megfelelően a miniszter újra felsorol
ta a legeltetés elől elzárt, az Olt folyó jobb és bal partján elterülő 
kopárokat, míg az erdőkben csak a kecske, a juh és a sertések le
geltetését tiltotta meg. A szarvasmarhák erdőkbeni legeltetését 
pásztorok felügyelete mellett megengedte, nem szólva a fiatal 
erdők kötelező kíméletéről. Azt azonban nem tudjuk, hogy 
Csíktusnád határában mennyi volt a ténylegesen 20 évnél fiata
labb erdő, illetve volt-e egyáltalán, tehát a legeltetés ilyen irányú 
kiterjesztésének volt-e értelme.

A következőkben SIMON Gyula járási főerdész által Nagyba
con (Háromszék vm.) község erdejére készített ideiglenes üzem
tervét tekintjük át.119 Az üzemterv bepillantást enged mind a 
székely községek hagyományos erdőkiélésének az erdőtörvény
kor még meglévő formáiba, mind a korszerű erdőgazdálkodás 
elveinek alkalmazásába.
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SIMON legelőször leírja az erdőbirtok természeti viszonyait, 
majd utal rá, hogy a tulajdonos a község, „illetőleg a község 
földbirtokos közönsége" Tehát itt azonnal bizonytalan birtokjo
gi kérdésre bukkan, s a megoldást, az igazi tulajdonos kimondá
sát a meginduló arányosítástól várja. Ugyanakkor megjegyzi, 
hogy a most 7756,4 kát. holdnak (4463,8 ha) talált községi-köz- 
birtokossági erdő területe mindenképpen apadni fog. A most el
készítendő, 1884-től 1888-ig érvényes ideiglenes üzemtervet 
azonban még ekkora területre állítja össze.

Az eddigi gazdálkodásról a következőképpen tudósít: „A fa
használat ez idő szerint közösen gyakoroltatik birtokarány sze
rint, valamint a legeltetés is... Az évi kihasználások -  
birtokarány szerint -  osztatnak fel évenkint s ezek a községi 
elöljáróság által nyilvántartatnak. Évenkint az ev. ref. egyház 
lelkésze részére 80 köbméter, kántora részére 40 köbméter, to
vábbá a községi hivatalos helyiségek fűtésére, valamint a taní
tók és iskolahelyiségre összesen 120 köbméter bükk tűzifa 
szolgáltatik ki a közös erdőből. Amely birtokos jogosultságán 
felül kíván legeltetni az erdőn, köteles minden darab szarvas- 
marháért 1 frt-ot, juhért 20 kr-t fizetni."

Mindezek alapján a törvényben előírt korszerű erdőgazdál
kodás célja a község faizási és legeltetési igényének a kielégítése. 
Tehát a hagyományos hasznosítás biztosítása úgy, hogy az er
dők állapota ne romoljék, hanem értékük lehetőség szerint nő
jön. A községi szükségleten kívüli fát pedig -  a fatőke 
megtámadása nélkül -  „okszerű értékesítés által" a közösség ja
vát szolgáló célokra lehessen fordítani.

Ezen gazdálkodási célok megvalósítása érdekében SIMON 
Gyula három üzemosztályt alakít ki. Az „A"-ba 5559,3 kh 
(3199,4 ha) bükkös és gyertyános-tölgyes kerül. A vágásforduló 
100 év, és évente 55,6 kh-at (32,0 ha) lehet kihasználni. Az üzem
osztály legfőbb céljának a község évi 10-12 ezer m3-es tűzifa
szükségletének a kielégítését jelöli meg. Hozzáteszi, hogy ennyi 
fára nem kizárólag a fűtés miatt, hanem a faluban dívó cserép
égetés céljából van szükség.

A „B"-üzemosztályba 2197,0 kh (1264,0 ha) tölgyerdő kerül. 
120 éves a vágásforduló, ahol az elkövetkező 5 évben 200 kh
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(115 ha) erdőt lehet kitermelni. Ezt azonban SIMON a túlélt, 0,2 
zárlatú erdőrészben jelöli ki, azaz a kikerülő tölgy műfával leg
feljebb a község szükségletét lehet kielégíteni. Az üzemosztály 
többi osztagában kímélni kell -  „tekintettel azon körülményre, 
hogy a Székelyföld tölgyesei máris végpusztulással fenyeget
nek" -  még vágásérett fákat is. S meg kell hozni minden áldoza
tot a megóvásukra, „annyival is inkább, minthogy a vasúti 
forgalomtól csak 12 kilométernyire fekszik" Tehát nem elher
dálni a község egyik legfőbb értékét, a tölgyerdőt!

A „C"-üzemosztály 1200,0 kh (690,6 ha) kiterjedésű „fás ka
száló" Holdanként 10-12, korhadásnak indult tölgyfa található 
a területen, amelyek az egykori tölgyesek tanúi. Évente innen 
500 darab törzset ki lehet vágni, és a község céljaira felhasznál
ni. A terület ugyan már magánosok nevére van telekkönyvezve, 
de a faanyag egyelőre még a községé, „illetőleg a község föld- 
birtokos közönségét" illeti. SIMON Gyula az arányosítástól vár
ja a kérdés, tudniillik a fakitermelési jog egyértelmű 
megválaszolását.

Az üzemtervező a két első üzemosztály erdőinek felújulása 
érdekében nemcsak elő- és utótilalmat, azaz a legelő marha elöli 
elzárást, hanem az esetleg szükséges makkvetést és csemeteülte
tést is előírja. Külön is felhívja a figyelmet a bükk, illetve a tölgy 
uralmának a biztosítására. Ez utóbbiak érdekében akár tisztítás 
és gyérítés (áterdőlés) végrehajtását is szükségesnek tartja.

A SIMON Gyula által készített üzemtervet a brassói erdőfelü
gyelő elfogadta, majd a minisztérium is. Az erdőfelügyelő azon
ban már ekkor jelezte, hogy a kataszteri nyilvántartás szerint 
550,4 kh (316,8 ha) erdő hiányzik az üzemtervből. Tehát a mű
velési ágak nyilvántartása és a birtokjogi kérdések eleve behatá
rolták az üzemterv használhatóságát. Mégis megállapíthatjuk, 
hogy az elkészített ideiglenes üzemterv a legigényesebb erdé
szeti szakmai elvárásokat is (mai szemmel nézve is) kielégítette. 
Ugyanakkor bizonyság arra, hogy az erdészeti előírások lehető
séget adtak mind a korábbi székely erdőkiélés hagyományainak 
folytatására, mind a korszerű, a faanyagot nagy tételben értéke
sítő gazdálkodás megkezdésére. Az elkövetkező évtizedekben 
azonban mindkét erdőhasznosítási mód megváltozott, mert a
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korábbi, elsősorban a birtokközösségeken alapuló gazdálkodás 
visszaszorult.

Az üzemtervezési munkákat éppen ez a tulajdoni váltás aka
dályozta a legnagyobb mértékben. Háromszék alispánja 1884- 
ben ezért kérte, hogy a rendszeres gazdasági tervek elkészítése 
alól a megye birtokosságát az arányosítás és tagosítások befejez- 
téig mentsék fel.120 „Egész Háromszék megyében -  írta -  
297.653 hold erdő van, és ebből csak is 8133 hold van arányosít
va. Ha tehát a végleges üzemtervek a még arányosítás előtt álló 
289.520 hold erdőre elkészíttetnék, a tett költségek nem hasznos 
beruházásnak, hanem egyenesen ok nélkül kiadott pénznek kell 
tekinteni, mert a törvényszék az erdőt újból felméreti és az erdő 
becslése és üzemrészekre való felosztása megsemmisül, miután 
az erdő több birtokosnak felosztatik." Végül kiszámolta, hogy 
ha kát. holdanként 40 fillérbe kerül az üzemtervezés, akkor leg
alább 11.808 forintot dobnak ki a megyében felesleges munkára. 
(Ekkor itt még nem volt állami erdőkezelés.)

Az alispánnak a maga módján tulajdonképpen igaza volt, de 
a minisztérium a rendszeres gazdasági terv elkészítése alól álta
lános felmentést nem adhatott. Abban állapodtak meg, hogy az 
ideiglenes tervek ismeretében, esetről esetre bírálják majd el az 
üzemtervezési határidők módosítását.

A tisztázatlan birtokviszonyok az üzemtervezőket mindig ar
ra intették, hogy inkább korlátozzák a fakitermelést, semmint a 
tulajdonnal kapcsolatos bizonytalanság nagyarányú erdőletaro- 
lásokhoz vezessen. Például a Csíkmindszent határában lévő 
„Kis-Borda" erdőrészekben 1883-ban még a hullfaszedést is 
megtiltották, mert az erdőt még nem osztották fel a jogosult 
községek között. Az erdészeti hatóságok ugyanis attól tartottak, 
hogy nem lehet ellenőrizni a különböző községi lakosok fasze
dését. Csak amikor a felosztás megtörtént, 1885-ben engedték 
meg a községnek a hull- és feküfa gyűjtését, s felhívták a közsé
gi elöljárókat a szedés ellenőrzésére.121 Ennek a hatékonyságáról 
azonban talán maguk az erdőfelügyelők sem voltak meggyő
ződve.

Ellenkező esetben, azaz rendkívüli esemény, elemi csapás 
vagy tűzkár idején természetesen lehetőség volt az üzemtervtől
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való eltérésre is. Csíkverebes például tűzkárosultjai részére 10 
kh (5,76 ha) erdőt termelt ki.122 Az újjáépítéshez nélkülözhetet
len faanyag kitermelését utólag, 1885-ben a minisztériumban jó
vá hagyták. Felhívták azonban a figyelmet arra, hogy ez a 
terület a rendszeres gazdasági tervbe úgy veendő fel, mint már 
kitermelt erdő, tehát utólag „meg kell takarítani"

Az üzemtervekben érvényesített hozamszabályozás és legel
tetési tilalom aztán egészen különleges eseteket is szült. Erre 
egy Csík megyei példát idézhetünk.

Ditró község határát még a XIX. század elején felosztották az 
ottani öt tízes között, de csak a használati jogokat illetően.123 A 
tízes birtokosság a kapott erdőterületen legeltethetett, de a fa fe
letti rendelkezés jogát a község elöljárósága magának tartotta 
fenn. Az erdő tehát -  a legeltetéstől eltekintve -  megmaradt köz
séginek, amelyre aztán az erdőtörvény alapján üzemtervet ké
szítettek. A fahasználattal érintett területen azonban az 
üzemterv legeltetési elő- és utótilalmat írt elő, tehát az éppen ki
termeléssel érintett tízes birtokosság korlátlan legeltetési joga 
csorbult -  miközben a fából az egész község (a többi tízes birto
kosság is) részesedett. Ekkor a tízes birtokosságok vezetői a kö
vetkező javaslatot tették. Mindannyian lemondanak az erdő egy 
részéről a község javára, de a továbbiakban a nevükön maradó 
erdőrész korlátlan tulajdonába kerüljenek, azaz kapják meg 
mind a fakitermelés, mind a legeltetés jogát. így ha nem legeltet
nek, a fában kárpótolhatják magukat. Az egyezség az 1890-es 
évek elején valóban létre is jött, s a korábbi egy üzemterv helyett 
most már hatot (az öt tízes birtokosság és a község) kellett készí
teni. A birtoktestek ily elrendezése természetesen nem volt vég
leges, hiszen a századforduló éveiben nekilendülő arányosítási 
munkák itt is változásokat hoztak.

A birtokviszonyok tisztázatlansága nemcsak az egy település
ben lakó birtokosok között okozhatott problémát, hanem a 
szomszédos falvak között is. Különösen érvényes volt ez a víz
választón kívül fekvő, revindikált erdőkre, ahol több község 
igyekezett a jogait érvényesíteni.

Például 1888-ban döbbenten írta az erdőrendező, hogy hat 
község, Csíkmadaras, Csíkdánfalva, Csíkjenőfalva, Karcfalva,
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Csíkszentdomokos és Csíkszenttamás a Csíkmadaras II. határ
részben lévő erdejüket felosztották.124 „A községek közös meg
állapodás szerint -  írja - ,  minden műszaki vagy szakközeg 
hozzájárulása nélkül, önmagok az egész területet minden felmé
rés nélkül úgy osztották fel, hogy minden község a terület 3 kü
lönböző részén 3 különböző nagyságú területet kapott. A 
felosztás szembecslés és sorshúzás útján eszközöltetett, a leg
több helyen természetes határ nélkül, mely határok még máig 
sincsenek állandósítva." Tegyen egy ilyen helyzetben az erdő
rendező igazságot, s készítsen mindenkinek megfelelő és tény
leg a saját birtokára vonatkozó üzemtervet! (Megjegyezzük 
azonban, hogy a felosztás bizonyára a fenti módon nem zárul
hatott le, hiszen itt kataszteri felmérések, majd -becslések történ
tek. A községek tulajdona is szigorúbb nyilvántartás és 
felügyelet alá került. Az erdőrendező mindenesetre éppen ezt 
az állapotot találta.)

A birtokviszonyok mellett ismételten utalnunk kell a műsza
ki feltételek hiányára is. A székelyudvarhelyi erdőhivatal még 
1894-ben is kénytelen arról írni, hogy sem állandó kataszteri tér
képek, sem pedig a felméréshez nélkülözhetetlen háromszögelé- 
si pontok nem álltak rendelkezésére, ezért az üzemtervek 
elkészítése vontatottan haladt.125

így aztán nem csodálható, hogy az ideiglenes üzemtervek fel
fektetése után az állandó, már pontosabb térképeket igénylő 
üzemtervezés is nagyon lassan haladt. Az említett nehézségek 
mellé a századforduló éveiben újabb, az üzemtervezési munká
kat szintén hátráltató tényező is megjelent. Ez pedig (a később 
részletezendő) legelőerdő üzem meghonosítása, illetve az erdő
területek legelőkké történő átalakítása. Erre az üzemtervezési 
problémáira egy Udvarhely vármegyei példát idézünk, a fiat
falvi székely közbirtokosságét.126

A közbirtokosság 193,5 kh (168,9 ha) erdejére -  ideiglenes 
üzemterv, majd átdolgozott rendszeres gazdasági terv után -  
1901-ben hagyták jóvá az üzemtervet. A területből 21,8 kh (12,6 
ha) a véderdők, 271,7 kh (156,4 ha) a feltétlen erdőtalajon álló er
dők kategóriájába került. A fafajmegoszlás pedig a következő 
volt: tölgy 33,0 kh (19,0 ha); bükk és más lomb 260,5 kh (149,9
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ha) és 0,6 kh (0,4 ha) terméketlen. 1901-ben 123,5 kh-t (71,0 ha) 
„C" üzemosztályba tartozó legelőerdőnek soroltak be, amelyet 
100 éves vágásfordulóval kellett kezelni. A „B" üzemosztályba 
tartozott „szálalós szálerdő üzemmód"-dal és 60 éves vágásfor
dulóval a véderdő, míg az „A"-ba a 40 éves vágásfordulóval ke
zelt sarjerdő. A „C" és az „A" üzemosztályok területi adatai 
azonban többször is változtak. A közbirtokosság ugyanis legelő
hiánnyal küzdött, ezért előbb a legelőerdőből, majd a sarjerdő- 
ből is legelőt akart kihasítani. Az egész „C" üzemosztályt és a 
„B"-ből 17,1 kh-t (9,8 ha) „gyeplegelőnek" kívántak hasznosíta
ni. Az 1908-ban elindult módosítási indítványokat az erdészek 
szakértőkkel is megvizsgáltatták, akik valóban megerősítették a 
legelőhiány tényét. így ekkor 19,3 kh (11,1 ha) erdő (vágásterü
let) legelővé történő átminősítéséhez hozzájárultak, de a többi 
területen továbbra is erdőt, illetve legelőerdőt kellett fenntarta
ni, amelyre 1916-ban új üzemtervet készítettek. A területi válto
zások, átminősítések azonban minden egyes alkalommal új 
üzemtervezési feladatokat adtak. Tehát még olyan helyeken, 
ahol a birtokviszonyok megállapodtak, és az alaptérképek is el
készültek, s az erdőterület is viszonylag kicsi volt, ott is szinte 
folyamatosan kellett végezni az üzemtervek felülvizsgálását, sőt 
újak készítését. így talán érthető is, hogy a Székelyföld valóban 
nem tartozott sem a könnyen üzemtervezhető, sem a teljesen 
üzemtervezett vidékek közé. S itt újra visszautalunk az állami 
erdőkezeléssel kapcsolatos bírálatokra. Vajon tudta volna példá
ul az előbb idézett, csekély erdőbirtokkal és szerény jövede
lemmel rendelkező közbirtokosság az ismételt üzemtervezéssel 
járó költségeket vállalni? Bizonyára nem. Ezért is volt óriási je
lentősége a székelyföldi állami erdőkezelésnek.

6.5 Értékesítés, fakereskedelem
A székelyföldi községi, közbirtokossági erdők értékesítési viszo
nyainak áttekintésekor néhány, az erdők eladását mindenkép
pen hátráltató tényezőre rá kell mutatnunk.

Az első ilyen tényező a földrajzi fekvés. A Székelyföld úgy 
általában is távol esett a nagy fafogyasztóktól, akár vasúton, 
akár vízi úton akarták azokat megközelíteni. Ebből következett,
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hogy csak kiterjedt erdőségeket érte meg kitermelésre megven
ni, mert a szállítóberendezések építési költségei csak akkor té
rültek meg. Tehát tőkeerős, kiterjedt feldolgozóüzemi hálózattal 
és piaci kapcsolattal rendelkező cégek vásárolhattak. A földrajzi 
fekvés szempontjából a Románia felé hajló hegyoldalak erdői 
gyakran kedvezőbb helyzetben voltak, mint a befelé esők, mert 
arra bővizű, tutajozásra alkalmas patakok vezettek.

A székelyföldi vasútvonal kiépülésével egyidőben a köny- 
nyebben megközelíthető erdők elfogytak, aminek azonban nem
csak szállítási és így értékesítési, hanem birtokjogi okai is 
voltak. A fakereskedők ugyanis legelőször a magántulajdonban 
lévő erdőket vették meg, ott alakítottak ki szállítópályákat és 
feldolgozó üzemeket. Ezután következtek volna a községi, köz
birtokossági erdők. Itt azonban bonyolult engedélyezési eljárás
nak voltak kitéve mind az erdőbirtokosok, mind a 
fakereskedők. Kézenfekvő megoldásnak a közös erdők magán
kézbe vétele tűnt, hiszen az újdonsült erdőbirtokosokkal -  főleg 
ha azoknak adósságuk is volt -  könnyen lehetett egyezkedni, s 
az állam sem szólt bele a fakitermelési szerződésekbe. Az erdők 
magánkézbe vételére a már említett arányosítások adtak lehető
séget.

Ha már nem volt szabadon, magánosoktól vásárolható erdő, 
a fakereskedők csak akkor kezdtek különféle közbirtokosságok
kal alkudozni. A birtokosságok tehát mindenképpen kény
szerhelyzetben voltak. Egyik felől a birtokot terhelő különféle 
anyagi terhek, a másik felől pedig a „válogató", az erdők, 
faállományok valóságos értékénél jóval kevesebbet ígérő fake
reskedők szorították őket a megegyezésre, s ráadásul még az ál
lami erdő- és vagyonfelügyelet is beleszólt az üzletbe. A 
fakitermelési, faeladási szerződésekben azután megjelentek 
ezek a kényszerhelyzetek.

A közösségek faeladását ösztönző néhány terhet is meg kell 
említenünk. A székelyudvarhelyi alsó erdőgondnokság veze
tője 1894-ben írta: A községek a regáléjog megváltásával az ál
landó, s egyedüli pénzforrásuktól elestek. A jog megváltásakor 
szerzett összeget a községi lakosok között szétosztották, s most 
már a felmerülő kiadások fedezésére községi pótadót (akár
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120%-osat is) kell kivetni, illetve a még meglévő közös birtoko
kat valahogyan értékesíteni. Ebből aztán egyenesen következik, 
hogy minden terhet az erdőből akarnak fedezni.

A Csíkszeredái erdőhivatal vezetője ugyanebben az évben rá
mutatott, hogy a községek a növekvő terheket csak az erdőela
dásból tudják fedezni.128 Ezekből akarják az arányosításkor 
kiszakított részeket visszavásárolni, a különféle közkiadásokat 
(adó, Olt-szabályozás, tűzoltószertár létesítése stb.) fedezni. Ez 
utóbbiak mellett -  miként az erdőhivatal jelentésében olvashat
juk -  „különösen a papi kepe fizetése képezi a legnagyobb ter
het, a papi kepének a fajárandósága oly nagy, hogy a kis 
vágással bíró erdőbirtokokon a fatömeg legnagyobb része a 
papnak hordatik be, a lakosság kénytelen a hulladékfára szorít
kozni, vagy szükségletét más úton fedezni."

A kepével kapcsolatban megjegyezzük, hogy a fakepe a szé
kelyek személyi terhét jelentette, s általában nem lehetett pénz
ben megváltani. A klérusnak ugyanis az volt a véleménye, hogy 
„az egyszer kimért évi pénzösszeg marad, de a naturálék becse 
hág".129 Ehhez annál is inkább ragaszkodtak, mert az egyházi 
épületek fűtésére, javítására, továbbá az egyházi tulajdonban lé
vő malmok, gátak stb. faalkatrészeinek kiegészítésére, reparálá
sára a kepeként kapott fát közvetlenül felhasználhatták. A 
birtokos lakosság „egy jó szekér"-nyi fával, a „marhátlanok" pe- 
dig egynapi favágással tartoztak évenként a papnak. Ez a kepe a 
kevés erdővel rendelkező falvakat valóban jelentős mértékben 
megterhelte.

Az értékesítést és így a faárak alakulását természetesen nem
csak a nagy, szinte állandóan ható tényezők (vasútvonal, ará
nyosítás stb.) befolyásolták, hanem az évről évre változó 
helyzet is. Például az 1896-97. évek gyenge mezőgazdasági ter
méseredményei csökkentették a fa iránti keresletet. Ugyanakkor 
mind a magánosok, mind a közbirtokosságok az adókat csak az 
erdőkből remélhették befizetni, mert más terményük nemigen 
volt. Tehát a csekély kereslet ellenére még nagyobb kínálatot te
remtettek, s ez az árakat egyre jobban lejjebb vitte. Csak a gaz
dagabb birtokosok, birtokosságok tehették meg, hogy a 
fakitermelést szüneteltették, s várták az árak emelkedését.
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A fenti helyzetet értékelve írta a kézdivásárhelyi erdőgond
nok 1898-ban: „Vis major! ez ellen az ember nem tehet! Sőt ez a 
dolog természetes rendje, s abból tűnik ki részben az erdők rop
pant közgazdasági fontossága, hogy a súlyos viszonyok között 
a kibontakozás lehetőségét nyújtják."130

Ezek után feltehetjük a kérdést, hogy ebben a „vis major"-ral 
jelzett helyzetben mégis milyen lehetőségük volt az erdőket ke
zelő államerdészeti szerveknek az erdők és így a birtokosság ér
dekeinek megvédésére. A válasz érdekében célszerű egy 
erdőértékesítési folyamatot végigkísérni.

A fenyédi közbirtokosság századunk első éveiben elhatároz
ta, hogy a községhez közel, az egykori Ugron-féle birtokból 
(amely ekkor már egy pénzintézet tulajdonában volt) szántónak 
alkalmas területet vásárol.131 Az 1903-ban felmerült vásárlás fe
dezetéül a Hargita oldalán, Árvátfalva II. határrészében lévő er
dő faállományát kívánták eladni. Az ügy érdekében a 
közbirtokosság képviselői személyesen is jártak a földművelésü
gyi miniszternél, DARÁNYI Ignácnál. Ő ugyan megígérte a se
gítséget, de természetesen az erdészeti hatóságok, illetve a 
vármegyei bizottságok döntéseibe nem akart beleszólni. Az er
dészeti hatóságok mindenesetre 1903-ban az illető erdőkre új 
üzemtervet készítettek, amelyben 106,96 kh (61,56 ha) erdő egy
szerre történő kihasználását lehetővé tették. Ez mindenképpen 
elegendőnek mutatkozott 120,8 kh (69,5 ha) mezőgazdasági in
gatlan 50 ezer koronás (évente 7%-kal növekvő) vételárának ki
fizetésére.

A tényleges vételre és a szántóföld-tulajdonosok (birtokossá
gi tagok) közötti felosztására mégis csak DARÁNYI Ignác ismé
telt minisztersége idején, 1906-ban került sor. S így egyre 
sürgetőbb volt a vételár előteremtése is, amihez a fakitermelési 
engedély megerősítésére és a tényleges eladásra volt szükség. A 
vármegye főispánja 1908-ban személyes levélben kérte a minisz
tert, hogy az államerdészet ne akadályozza az eljárást. Nos, nem 
az akadályozta, hiszen elkezdődtek az erdőbecslési munkák. 
Ennek során megállapították az erdőrész kikiáltási árát, amely
ből az árverésnek indulnia kellett. A Hargita erdőinek összetéte
lébe és értékébe bepillantást enged a következő, törzsenkénti
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kiszámlálással végzett becslés, így érdemes azt részletesebben is 
idézni.

A 106,96 kh-nyi területen az erdészek találtak 
12.062 db 12-18 cm 0,
11.558 db 19-25 cm 0,
11.888 db 26-35 cm 0,
4.603 db 36-45 cm 0,
1.257 db 46-70 cm 0,

összesen 41.368 db lucfenyő törzset.
A fenti öt vastagsági osztályba sorolt törzsek fatérfogatának 

megállapítása céljából 3-3 darabot ledöntöttek és a próbatörzse
ket kiköbözték. Ennek alapján a következő választékokat hatá
rozták meg s rendelték hozzájuk azok környéken szokásos 
tőárát:

1 /  3247 m3 I. oszt. fűrészáru á 6 K = 19.482 K,
2 / 5812 m3 II. oszt. fűrészáru á 5 K = 29.060 K,
3 /  4929 m3 I. oszt. épületfa á 3 K = 14.787 K,
4 /  4424 m3 II. oszt. épületfa á 2 K = 8.848 K, 

összesen 18.412 m3 72.177 K értékben.
Megjegyezzük, hogy az első becsléskor a fenti választékok 

közül az első osztályú fűrészárut 7 koronában, a másodosztá
lyút 6 koronában, az első osztályú épületfát pedig 3,5 koroná
ban számolták. Az így kikerekedő 83.700 koronás kikiáltási árra 
azonban hiába tartottak négy (!) alkalommal árverést, egyetlen 
fakereskedő sem pályázott. Ezek után járult hozzá a minisztéri
um a kikiáltási ár 72.200 koronára történő leszállítására, de a le
hetséges vevő, Bartalis Imre székelybetlenfalvi lakos további 
módosításokat is kért. A kitermelési időt az eredetileg meghatá
rozott három évről négy évre növelték, s ennek megfelelően a fi
zetés is a három helyett négy részletben történt. Sőt a 
minisztérium ahhoz is hozzájárult, hogy a 12 cm-nél kisebb át
mérőjű fákat a vállalkozó a vágásterületen bent hagyja, és aka
dályozza vele a felújulást. Ezek után az ötödik árverés 
eredményes volt, 1911. június 28-án a fent említett vállalkozó az 
erdő faállományát 72.201 (!) koronáért kegyeskedett megvásá
rolni.

89



A székelyudvarhelyi erdőhivatal vezetője ezek után nem ír
hatott mást a minisztériumba, mint: „Tekintettel a közbirtokos
ság nyomasztó adósságaira és hogy ezen már hosszú idő óta 
húzódó faeladás nyélbe üthető legyen", a miniszter járuljon 
hozzá a szerződés megkötéséhez. Hiába járt el az erdőhivatal 
mind a becslés, mind az árverési feltételek meghatározásakor a 
lehető legkörültekintőbben, a közbirtokosság szorult helyzete a 
fakereskedőket (fakereskedőt) felbátorította. Az eset mindene
setre arra is rámutat, hogy a székelyföldi közbirtokosságoknak 
mindenképpen szűk mozgásterük volt a vagyonszerzést illetően 
is. Ezért az egykori közös és magánbirtokok apadása szinte 
megállíthatatlannak látszott.

Még egy faeladási példát szeretnénk bemutatni, amelyben a 
birtokosságot nemcsak a nehéz pénzügyi helyzet, hanem az ele
mi csapás is kényszerhelyzetbe hozta.

A Csíki Magánjavak Románia felé hajló, Putna-völgyi erdői
ben 1906-ban széltörés következett be.132 A vagyonközösség 
igyekezett a letarolt terület fáit minél előbb eladni, hiszen a ki
dőlt fákat a különféle rovarok és gombák károsították. Ugyan
akkor attól is tartani lehetett, hogy a szél által már megbontott 
állományban további károk, széltörések, -döntések is bekövet
keznek.

A széltörés után a gyergyótölgyesi erdőtiszt erdőőrei segítsé
gével a károkat felmérte, s a károsított erdőkben rendkívüli fa
használatra kért engedélyt. A közigazgatási bizottság az 
engedélyt meg is adta, de 1906 nyarán és őszén a már korábban 
megbontott állományokban újabb károk keletkeztek, tehát ismé
telt felmérésekre, becslésekre volt szükség. Ennek megfelelően 
egy év múlva, 1907 nyarán már összesen 2070 kh (1191 ha) er
dőterületen engedélyezték a szél által megtámadott részek kiter
melését -  miközben a szél újabb és újabb foltokat döntött ki. 
Tehát az öt részre osztott vágásterületeket árverésre úgy bocsá
tották, hogy a kidöntött, az erdőgondnokság által megszámo
zott törzseken kívül is ki kell majd a fák egy részét -  akár állnak, 
akár fekszenek azok a kitermelés pillanatában -  termelni, szállí
tani.
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Az 1907 októberében tartott árverésen azonban a fakereske
dők nem tolongtak. Egyedül csak a negyedik vágás kelt el, amit 
Roth Albert gyergyótölgyesi gyógyszerész vett meg. ő  nem ke
reskedni akart vele, hanem a mintegy 800 m3 fából építkezni (!), 
s a 4760,75 koronás kikiáltási árral szemben 4770 koronát ígért. 
Ajánlatát az erdőgondnokság javaslatára a vagyonfelügyeleti 
hatóság is elfogadta, hiszen a már második éve kiborult faanyag 
jelentős károsodásnak volt kitéve.

A fakereskedők éppen ebben bíztak, ezért nem tettek a nyil
vános árverésfen ajánlatot, hiszen a kényszerhelyzetben lévő bir- 
tokosság -  vélték -  köbméterenként 1-2 koronáért is oda fogja 
adni a fát. Az árverésen kívül, szinte titokban mégis érkezett 
egy ajánlat. A gyergyótölgyesi Haim Simon és Sulem kinyilvá
nították, hogy a fát megvennék, de az elszámolással, illetve a ki
termelhető törzsek kijelölésével és felmérésével kapcsolatban az 
árverési feltételektől eltérő megoldást javasoltak. Ráadásul eze
ket a feltételeket még egyszer meg is változtatták, de a szerző
dést végül is 60.230 koronáról megkötötték, azt a vármegye 
elöljárósága és a vallás- és közoktatási miniszter jóvá is hagyta. 
S a bonyodalmak igazán ekkor kezdődtek.

A szerződés 10. pontja szerint a „széltörések által eltakart, 
megrongált s így a megsemmisülésnek kitett fák is a szerződés 
szerinti egységi árakban vevőknek átadandók kihasználatra, 
melyek a tölgyesi m. kir. Erdőgondnokság által előlegesen lebé- 
lyegezendők" Ez azt jelentette, hogy minden, az erdőgondnok
ság által a széltörésnek kitett fát bele lehetett a szerződésbe 
vonni, amiért a vevő köbméterenként 6,41 koronát fizetett. (A 
vételár, illetve a korábbi becslés alapján megállapított összes fa
térfogat ekkora tőárat eredményezett.)

A széltörésnek kitett erdőkben természetesen szinte minden 
fa, a még állók is kivágandók, hiszen a megbontott állomány 
még lábon álló fái előbb-utóbb kidőlnek. Mindez a lucfenyő se- 
kély gyökérzetéből, gyenge szélállékonyságából következik. En
nek megfelelően az erdészek igyekeztek a veszélyeztetett fákat 
is kitermelésre kijelölni, és valamiféle szabályos, felújítható vá
gásterületet kialakítani. Ugyanakkor a fakereskedők fogadták 
ezeket a fákat is, hiszen az ő érdekük az volt, hogy minél kisebb 
területről minél több fát vághassanak ki.
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A gyergyótölgyesi erdőtiszt ezeket a pótkijelöléseket mégis 
leállította, mert tartott attól, hogy a birtokosság érdekei -  a vitat
hatatlan erdészeti szempontok ellenére is -  sérülnek. A szabá
lyos, minden fát érintő vágásterületeken ugyanis esetleg 
magasabb értékesítési árat is el lehetett volna érni.

Csík vármegye törvényhatósági közgyűlésén -  és a helyi sajtó 
hasábjain -  mégis megtámadták az erdőgondnokot, mondván, 
hogy az -  a helyi zsidókkal összejátszva -  a Csíki Magánjavak
nak százezrekre rúgó kárt okozott. A felszólalók, akiknek élén 
az arányosítási panamákban „nevet szerzett" Herczberg Károly 
ügyvédje állt, az esetet az államerdészeti kezelés elleni támadás
ra használták fel. A vagyonfelügyelettel megbízott vallás- és 
közoktatásügyi miniszter kiküldöttje Haim fakereskedővel meg
egyezett a szerződés módosításáról, s a többletkitermelések leál
lításáról. A földművelésügyi miniszter kiküldöttje, TÉRFI Béla 
erdőmester pedig részletes jelentést küldött DARÁNYI Ignác 
miniszternek a gyergyótölgyesi erdőgondnok, FEJÉR Kálmán 
vétlenségéről. Jelentésében ugyanakkor felhívta a figyelmet arra 
is, hogy az erdőgondnok nem tud ott lenni minden egyes fa ki
jelölésénél, azt kénytelen a kevésbé képzett erdőőrökre bízni.

A székelyföldi közbirtokosságok értékesítésének tanulságául 
mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az államerdészetnek 
csekély befolyása lehetett az akár előnytelen üzletek megkötésé
re is Hiszen azokat legtöbbször -  a kényszerhelyzetet elismerve
-  még a vagyonfelügyeleti hatóságok sem tudták megakadá
lyozni. Az államerdészet a fakitermelésre kért erdők lelkiisme
retes megvizsgálásával, illetve a megfelelő értékbecsléssel 
támogathatta a közbirtokosságokat az értékesítésben, de azok 
akaratára nem lehetett befolyása. így az államerdészet netalán 
„bűnös tétlensége" teljesen kizárható. Az üzemtervekben, illet
ve a rendkívüli fakitermelési engedélyekben biztosított fával a 
tulajdonosok azt csinálhattak, amit akartak. Mégis, a Székely
földre nem az áron alul eladott közbirtokossági erdők, hanem a 
közös tulajdonból kivont, magánerdők elkótyavetyélése volt a 
jellemző. Az erdészeti hatóságok megléte, véleményének, enge
délyének kötelező kikérése ugyanis önmagában fékezően hatott 
a közbirtokosságok erdőkitermelésére.
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6.6 Fakitermelés és a közös erdőkből való 
részesedés
A székelyföldi erdők jelentős része -  miként láttuk -  a házi fa
szükségletet fedezte. Csak az összefüggő, nagy, elsősorban fe
nyőerdők kerültek tömeges eladásra, ahol vállalkozók 
termeltették ki a fát. Főleg csak ez utóbbi helyeken alakult ki a 
fakitermelésnek olyan rendje, amely nagy munkástömegeket, 
fejlett szállítóberendezéseket és természetesen komoly, ezer-tíz
ezer köbméternyi faanyagot jelentett.

A fakitermelés a közbirtokossági, faluhoz közeli, elsősorban 
lomberdőkben, egyben a közös erdőből, fából való részesedés 
gyakorlati megvalósulását is jelentette. Az arányrészek szerinti 
osztozkodás ugyanis általában a fa kivágása előtt megtörtént, s 
ennek tudatában mindenki a saját erdőrészét, fáját kitermelhet
te, illetve gondoskodhatott -  összefogva a rokonokkal, ismerő
sökkel -  annak kivágásáról és hazaszállításáról.

Lássunk erre egy példát!
Az Udvarhely vármegyei Szentegyházasfalu határában 7200 

kh (4144 ha) közbirtokossági erdő volt.133 Ennek a használati jo
gát rendelték hozzá az ugyanilyen nagysági mezőgazdasági te
rülethez: kinek mennyi szántója vagy kaszálója volt, annyi 
arányrész illette az erdőből. A 100 éves vágásfordulóban kezelt 
erdőből -  az egyszerű térszakozás alapján -  évente 72 kh-t (41,4 
ha) lehetett kitermelni. Az üzemterv szerint kitermelhető erdő
részt a kezelő erdőgondnokság kijelölte, a fahasználat felosztása 
viszont a közbirtokosságra várt.

A megbízottak a fákat sorszámozták és a mellmagassági át
mérőjüket megmérték. Köbözés után az összes fatérfogatot el
osztották a 7200 arányrész között, és az így kapott szorzóval 
kezdték a mintegy 800 tag jogosultságát kiszámítani. A tagok 
ezek után cédulán kapták meg a kivágható fák sorszámát, s hoz
záfoghattak az arányrész alapján őket megillető fák kitermelésé
hez. (Az említett részeléssel kapcsolatban ismételten utalunk rá, 
hogy a birtokosság névjegyzéke és természetesen az egyes birto
kosokat megillető arányrész nemcsak a gyűléseken, szavazáso
kon volt nélkülözhetetlen, hanem, és elsősorban, a vagyontól 
történő részesedés miatt is.)
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A birtokosok igyekeztek akkor a fát kitermelni, amikor a me
zőgazdaságban kevesebb munkájuk volt, s fogattal -  szekéren 
vagy szánon, esetleg vonszolva -  hazaszállítani. Különösen 
nagy feltáróút-hálózatra, netalán komoly vágásrendre nem volt 
szükség, az alapvető erdei munka ismerete apáról fiúra szállt.

Az erdőtörvény által szabályozott erdőhasználat megkövetel
te a szállítási engedélyek fogalmának a bevezetését. Az egykori 
falutörvények, szokások helyébe a vármegyei hatóságok sza
bályrendeleteket alkottak. Ebben meghatározták, hogy az egyes 
birtokosoknak csak a „fautalvány" felmutatása mellett, rend
szerint annak kiállítását követő 8 napon belül kellett a fát az er
dőből elvinniük.134 (Az előbb említett, szentegyházasfalui 
példában erre nem volt szükség, mert a „cédula" egyben szállí
tási engedélyt is jelentett.) Mindezzel a visszaéléseket, netalán a 
falopásokat igyekeztek visszaszorítani.

A közbirtokossági tagok nem minden esetben tartottak igényt 
a számukra juttatott fára. Ekkor az illető törzseket (mert általá
ban kisebb erdőfoltokról, legtöbbször azonban csak törzsekről 
volt szó) a tagok egymás között elárverezték.135 Ilyen esetben 
azonban nemcsak a tagok, hanem a helyi mesteremberek, neta
lán kisebb fakereskedők is fához juthattak. S nem lényegtelen, 
hogy a törzsenkénti árverezés hozta általában a legjobb pénz
ügyi eredményt. Jobbat, mint amikor az egész erdőrészeket, er
dőket adták el fakereskedőknek. Ismét hangsúlyozzuk azonban, 
hogy ez főleg a kisebb, rendszerint a falvakhoz közel fekvő, 
rendszerint tölgy- és kőrisfából álló erdőket érinthette, s közvet
lenül kapcsolódott a közbirtokossági tagok természetbeni, fából 
való részesedéséhez.

A nagyobb, rendszerint vállalkozóknak eladott erdőkre na
gyobb rend, a munkák ütemezése és természetesén a szállítási 
úthálózat kialakítása volt jellemző. A fenyőt általában tavasszal, 
május-júniusban döntötték, s a korona meghagyásával szándé
koztak a fa kiszáradását elérni. Az őszi, de még inkább a téli hó
napokban lecsúsztatták az arra berendezett vízfolyások, illetve 
utak mellé, hogy a következő tavasszal, nyáron megkezdődhes
sen a fűrészekhez a szállítás. így a fa egy-másfél év alatt jutott el 
a fűrészekig, amely hosszú időszak alatt olykor jelentősen káro
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sodott. Ezért az első világháború éveiben, majd a háború után 
egyre inkább a folyamatos, az év minden szakában végzett faki
termelés és szállítás vált a Székelyföldre is jellemzővé.136 Ehhez 
azonban szükség volt a szállítóberendezések, így elsősorban az 
időjárástól függetlenül működő vasutak fejlesztésére, no és a 
munkások szakmai tudásának emelésére.

Az erdei munkások munkakörülményei igen mostohák vol
tak. A fakitermelés, szállítás idején ugyanis rendszerint az erdő
ben, a munkaterület közelében laktak. A székelyföldi miniszteri 
kirendeltség ezért a századforduló éveiben javasolta, hogy pél
dául Gyergyóremete vidékén készítsenek az erdei munkások
nak „menedékhelyeket".137 A tervezett „egyszerű munkás- 
lakházak" kiterjedt felépítése azonban elmaradt. Helyette to
vábbra is a hagyományos kalyibákban, kunyhókban laktak.

A lombfák kitermelésére legalkalmasabb az őszi és téli idő
szak volt. Télen azonban a nagy hó gyakran akadályozta a mun
kákat.138 A lomberdőkben azonban -  miként már utaltunk rá -  
olyan kiterjedt, koncentrált vágásterületek, mint a fenyőerdők
ben, általában nem voltak.

6.7 Szállítási viszonyok
A saját szükségletre termelt faanyag ki- és elszállítását tehát 
mindenki maga oldotta meg. Ehhez minden esetben utakat, il
letve szánutakat használtak. Ugyancsak utakon szállították Há
romszékből Brassóba -  mint a vidék legjelentősebb fafogyasztó- 
és fapiac helyére -  a faanyagot. Mindez azonban viszonylag cse
kély mennyiségű fát jelentett. Fejlett és kiterjedt szállítási eszkö
zöket és -pályákat elsősorban a fakereskedők által megvásárolt, 
nagy mennyiségű fa mozgatása igényelt. Ennek a szállítási le
hetőségeit tehát célszerű részletesebben is megvizsgálnunk.

Bár időben nem az első, de a dualizmus korában a legjelentő
sebbé váló szállítási eszköz a vasút volt. A székelyföldi erdők 
értékesítési lehetőségeit alapvetően ez határozta meg, s éppen 
ennek fejletlensége évtizedekig akadályozta a székelyföldi er
dők fájának megfelelő áron történő eladását, így a birtokközös
ségek pénzügyi helyzetének javítását.
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A közforgalmú vasút Marosvásárhelyt 1871-ben érte el, 1886- 
ban pedig Szászrégent. A másik, a Székelyföld déli részével 
szomszédos, Brassót 1873-ban érte el a vasút, s ez az említett két 
fővonal lehetőséget teremtett a Székelyföld vasúttal történő be- 
hálózására. Az építés azonban lassan haladt, s nem is az ésszerű 
közlekedési irányoknak megfelelően. Héjjasfalváról kiindulva 
Székelyudvarhely felé 1888-ban építettek ki egy szárnyvonalat, 
a Brassó-Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely vonalat pedig 1891- 
ben. (1907-ben ezt meghosszabbították Bereckig.) A Sepsiszent- 
györgy-Csíkszereda-Gyimesbükk irányú vasút 1897-ben készült 
el, amelyhez később csatlakozott (Mádéfalvából kiindulva) a 
Gyergyógyszentmiklós és a Maros völgyébe tartó vaspálya. En
nek Gyergyószentmiklóstól Déváig terjedő szakaszát csak 1909- 
ben adták át. Ezzel végül létrejött mindegyik szállítási 
főiránnyal, így a Maros völgyével is a vasúti összeköttetés.139

A vasút közvetlenül hatott az erdők értékére. Nemcsak az 
építkezésekhez szükséges, talpfákat szolgáltató tölgyesek ára 
emelkedett (ezen erdők jelentős része egyébként már nem érte 
meg a vasútépítés időszakát), hanem a fenyő fűrészárut is job
ban el lehetett adni. A székelyudvarhelyi erdőgondnok az 1894. 
évi jelentésében például leszögezte: a vasút kiépülése után a fa 
jobban eladható, sőt az épületfa ára jelentősen emelkedett. 
Ugyanakkor a szomszédos székelykeresztúri erdőgondnok 
megjegyezte: a birtokosok az értékesítési viszonyok javulását a 
Kis-Küküllő mentén tervezett vasút kiépítésétől várják.140 (A Pa- 
rajdig terjedő vonalat 1905-ben adták át.)

A későbbiekben, századunk elején azonban egyre világosab
bá vált, hogy a vasút önmagában nem oldja, nem oldhatja meg a 
székelyföldi erdők értékesítési gondjait. A legfontosabb felvevő 
piacok (itt elsősorban Németországra gondolunk) nagyon távol 
estek, tehát a Székelyföldről származó fa- vagy fűrészáru a tá
volságból adódó magas szállítási költségek miatt a versenyben 
lemaradt.

A másik szállítási irányt, a romániai kikötők felé történő 
mozgatást a Szeret, majd a Tatros völgyében már a múlt század
ban kiépített vasutak segítették. Ez a szállítási irány termé
szetesen csak a vízválasztón kívül eső, Románia felé hajló
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erdőségeket érintette, s ott is a fát valahogyan el kellett juttatni a 
vasúti feladóig. Ennek eszköze a tutaj volt.

A székelyföldi tutajozás, tutajjal történő anyagmozgatás tu
lajdonképpen csak két folyót, a Kis-Besztercét és a Marost érin
tette. Ezért most megvizsgáljuk a két folyón kifejlődött tutajozás 
néhány jellemző vonását.

A Kis-Besztercén a tutajok összeállítását Gyergyótölgyes ha
tárában, a „Porond"-on végezték. ORBÁN Balázs még megkü
lönböztetett ötféle tutájt, amelyek neve a szállított faanyagra 
utalt. így a duláptutajok a Kis-Beszterce mellékágain lévő vízi- 
fűrészek által vágott „duláp(deszká)ból" álltak. Ezeket a tutajo
kat három-három (esetleg kettő-kettő) vagy négy-négy deszkát 
tartalmazó kötegekből állították össze. A kötegekből 18-20-at 
egymás mellé helyeztek, majd széldeszkák közé fogták őket. A 
pallókon (deszkákon) túlérő széldeszkákat faszegekkel összekö
tötték, sőt az elcsúszás ellen a felső széldeszkákat faszegekkel 
rögzítették a kötegekhez is.141

Általában hatvan-száz darab deszka tett ki egy talpat és öt
hat talpat kötöttek egy (teljes) tutajjá össze. A tölgyesi tutajosok 
általában Piatra-Neamtig (Karácsonkőig) vitték a rakományu
kat, onnan pedig a galaciak gondoskodtak a továbbszállításról. 
A fát Galacon hajóra rakták (esetleg további feldolgozásnak ve
tették alá), és vitték Isztambul felé.

Ugyanígy vitték az árbocfákból, netalán keresztárbocnak való 
fákból álló tutajokat is a tengeri kikötőig. Ezek felteherként oly
kor borvizet, zsindelyt, illetve fűrészárut szállítottak. ORBÁN 
Balázs évi hatezerre tette a Kis-Besztercén leúsztatott tutajok 
számát, de megjegyezte, hogy a tutajozási idény rövid. A Kis- 
Besztercén ekkor ugyanis még nem voltak vízfogók, csak a fo
lyó természetes vízmagasságát használták tutajozásra.

Később, a múlt század utolsó két évtizedében a Kis-Beszterce 
mellékvizein vízfogókat építettek, amelyekkel a tutajozási 
idényt meg tudták hosszabbítani. Megjegyezzük azonban, hogy 
az ekkor leúsztatott tutajok száma mégsem nőtt jelentősen, mert 
a Romániával kitört vámháború miatt csak a minőségi árut volt 
érdemes a tenger felé szállítani. A különféle szállítási engedélye
ket, biztosítékokat ugyanis csak minőségi faáru, illetve fűrészá
ru esetében volt érdemes kifizetni.142
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A székelyföldi tutajozás másik irányát a Maros jelentette. A 
Maroson úszó tutajok tulajdonképpen egész Erdélyt átszelve ju
tottak le az Alföldre, a magyarországi legfontosabb fapiacokra, 
így érthető, hogy ez a szállítási főirány már századokkal koráb
ban kifejlődött, s megkezdődött a folyó mentén álló erdőségek 
nagyarányú kitermelése. A fakereskedelemben rejlő nagy üzlet 
hamar, már a század elején szászrégeni vállalkozók kezébe ke
rült, akik igyekeztek a tutajozásnak mind műszaki, mind jogi és 
pénzügyi lehetőségeit megteremteni. Évtizedekig tartott aztán a 
harc, hogy ki uralja a marosi tutajozást, de ennek részletei jelen 
vizsgálódásunkba nem tartoznak. Csak jelezzük, hogy a tutajke
reskedő társulatoknak meg kellett volna oldaniuk a marosi tuta
jozást veszélyeztető számtalan műszaki problémát (víz
szabályozás, partvédelem stb.), amelyre azonban kevés gondot 
fordítottak. Hiszen a tutajos felel a faáruért, vigyázzon az a ra
kományra!

A marosi tutajokat Gyergyócsomafalván, Gyergyóalfaluban, 
Gyergyóremetén, Ditrón és Gyergyóvárhegyen (itt csak a szé
kelyföldi községeket említjük meg) fúrták talpakba. Ezen me
revkötésű talpakat nagy duláptutajba, vagy fordított tutajba 
kötötték. Az első esetben a (szálfák) rönkök vastagabb végei egy 
oldalra kerültek, míg a második esetben minden második rön
köt megfordítva helyeztek el. Az egy talpba kerülő szálfák szá
ma azok átmérőjétől függött. A legvastagabbakból csak 5-13 
szálat, a közepesekből 14-16 szálat, míg a vékonyakból 18-24 
szálat kötöttek egy talpba. A talpak szélessége a 3 ölet (2,5 m) 
nem haladhatta meg.

A közepes átmérőjű szálfákból álló talpakra deszkát is raktak, 
amellyel általában a marosi (vízi)malomtulajdonosok vámját 
váltották meg. A közepes és a kis átmérőjű szálfákat csak Szász- 
régenig vagy Marosvásárhelyig vitték, ott általábán eladták. A 
nagy szálfák tutaját a gyergyói tutajosok szintén átadták olyan 
embereknek, akik ismerték az utat Malomfalváig, Kerelőszent- 
pálig. Itt aztán az eddigi talpakból négyet-négyet kötöttek össze 
egy tutajjá, s vitték -  ismét más tutajosok -  Zám, Soborsin, Sze
ged irányába. Mivel Malomfalváig egyetlen talpból állt a tutaj, s 
azután egyesítették őket, a talpakat a Maros felső folyásánál fer
tálytutajnak nevezték.
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A Maros felső folyásánál nem voltak vízfogók. Ezért például 
a Gyergyóújfalu határában kitermelt fát csak a Maros áradása 
idején tudták szálanként Csomafalváig, a bekötőhelyig leúsztat
ni. Maroshévíz környékén pedig „dugással", a patak medrének 
ideiglenes elzárásával duzzasztották fel a vizet, s úsztatták le a 
marosi bekötőhelyekig.

A századforduló éveiben idényenként mintegy tízezer fer
tálytutaj úszott le Zámig. A folyó középső és alsó vízhozama le
hetővé tette a tavasztól őszig tartó tutajozási idényt, de a 
mederbeli zátonyok, sziklák stb. csak a magasabb vízállás idején 
történő tutajozást indokolták.143

Az 1902. évi székely kongresszus javasolta a tutajosok jogai
nak rendezését. Az általános gyakorlat szerint ugyanis a tutajt 
leúsztató munkás (béres) csak a szerencsés kikötés, a hiánytalan 
átadás után kapta meg a bérét. Ha a folyón leselkedő számtalan 
veszélyt nem tudta kikerülni, a tönkremenő, elszabaduló fával a 
kereset is elúszott. Ugyancsak a kongresszus javasolta, hogy az 
állam tegyen meg mindent a marosi tutajozás műszaki feltételei
nek a megjavításáért, támogassa az ezzel foglalkozó társasá
got.144

A marosi tutajozás felett azonban az említett, 1909-ben meg
nyíló Maros-völgyi vasút végképp meghúzta a lélekharangot. A 
cseppet sem olcsó vasúti szállítás versenyképesebbé vált, mivel 
az biztonságosabbnak, az időjárástól függetlenebbül működő
nek bizonyult, mint bármilyen tutajozási társulat. Ugyanakkor a 
szállítás során a faanyagban összehasonlíthatatlanul kevesebb 
kár keletkezett, mint a vízi szállítással. így tulajdonképpen az 
1910-es évekre a marosi tutajozás elvesztette jelentőségét.

A távolsági szállítás után néhány gondolatban utalunk a vá
gásterületeken, illetve az erdőben történő anyagmozgatásra is.

A csúsztatás mind a csúsztatóutakon, mind a csúsztatóvá- 
lyukban Székelyföld-szerte elterjedt. A kiterjedt vágásterülete
ken dolgozó, rendszerint idegen (krajnai, máramarosi) 
munkásoktól a székelyek hamar eltanulták a csúsztatok építését 
és használatát. A gyakran több kilométeres csúsztatókon azon
ban a fa számtalan károsodásnak (repedés, hasadás stb.) volt ki
téve, s az útról a talaj is hamar lekopott. (A fából épített

99



csúsztatókkal pedig jelentősen csökkent a kihozatal, hiszen az 
építésükhöz sok fára volt szükség.) Ugyanakkor a csúsztatok 
végén, a buffantóknál rengeteg fa felhalmozódott, ami nehezí
tette a továbbszállítást. Ezért mind az erdőtulajdonosok (féltvén 
a vágásterületen visszamaradó újulatot, talajt), mind a fakiter
melési vállalkozók, fakereskedők (féltvén a faanyagot) egyre in
kább a tőtől való vontatást részesítették előnyben.145 A 
vonszolást -  legtöbbször télen -  félig megemelve ökrökkel, eset
leg lovakkal végezték. Később, a világháború után ez vált általá
nossá, s már nyáron is folyt -  föld- és dorongutakon, lóval -  a 
vonszolás.

Végül ismételten utalunk rá, hogy a székelyföldi közbirtokos
sági erdőkben a fakitermelés és szállítás kiterjedtté, iparszerűvé 
csak későn, közvetlenül a századforduló éveiben vált. Ekkorra 
tette lehetővé a vasút, hogy a távoli, nehezebben hozzáférhető 
és a magánerdőknél drágábban megvehető erdők kitermelése 
egy-egy fakereskedőnek kifizetődő legyen. így érthető, hogy az 
erdők értékét -  miként az ország jelentős részén -  elsősorban 
azok megközelíthetősége határozta meg. A nem kereskedelmi 
célú fakitermelésnek viszont a hagyományos, szekérrel, szánnal 
történő szállítási módja továbbra is fennmaradt.

6.8 Erdőművelés, kopárfásítás
Az 1879. évi XXXI. te. 5. §-a alapján a feltétlen erdőtalajon álló 
erdőket (továbbá a védőerdőket és futóhomokon lévőket) a ki
termelést követően hat év alatt fel kellett újítani. A törvény 
nem határozta meg, hogy vajon természetes vagy mesterséges 
úton erdősítendők-e be a vágásterületek, de erre nem is volt 
szükség. A hegyvidéki erdők zömében mind a lomb-, mind a 
tűlevelű fák helyes vágásvezetéssel általában természetes úton 
felújultak. Ezt azonban a Székelyföldön is akadályozta a kiter
jedt tarvágások rendszere, na és természetesen a kitakarítatlan 
vágásterületek. A fakitermelési vállalkozók ugyanis legtöbbször 
csak a jól felhasználható, gazdaságosan továbbszállítható fákat 
vitték el, a többit a vágásterületen hagyták -  akár állva, akár le
döntve. Ehhez járult még a közelítések kártétele. Tehát a termé
szetes újulatban hiányok, tisztások voltak, amelyeket csak

100



mesterséges úton lehetett pótolni. Ugyancsak mesterséges ülte
tést kívánt az esetleges fafajcsere, továbbá az erdőtörvény előtt 
keletkezett, legeltetett vágásterületek, amelyek elmaradt felújítá
soknak számítottak, s mielőbb beerdősítendők voltak.

Az erdőtörvény előtti időkből természetesen nincsenek pon
tos adataink arról, hogy mennyi volt a Székelyföldön az elma
radt felújítás (mint ahogy a pontos erdőterületet sem tudjuk.) 
Miként már idéztük, KOZMA Ferenc 1879-ben írta, hogy Ud
varhely vármegyében 1860-tól 1876-ig 11.236 kh-on (6466 ha) 
nem újult fel, nem újították fel az erdőt, tehát ott az kipusztult. 
„Hasonló felvétellel (ti. Udvarhelyben az alispán íratta össze a 
fel nem újult erdőket) bizonynyal az egész székelyföldön hason
lóan megdöbbentő eredményeket tüntetnének előnkbe. E felől 
nem lehet kétségben, a ki megyénként látja, hogy a lomberdők 
helyén mint keletkeznek a nagykiterjedésű cziherek, melyeket 
erdőkké növekedni a legeltetés (különösen a kecske) nem enged
-  aki a fenyvesek között csaknem anynyi letarolt, puszta és talaj
vesztett sziklásoldalt lát elterülni, mint a menynyit az erdők el
foglalnak."146

A KOZMA Ferenc leírásában vázolt állapotok bizonyára hoz
zájárultak az erdők állami kezelésbe adásához, hiszen az állam
erdészet nemcsak szaktanácsadással, hanem anyagi 
eszközökkel is segítette az erdőfelújítást. Ennek több módja is 
volt.

Az erdősítésekhez szükséges csemetét csak részben lehetett 
az állományok alól szedni, zömében csemetekertekben kellett 
megnevelni. Az 1880-as években néhány helyen a birtokosság 
maga is létesített csemetekertet, de az államerdészeti kezelés is 
fontos feladatának tartotta az állami csemetekertek létrehozá
sát. Például a Csíkszeredái csemetekertből évente félmillió cse
metét adtak ingyen,147 a birtokosságoknak csak a csomagolásról 
és elszállításról kellett gondoskodniuk. A csemeték felhasználá
sával, elültetésével kapcsolatban érdemes idéznünk a Csíkszere
dái erdőhivatal 1894. évi jelentését.148

Az erdőhivatal területén ebben az évben 16 birtokon 96,87 kh 
(55,75 ha) mesterséges erdősítést hajtottak végre, igaz, egy ré
szét állomány alól szedett csemetékkel. Az erdőhivatal megje
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gyezte, hogy a községek ugyan nem hátráltatják a mesterséges 
erdősítéseket, de úgy általában feleslegesnek tartják. Ez nem
csak abból a szemléletből fakad, hogy „a fa úgyis nő", hanem 
birtokjogi kérdésekből is. Megtörténhet ugyanis, hogy a frissen 
beerdősített terület az arányosításkor magántulajdonba kerül, s 
akkor mind az állam, mind a község áldozatvállalása felesleges 
volt.

Az erdősítések kivitelezéséhez a munkaerőt „kapuszer" sze
rint biztosították. Tehát minden ház küldött a kidobolt napokon 
munkást. Ezek nem is mindig a legerősebb családtagok voltak, 
de sokkal több gondot okozott, hogy szinte naponta más jelent 
meg a család nevében. így a csemeteültetésbe nem tanultak be
le, a munkák irányítását végző erdőőr meg nem lehetett egy
szerre 40-60 ember sarkában, hogy a helyes ültetést 
magyarázza, ellenőrizze. Ennek következtében az ültetések kivi
telezése rossz, s így a megmaradás csekély volt.

Nagyborosnyói erdőgondnokságból írták a következőket. A 
kapuszer szerint kirendelt munkások leginkább arra töreksze
nek, hogy az ültetési (vetési) anyag minél előbb elfogyjon. En
nek érdekében jobb esetben csak felületes munkát végeznek, a 
rosszabb pedig az, amikor a csemetéket eldugják vagy elássák. 
Az ilyen munkát végzők ellen ugyan az erdőgondnok eljárást 
kezdeményezett, de az esetleges büntetéstől senki nem rettent 
meg -  folytatta az állami vagyonnak minősülő csemete tönkre
tételét.

Az államerdészet hivatalnokai természetesen nem lehettek 
ott minden egyes ültetésnél, de azért igyekeztek minden na
gyobb erdősítéshez szakembert küldeni. A községi elöljárók né
hány helyen arra vállalkoztak, hogy az államerdészettől 
megkapott csemetét, majd ők (erdészeti felügyelet nélkül) elül- 
tettetik. A Csíkszeredái erdőhivatal vezetője azonban ezt nem 
pártolta, hiszen akik szakember felügyelete mellett rossz mun
kát végeznek, a községek „kalákájában" még kevesebb figye
lemmel dolgoznak. Helyette inkább a közmunkában végzett 
vetést javasolta: kevesebb a hibázási lehetőség, több magból 
több csemetére lehet számítani stb. Ennek azonban a szűkös (fe- 
nyő)magkészletek szabtak gátat. Maradt tehát a korábbi mód
szer.
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A kapuszeres csemeteültetés és csemetekerti munkák helyett 
a berecki erdőgondnok „csemetekerti alap" létesítésére tett ja
vaslatot. Az alapból fizethetnék az erdőművelés munkabérét -  
vélte de az ötletét nem pártfogolta senki sem. A községeknek 
éppen elég gondot okozott a különféle „alapok"-ra történő befi
zetés, amelyek egy részét éppen az állami erdőkezelés honosí
totta meg.

A gyergyótölgyesi erdőgondnokság területéről ismerjük azt 
az eljárást, amely szerint a vágástakarítást és a felújítást mező- 
gazdasági előhasználattal kötötték egybe.149 A vágásterületen 
maradt fát, gallyat és aljnövényzetet felégették, majd a területet 
felszántották, s oda árpát vetettek. A következő évben pedig el
ültették a facsemetéket. Ez jobb eredményt hozhatott, mint a ka
puszer, mert a mezőgazdasági előhasználat fejében az arra 
jelentkezők lelkiismeretesebb munkát végeztek.

A mesterséges erdősítések végrehajtásával kapcsolatos ne
hézségek TÖRÖK Ferenc székelyföldi országgyűlési képviselőt 
odavezették, hogy a Parlamentben tegye fel a kérdést „...azt kér
dem t. ház: kinek van haszna az erdősítésben? A munkásnak, a 
birtokosnak, vagy az erdésznek?"150 Ezután sorra megválaszolja 
a feltett kérdéseket. A munkásságnak nem, mert az az ültetés
ben dolgozó gyerekek, asszonyok (századunkban már gyako
ribb volt a bérmunka, mint a kapuszer) kicsike napszámukat a 
boltba viszik „bécsi rongyért" A birtokosságnak szintén nem, 
mert az legfeljebb a büntetéstől fél, azért vállalja a szállítási és 
ültetési költségeket, de nem bízik az erdősítés sikerében, a jövő 
században „learatható" fák hasznában. Az erdészek ugyan 
megkapják a kiszállási díjukat, de nekik meg a szakmai hibák 
miatt főhet a fejük. A tarvágás után maradó vágásterületek fel
újítása ugyanis -  véli TÖRÖK Ferenc -  nem való a Székelyföld
re. Helyette szálaló üzemet kellene alkalmazni, amely védi a 
talajt és a felnövekvő csemetéket.

Igen, ez utóbbi kérdésben TÖRÖK Ferencnek tulajdonképpen 
igaza volt. A korabeli műszaki és értékesítési lehetőségek azon
ban megkövetelték a koncentrált vágásterületeket, s így a tarvá
gást is. (Még a XX. század végén sem tudunk a biológiailag 
indokolt, ésszerű szálalóvágásos erdőgazdálkodásra áttérni.)
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Ugyanakkor a tarvágások tették lehetővé a különböző fafajcse
réket, a fafajpolitika megfelelő érvényesítését.

A Székelyföldön is általánosnak mondható az a törekvés, 
amelynek alapján a műszakilag nehezen felhasználható, így alig 
hasznosított bükköt fenyővel kívánták felváltani. Erre példa
ként egy első, 1887-ben készített üzemtervet tudunk idézni.151

Csíkszentgyörgy, Csíkbánkfalva és Menaságújfalu tízes birto
kosságának Csíkszentgyörgy határában, az Úz- és a Csobános- 
völgyre hajló, összesen 7872,4 kát. hold (4530,6 ha) kiterjedésű 
erdejében három üzemosztályt alakítottak ki. Az „A"-ba 4021,9 
kh (2314,6 ha), a „B"-be 3355,6 kh (1931,2 ha), a „C"-be pedig a 
494,9 kh (284,8 ha) kiterjedésű (ez utóbbi helyre véderdő), erdő 
került. Az „A" és „B" üzemosztályokat 120 éves vágásforduló
ban kívánták kezelni úgy, hogy a bükköt lehetőleg visszaszorít
sák. Helyette fenyőféléket akartak ültetni, ennek érdekében 
megengedték a tarvágást. „A mennyiben -  írták az üzemterv
ben -  a birtokosnak jegenyefenyőmag áll rendelkezésére, a tisz
ta lombfaállabok öt évvel a kihasználás előtt jegenyefenyővel 
alávetendők." Tehát féltek az elegyetlen lucfenyőtől, helyette je
genyefenyőt ültettek volna -  de nem nagyon volt mag, így ma
radt a lucfenyő, illetve legtöbbször a bükk. A kiterjedt bükkösök 
átalakítására ugyanis óriási csemetemennyiségre lett volna 
szükség, amely a Székelyföldön nem állt rendelkezésre. Keve
sen gyűjtötték a lucmagot, így gyakran -  a meglévő csemeteker
tek ellenére is -  a felvidéki államerdészeti csemetekertekből 
szállították a Székelyföldre a szaporítóanyagot.

A fafajcsere érdekében néhol alátelepítéssel is próbálkoztak, 
de a kapott eredményt nem tartották kielégítőnek.152 Az alátele- 
pítés ugyanis kíméletes erdőhasználatot, lehetőleg hóban vég
zett fakitermelést és közelítést kívánt volna meg.

A székelyudvarhelyi erdőgondnok írta 1894-ben,153 hogy az 
első üzemtervezésekkor az erdészek rendszerint mesterséges, 
ültetéssel végzett erdőfelújítást írtak elő. Ezt azonban a gyakor
lat megcáfolta. Belátták ugyanis, hogy a távoli, magas hegyekre 
az ültetési munkát végzők sokára, nyár elején mehetnek csak 
fel, amikor a mezőgazdaságban is van éppen elég tennivaló. 
Ugyanakkor a tapasztalatok szerint az erdők a fakitermelés után
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-  megfelelő kímélettel -  természetesen is felújultak, tehát enge
délyezték a mesterséges erdősítés elhagyását.

A lomberdők felújulása, felújítása azonban nagyban függött a 
makkterméstől. Az olykor évekig elmaradt termés miatt a cse
metekerteket is szüneteltették, olykor felszámolták. Mindezek 
ellenére századunk elejére a jelentős erdősítési hátralékokat le
küzdötték, ezzel az államerdészeti kezelés tényleg valódi ered
ményeket tudott felmutatni -  mégha a helyi lakosság (és annak 
országgyűlési képviselője) a szűkebben vett erdészeti célokat 
nem is értékelte igazán.

Az államerdészet komoly eredményeket ért el a kopárfásítás
ban is.

Az 1879. évi erdőtörvény egyik célja volt, hogy az elkopáro- 
sodott hegyoldalak újraerdősítését elősegítse. A törvény 166. §-a 
ezt fásításra szövetkezett birtokosok közös tehervállalásával 
gondolta elérni, ami természetesen leginkább jámbor óhaj ma
radt. Ennek ellenére a kincstári területeken kívül is születtek je
lentős kopárfásítási eredmények. Ezekben szerepet játszott a 
közvetett állami segítség, amely ingyencsemetékben, kopárer
dősítési jutalmakban, esetleg fásítási hitelekben nyilvánult meg.

A kopárerdősítések kilátásba helyezett állami támogatásával 
a székelyföldi birtokosok is éltek. 1889-ben Háromszék várme
gyéből például a következő igénylés érkezett a minisztériumba: 
190,6 ezer erdei-, 142 ezer feketefenyő-, 40 ezer akác- és 30 ezer 
tölgycsemetét, továbbá 50 kg lucfenyő-, 2 kg erdeifenyő- és 2 kg 
feketefenyőmagot kértek. A minisztérium mindezt a márama- 
rosszigeti, a szászsebesi és a lugosi kincstári erdőgazdaságokból 
utalta ki.154 (Látható, miként segítették közvetlenül is a kincstári 
erdészeti egységek a többi erdőbirtokos munkáját.)

A kopárfásítási jutalomra (amelyek a költségek bizonyos 
megtérítését, de még inkább a szakmai, erkölcsi elismerését je
lentette) pedig a Csíki Magánjavak példáját idézhetjük.155

A Magánjavak területén, a gyergyótölgyesi erdőgondnokság 
kerületén 1909-ben a következő 7 helyen kezdtek el fásítást:

1. Bélbor község határában, a Muncsel-havason 62,4 kh-on 
(35,9 ha) végeztek fásítást. A köves, kőgörgeteges, 1150-1450 
tengerszint feletti magasságú, 20-40 fokos lejtőn luc-, vörös- és 
erdeifenyőt ültettek, amit később duglász- és törpefenyővel pó-
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toltak ki. A területre összesen 506 ezer csemete került, ami kát. 
holdanként 8110 csemetét (hektáronként 14.100 darab) jelentett. 
Az erdősítés költsége 11.132 korona volt.

2. Bélbor határában, a Kurtasarok határrészben 27,9 kát. hol
don (16,1 ha) ültettek fát. A szintén köves, sziklás, 920-1300 tfsz. 
magasságú, 20-40 fok lejtésű területen luc-, vörös- és erdeifenyőt 
ültettek, amit később duglásszal pótoltak. Ide összesen 210,7 
ezer csemete került (7500 db/kh, azaz 13.100 db/ha). Az erdősí
tés költsége 4642 korona.

3. Gyergyóbékás határában, a Köszörűkő-patak nevű részen 
20,0 kh (11,5 ha) kopár befásítását végezték el. A helyenként víz
mosással szaggatott, 550-750 tfsz. magasságú, 15-35 fokos lejté
sű területre luc- és feketefenyő, tölgy-, kőris és akáccsemetéket 
ültettek, összesen 191,1 ezer darabot (9600 db/kh, azaz 16.600 
db/ha). Az erdősítés költsége 4202 korona.

4. Gyergyóbékás határában, a Bisztra-patak völgyében 32,0 
kh-on (18,4 ha) ültettek fákat. A patak által megszaggatott, illet
ve hordalékos talajba luc- és feketefenyő-, akác-, kőris- és tölgy
csemeték kerültek, összesen 170,3 ezer darab (5300 db/kh, azaz 
9200 db/ha). A kerület tengerszint feletti magassága 720-850 m, 
lejtése 15-25 fok. Az erdősítés költsége 3740 korona.

5. Ugyancsak Gyergyóbékás határában, a Borvíz-patak men
tén, sekély, sziklás talajon végeztek 14,0 kh-nyi (8,1 ha) területen 
fásítást. A kopár tengerszint feletti magassága 800-900 m, s luc
fenyőt, tölgyet, kőrist és akácot ültettek, összesen 73,7 ezer dara
bot (5300 db/kh, azaz 9100 db/ha). Az erdősítés költsége 1628 
korona.

6. Gyergyóholló község határában, az Arszuj nevű részen 9,6 
kh-at (5,5 ha) fásítottak be. Az 1200-1300 m magasságban lévő, 
kőfolyásos, meredek részre előbb vörös- és erdeifenyő-, majd 
pótlásként duglász- és törpefenyő-csemetéket ültettek, összesen 
61 ezer darabot (6 400 db/kh, azaz 11.100 db/ha). Az erdősítés 
költsége 1342 korona.

7. Gyergyóholló község határában, a „Cibles tetején" 2,5 kh 
(1,4 ha) erdőt létesítettek. Az 1500-1600 m magasságú, köves, 
sziklás területre luc-, vörös-, erdei-, duglász- és havasifenyő-cse- 
metét ültettek, összesen 17 ezer darabot (6800 db/kh, azaz 12 
100 db/ha). Az erdősítés költsége 374 korona.
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Az említett hét területen tehát 27 060 koronát költöttek kopár
fásításra, azaz kát. holdanként 134 K-át (233 K/ha). Ez összeha
sonlítva más kopárfásítási területekkel, például a Karszton vég
zett munkákkal, jelentős összeg.156

Erdészeti szempontból érdekes a duglászfenyő megjelenése a 
kopárfásításban, s az akác viszonylag nagy magasságban törté
nő alkalmazása. Az akácot ebben az időben azonban minden 
vízmosáskötéshez szinte egyedüli fafajként ajánlották. Ezért ért
hető az említett magas, zord vidékeken való ültetése is, bár a 
megmaradásában, azaz a kopárfásítás eredményességében ké
telkedünk.

A 7 pontban említett „Cibles teteje" befásítása külön is fi
gyelmet érdemel. A hegycsúcsok lekopott, letarolt, netalán le
geltetéssel letaposott, tönkretett tetejére nagyon ritkán sikerül a 
fát mesterségesen visszatelepíteni. Itt is valószínűleg csak az er
dészek kísérletező kedve ösztökélte a csúcs befásításával történő 
próbálkozást.

A Csíki Magánjavak igazgatósága a fenti munkákra kérte 
1914-re az 1000 koronás nagyjutalmat, ennek sorsáról azonban 
már nem tudunk. Az utolsó békeévben, 1913-ban viszont egy 
másik, szintén Gyergyóbékás és Gyergyóholló határában vég
zett, 196,1 kh-nyi (112,9 ha) kopárfásításért kaptak egy „művé
szi festményt".157

Végezetül idézzük egy évben, 1912-ben az állam által a szé
kelyföldi vármegyékben kopárfásítási célokra adott segítsé
gét.158

Maros-Torda vármegyében kopárfásítási célokra 46 birtokos
nak 447.410 db csemetét adtak ki, amelyből 100,85 kh (58,04 ha) 
beültetését végezték el. Kilátásba helyeztek még (1913. tavaszi 
kifizetéssel) 18 birtokosnak 2523 korona pénzsegélyt.

Udvarhely vármegyében kopárfásításra kiadtak 41 birtokos
nak 824.480 db csemetét, akik beültettek összesen 239,10 kh 
(137,60 ha) kopár- és vízmosásos területet. Ugyanakkor 5 birto
kos részére 1752 korona erdősítési segélyt utaltak ki.

Csík vármegyében kiadtak 4 birtokosnak 247.680 db cseme
tét, amelyből 66,35 kh (38,18 ha) beültetését végezték el. Egy bir
tokos 525 korona pénzsegélyben részesült.
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Háromszék vármegyében kiadtak 51 birtokosnak 508.030 db 
csemetét, amelyből 177,50 kh (67,62 ha) beültetését végezték el.

Mindezekből kitűnik, hogy az államerdészetnek mind az er
dőfelújítások segítésében, mind a kopárfásításokban alapvető, 
meghatározó szerepe volt -  mégha azt a lakosság (és ország- 
gyűlési képviselője) nem is értékelte megfelelően.

6.9 Erdővédelem
Az erdővédelem szempontjából a legelső és legtöbb feladatot az 
erdőégések megakadályozása adta. Utaltunk már rá, hogy az 
erdőtüzeket nemcsak a vigyázatlanság, hanem a szándékos 
gyújtogatás is okozta. Ugyanakkor kiterjedt erdőégések szinte 
minden évben előfordultak, amelyek legtöbbször a pásztorok 
vigyázatlanságából (szándékos gyújtogatásából?) keletkeztek. 
KOZMA Ferenc írja 1879-ben, hogy csak Ditró környékén 3000 
kh (1717 ha) erdő égett le.159

Az 1879. évi erdőtörvény 9. §-a külön kitért az erdőben gyúj
tott tüzekre. Az erdészeti hatóságot felhatalmazta, hogy száraz, 
kedvezőtlen időjárás esetén akár az egész erdőben tűzgyújtási 
tilalmat hirdethessen ki. Egyébként pedig az erdőőrök szigorú 
kötelességévé tette a pásztorok, erdei munkások szabályszerű 
tűzgyújtása, a megfelelő tűzrakóhelyek feletti felügyeletet. 
Ugyanakkor az erdei tüzek oltásának vezetését is az erdészeti 
személyzetre bízta, s az oltásban az érdekelt falu, birtokosság 
köteles volt részt venni.

A székelyföldi erdőket a szélviharok sem kerülték el. Külö
nösen a lucfenyvesek voltak, főleg ha azokat már megbontották, 
a szélre rendkívül érzékenyek. Az emberi felelősségre utaltak 
például az 1907. évi, Udvarhely vármegyében pusztító ciklonnal 
kapcsolatban. „Hogy miként támadhatott ez a rettenetes forgó
szél -  írták az egyik helyi lapban - , gondolkozhatnak rajta a ter
mészettudósok. De gondolkozhatnak rajta a nemzetgazdák is, 
hogy a székelyföldi erdők rablómódra való irtása miatt milyen 
légviszonyok állanak be itten s hogy az élet nyomorúságai mel
lett most már a szél is kezdi kiűzni ősi fészkéből a szegény szé- 
k elyt"160
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A természeti csapásnak felfogható széltörések, -döntések és 
hótörések, továbbá az erdőégések után azonban -  az erdőtör
vény erdőfenntartó rendelkezései alapján -  az erdőket fel kellett 
újítani. Ezekre a helyekre is vonatkozott a hat év alatti felújítási 
kötelezettség. Tehát már nem a természettől várták, hogy a ki
dőlt, leégett erdőkkel történjék valami, hanem a pusztulást mi
nél előbb helyre kellett hozni.

Az élő erdőkárosítók közül az apáca lepke (Lymantria mona- 
cha) 1891-93-ban a Békási-szoros környékén okozott jelentős ká
rosításokat. A Románia felől érkezett invázió főleg a határszéli, 
rendkívül értékes erdőket támadta meg, s mintegy 1400 kh (806 
ha) erdőt rágott le. „Az állami kincstár anyagi és személyi segé
lye -  írta DAPSY Frigyes 1894-ben - ,  nemkülönben az érdekelt 
községeknek rendkívüli pénzbeli áldozatai lehetővé tették ezen 
káros rovar elterjedésének nemcsak meggátlását, hanem a kö
rülményekből ítélve, azok teljes kipusztulását is."161

A tölgyesekben, bükkösökben időnként fellépett a hamvas 
szövő (Dasychira pudibunda). Például 1898-ban Parajd, Alsósó- 
falva és Szováta, illetve Nyárád remete környékén volt tömeges 
a fellépése. A védekezés úgy történt, hogy a megtámadott terü
letet igyekeztek elszigetelni. A hernyók által ellepett fák körül 
15-20 méteres sávban a fák törzsét kátránnyal kenték be. így a 
hernyók a további fákra nem tudtak felmászni, lehulltak és el
pusztultak. Az almot összeseperték és elégették, de termé
szetesen arra is figyeltek, hogy nem maradt-e a területen báb.162

Időnként gondot okozott a vadkár is. Például a kézdivásáiv 
helyi erdőgondnokság 1898-ban panaszkodott a vaddisznó 
„utóbbi időbeni" elszaporodására. Ezek az állatok -  miként ír
ták -  „csürhékbe verődve barangolják a tájat, s az erdősítéseket 
tönkreteszik". A vaddisznó egyébként legtöbb kárt a makkveté
sekben okozta, így a tölgyesek felújítását a legtöbbször csak a 
csemetekertekben nevelt csemetékkel tudták megoldani.

A századfordulón ugyan az erdővédelemnek nem volt ki
emelt jelentősége, de az államerdészeti kezelés ebben a munká
ban is szervezettséget és szakértelmet jelentett. Szervezettséget a 
károk elhárításában, esetleges megelőzésében, szakértelmet pe
dig a károsodás utáni helyzet kiküszöbölésében. Egyáltalán, a

111



Székelyföldön is bizonysággá vált, hogy az erdőket fenyegető 
károk részben megelőzhetők, helyrehozhatók.

6.10 Mellékhasználatok
A székelyföldi birtokosságok erdeiben a mellékhasználat általá
ban szabályozatlan volt. Az államerdészeti hatóságokat is csak a 
mezőgazdasági mellékhasználat, ezen belül is a legeltetés érde
kelte leginkább. Számottevő volt még a sertések túrtáp-legelője, 
illetve -  makktermő években -  a makkoltatás. A Székelyföld 
azonban nem kimondottan sertéstenyésztő vidék volt, így ez 
utóbbi erdészeti jelentősége is csekélynek mondható.

A kőfejtés és a szén- és mészégetés helyenként jelentősnek 
ítélhető, de számottevő közeli piaca egyiknek sem volt. így a 
közbirtokosságok bevételüket ezekből nemigen emelték. A szá
zadfordulón a faszenítés még korábbi jelentőségéből is vesztett, 
mert a vasútvonalak kiépítésével a kőszén felhasználása Erdély- 
szerte elterjedt.

A növényi mellékhasználatok közül a gombákat, a boróka
magot és a vadgyümölcsöket szedték.164 A vadalmát és vadkör
tét ecetkészítésre használták fel.165

Kovásznán valameddig csertörőmalom működött, amely el
sősorban a Királyhágón-inneni bőrüzemeknek szállított cserző- 
anyagot.166 A sepsiszentgyörgyi erdőhivatal vezetője azonban 
már az 1898. évi beszámolójában megjegyezte: „A cserkérget 
nemigen veszik."167

Nagyobb piaca volt a taplónak. A főleg Korond környékén 
dolgozó mesterek díszes sapkákat készítettek.168 A (fa)hajók tö
mítésére alkalmas és a sebészeti célokra használatos taplóval 
meg elsősorban az örmények kereskedtek.

Az erdei (növényi) mellékhasználatok közül azonban legna
gyobb jelentősége a legeltetésnek volt, ezért ezzel részletesebben 
is foglalkozunk.

6.10.1 Erdei legeltetés, legelőerdők
A korábban általánosan elterjedt erdei legeltetést az 1879. évi er
dőtörvény korlátok közé szorította. A véderdőkben tilos volt 
legeltetni mindaddig, „míg az a fák- és sarjadékok- vagy a talaj
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bán kárt okozhat", azaz csaknem minden esetben. A többi er
dőkben az üzemtervekben általában 10 év előtilalmast és 20 év 
utótilalmast állapítottak meg, azaz a kitermelésre kerülő erdők
ben legalább 30 évig tilos volt a legeltetés. Ugyanakkor egyéb, 
főként leromlott talajú, -faállományú erdőkben szintén az üzem
tervi előírásokkal tilthatták meg a legeltetést. A községekhez kö
zel fekvő erdők pedig általában ilyenek voltak, tehát a legelő ál
latokat távolabbi, nehezen megközelíthető helyeken kellett vol
na legeltetni. A sok helyen erdőként számon tartott kopárokat is 
csak úgy lehetett újraerdősíteni, ha onnan a legelő állatokat ki
tiltják. így tehát az erdészeti érdekek kétszeresen is ütköztek az 
állattenyésztés szempontjaival.

Az új, az erdőtörvény által életbe lépett rendszer ellen a szé
kelyföldi községek rendre tiltakoztak. POSTA József, háromszé
ki főispán írta 1883-ban: „Itten a három ugar rendszer dívik, a 
gazdáknak nincs nyári takarmányuk, és azon általános legelte
tési betiltás következtében legelők sem haszonbérelhetők, így az 
gazda közönség előtt nem áll egyéb, mint potom áron túladni 
marháin." A továbbiakban pedig dicsérte az erdőfelügyelő szor
galmát (ekkor még itt nem volt állami erdőkezelés, csak erdőfe
lügyelet), amellyel az a közösségek erdőit „mintaerdőkké akarja 
varázsolni", de erre -  a főispán véleménye szerint -  csak évtize
dek alatt kerülhet sor. Addig azonban meg kell oldani a legelte
tés nagy problémáját, így az erdei legeltetés kérdését is.169

Az erdészek látták, hogy itt akár az erdészettudomány szem
pontjainak csorbítása árán is megoldást kell találni. Az ellenté
tek feloldására próbálták meg a két művelési ágat, az erdőt és a 
legelőt közelíteni, s megalkották a legelőerdő kifejezést.

A legelőerdőnek -  MÁRTON Sándor megfogalmazása szerint
-  „oly, legtöbbnyire feltétlen erdőtalajjal bíró területet neve
zünk, a melyen a talaj termőképességének fen(n)tartása s termő 
erejének lehető fokozása és ez által az ott lévő legelőtér javítása 
végett fákat tenyésztünk és a melyet a talaj termőképességének 
megmaradását célzó szabályoknak szoros megtartása s a legel
tetés igényeinek teljes méltatása és okszerű alkalmazása mellett, 
erdőgazdasági alapon nyugvó szabályok szerint kezelünk."170
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A legelőerdő eszméjét legelőször, 1885. évi akadémiai szék
foglalójában BEDŐ Albert országos főerdőmester vetette fel.171 
Látta ugyanis, hogy a legelőket csak fásítással lehet megvédeni 
az elkopárosodástól, ugyanakkor pedig az állattenyésztés érde
kei az erdei legeltetés kiterjesztését kívánják meg. Érdekes mó
don először azonban inkább az erdészeti kezelés, az erdőtelepí
tés (-visszatelepítés) lehetőségei hívták fel a figyelmet a legelő
erdő üzemmód megalkotására. Az 1894. évi XII. te. legelőkkel 
foglalkozó 13. §-ában BEDŐ Albert javaslatára mondták ki, 
hogy „ha a létező vagy keletkező vízmosások másnak birtokát 
is károsítanák vagy kárral fenyegetnék, a szükséges óvintézke
déseket, esetleg ezen területeknek záros határidő alatti befásítá- 
sát a hatóság elrendelheti." Ebből aztán következett az az erdé
szeti szakirodalomban elhangzott óhaj is, amely szerint minden 
feltétlen erdőtalajon lévő legelőt erdészeti kezelésbe kellene 
venni, s ott megfelelő legelőerdő-gazdálkodást kialakítani.172 A 
legelőerdők megalkotását mégsem inkább az erdészeti szakmai, 
hanem a kimondottan szociális szempontok sürgették, s legelő
ször éppen az általunk most vizsgált székelyföldi viszonyok kö
zött.

Korai, még a legelőerdő üzem hivatalos engedélyezése, nép
szerűvé válása előtti időből, 1894-ből van forrásunk legelőerdő 
kialakítására. Udvarhely vármegyében, Székelyszállás határá
ban az a BÍRÓ János tett legelőerdő kialakítására javaslatot, aki 
később a kérdés egyik legjelentősebb szakemberévé vált.173

Székelyszállás határában174 egy 7,16 kh (4,12 ha) kiterjedésű, 
„Csontos" nevű területen idős gyertyánfák álltak, amelyek zár
lata mintegy 0,4 volt. Ezt mint erdőt jegyezték be a birtoknyil
vántartásba, majd az erdőtörvény után az erdők törzskönyvébe 
is. Mint községi erdő üzemtervezési kötelezettség alá tartozott, s 
az 1889-ben jóváhagyott ideiglenes üzemtervben előírták az 
idős fák kivágását, s az erdő makkvetéssel történő felújítását. A 
község ezt sérelmesnek találta. A területet ugyanis -  hivatkozva 
csekély kiterjedésű legelőire -  legeltetni akarta. így kérte a mű
velési ág megváltoztatásának, azaz az erdő legelővé minősítésé
nek az engedélyezését. Az erdészeti hatóságok ekkor kérték ki 
BÍRÓ János szakvéleményét.
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BÍRÓ megállapította, hogy a legelőre a községnek tényleg 
szüksége van, de a fákat sem lenne jó kivágni. A gyertyánok 
ugyanis a legelő marháknak árnyékot adnak, a fákról nyert rő- 
zsét pedig vízmosások kötésére, útjavításokra használják. „Ja
vaslom -  írta BÍRÓ -, hogy ezen teljesen elkülönített erdőrész 
külön üzemosztályba foglaltatván, az eddigi gyakorlat és hasz
nálatnak megfelelően jövőben is mint legelőerdő és 6 éves vá
gásforgással, nyakaló üzemben kezeltessék, miután az amúgy is 
eléggé kötött területen a fáknak a meglevő zárlatban való 
fen(n)tartása mellett vízmosások vagy suvadások képződésétől 
tartani nem lehet, a terület ily feltétel mellett állandó legeltetésre 
alkalmas, az ezen idő szerint eléggé jó állapotban levő 70 éves 
gyertyánfák pedig kitűnő sarjadzási képességgel bírnak."

Ennek megfelelően az említett terület felújításától, zárt erdő
vé való alakításáról az erdészeti hatóságok -  megfelelő minisz
tériumi engedély birtokában -  lemondtak.

Az erdőbeni legeltetés megoldását az arányosítások és tago
sítások is egyre inkább szükségessé tették. A közös legelőből ki
szoruló birtokosoknak ugyanis egyedüli legeltetési lehetőség
ként az (a még közös tulajdonban lévő) erdők maradtak. Az ará
nyosításkor rendszerint szétszórtan megkapott erdők (legelők) 
azonban újabb problémákat is felvetettek. A legeltethető részek 
közé a legtöbb helyen kiterjedt tilalmasok kerültek. Létesítettek 
ugyan „csordaátjárókat", de a kérdést csak a tagosítással lehe
tett megoldani. Az erdészek ezért is szerették volna, ha a birtok- 
rendezéseket mielőbb elvégzik.175

Visszatérő probléma volt még a kecskelegeltetés valamilyen 
megoldása is. Erre Csík vármegyében szabályrendeletet alkot
tak. A rendelet alapján a községi elöljárók minden év tavaszán 
beterjesztették a legeltetni szándékozott területek jegyzékét. Azt 
az erdőhivatal véleményezte, s a vármegyei erdészeti bizottság 
jóváhagyása után lehetett elkezdeni a legeltetést.176 A kecskele
geltetés kisebb jelentőségű problémája mellett azonban tovább
ra is a legeltetés lehetőleg teljes körű megoldása képezte a fonto
sabb feladatot.

Az 1895. évi gazdakongresszuson a székely kivándorlás mér
séklésének egyik útját éppen a legelők kiterjesztésében és az er
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dei legeltetés általánossá tételében látták. Ennek érdekében 
szorgalmazták a meglévő legelők javítását, az erdőnyilvántar
tásban szereplő, de már fával nem borított legelők legelővé mi
nősítését és az erdei legeltetés kiterjedt engedélyezését.177

Az erdők és legelők elkülönítése tulajdonképpen mindig és 
minden fórumon felvetődött. A Székelyföldön -  hasonlóan az 
ország más erdős vidékeihez -  ugyanis az első kataszteri felvé
telek idején, az 1850-es években, a birtokosok igyekeztek a lege
lőket is erdőként felvetetni, mert az adóelőírások az erdőknek 
kedveztek. Igen ám, de az 1879. évi erdőtörvény életbe lépte 
után a kataszteri nyilvántartásban szereplő erdőket össze kellett 
írni, s a nem magántulajdonban lévőkre üzemtervet (gazdasági, 
kezelési tervet) kellett készíteni. Ekkor derült ki, hogy az erdő
ként szereplő birtokok egy része kopár, bozótos, legfeljebb le
geltetéssel hasznosított terület. Az erdészek azonban nem tehet
tek mást, mint az erdőként számontartott részeket üzemtervez
ték, s igyekeztek ott újra az erdőt megtelepíteni. Ennek a legelső 
lépését természetesen a legeltetés megtiltása jelentette. A gazda
közönség ellenállása és tiltakozása aztán egyre jobban sürgette a 
megegyezést, az erdő és a legelő határainak pontos, és lehetőség 
szerint végleges megállapítását. így elsősorban a korábbi erdők 
kerültek a legelőerdővel körülírt vegyes hasznosításba, nem pe
dig fordítva.

Mint ritkaságot említjük meg a székelyudvarhelyi alsó erdő
gondnokság 1894. évi jelentése alapján, hogy esetenként legelőt 
is adtak át erdőnek. Lókod község (Udvarhely vm.) közbirto
kossága 231 kh (133 ha) beerdősült legelő erdőnek történő mi
nősítését kérte.178

A legelőerdők nagyobb mérvű kijelölése az 1901-1902-ben 
megejtett erdészeti-gazdászati bizottsági bejárás során történt 
meg. A négy székely vármegyében összesen 147 birtokosságnál 
34.572 kh (19.896 ha) legelőerdőt jelöltek ki. (A korábbi legelőer
dőkről nincsen ilyen összefoglaló adatunk.) Ugyanakkor intéz
kedtek, hogy a kijelölt erdők üzemtervét az új hasznosítási 
szempontoknak megfelelően dolgozzák át, „s az engedélyezett 
legelőerdőkben egyrészről a mellőzhetetlen talaj kötések és erdő
sítések foganatosíttassanak, másrészről a szükséges marhacsa
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pások és delelők kijelöltessenek, a múlhatatlanul nem szükséges 
erdősítések pedig mellőztessenek vagy elodáztassanak." Szintén 
a korábbi üzemtervek átdolgozását kívánta az erdei legeltetés 
korábbinál kiterjedtebb engedélyezéséről hozott bizottsági ha
tározat is.179

Mindezek ellenére az 1902. évi tusnádi székely kongresszus 
erdészeti vonatkozású határozataiban első helyen szerepelt a 
székelyföldi erdők nagyobb arányú legeltetési hasznosíthatósá
gának a követelése. Az 1902-ben létrehozott székelyföldi mi
niszteri kirendeltség vezetője, KOÓS Mihály ehhez a következő
ket fűzte. Megállapította, hogy a hatóságok ebben a kérdésben 
körültekintően jártak el, hiszen az 1901-1902. évi bizottsági bejá
rások során a kért legelőket, legelőerdőket és az erdei legeltetés 
helyszíneit kijelölték. Sőt azóta jelentős területen engedélyeztek 
rendkívüli erdei legeltetést is. A gond a végrehajtással van. A le
gelőerdők kialakítása ugyanis munka- és költségigényes, amit 
az érintett birtokosok nem nagyon tudnak vállalni. Főleg a 
bükkerdőkből kialakítandó legelőerdők létesítése ütközik aka
dályokba. A bükkfa nehezen értékesíthető, alig hasznosítható.

Az erdők és legelők határvonalának ismételt megállapítását 
ugyanakkor KOÓS Mihály is szorgalmazta. Példaképp a ká- 
szonfeltízi és a gyergyószentmiklósi közbirtokosságok helyzetét 
említette. Az első helyen a 1172 kh (675 ha) legelőből 709 kh 
(408 ha) erdősült be, míg a 8000 kh-os (4604 ha) gyergyószent
miklósi közlegelőből alig 4000 kh-on (2302 ha) lehetett legeltet
ni, a többin megtelepedett a fa. A beerdősült részeket tehát erdé
szeti kezelésbe kell venni, míg máshol legelőket, legelőerdőket 
és legeltethető erdőket kell létesíteni.180

Ilyen erdőkikebelezésre egy Háromszék vármegyei példát 
idézhetünk.

Kézdiszentlélek 1912-ben két, Esztelnek község határában lé
vő erdejét is legelővé kívánta alakítani.181 Egy 350 kh-os (201 ha) 
erdő kivágását már a vármegyei bizottság is megtiltotta, míg 
egy másik, 32 kh-os (18 ha) „régi, tisztás gyepterület" átalakítá
sát -  egyetértve az erdőfelügyelővel -  pártolólag terjesztették fel 
a minisztériumba. Ott az erdő legelővé történő alakítását csak 
abban az esetben engedélyezték, ha ugyanakkora legelőt (eset
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lég más, nem erdő művelési ág alatt álló területet) erdőnek átad
nak. Erre a „recompensatio"-ként felajánlandó területre azon
ban nem követelték meg a zárt erdőt, hanem csak a legalább 0,4 
zárlatú legelőerdőt.

Az ügy további menetét nem tudjuk, de látható így is, hogy a 
közös tulajdonban lévő erdők legelővé történő átalakításának 
komoly akadályai voltak. Az erdők fenntartására vonatkozó tör
vényi rendelkezés nem tette lehetővé az erdők legelőkké törté
nő tömeges átalakítását. Maradt tehát megoldásnak a legelőer
dő.

BÍRÓ János 1909. évi kimutatása szerint a négy székelyföldi 
vármegyében a következő kiterjedésű legelőerdőket jelölték ki: 

Udvarhely vm. 62 birtokon 31.990 kh (18.410 ha) 
Háromszék vm. 91 birtokon 25.291 kh (14.555 ha) 
Maros-Torda vm. 48 birtokon 23.264 kh (13.388 ha) 
Csík vm. 21 birtokon 15.649 kh (9.006 ha)
Összesen: 222 birtokon 96.194 kh (55.359 ha)
Ebből azonban csak 6 birtokon, 1427 kh-nyi (821 ha) terüle

ten, mégpedig Udvarhely vármegyében valósították meg a lege
lőerdőt, s elkezdték Háromszék vármegyében 56 birtokon és 
Maros-Torda vármegyében 25 birtokon.182 Tehát a községek, 
miközben sürgették a legelőerdők kijelölését, a tényleges mun
kákkal továbbra is vontatottan haladtak. Ez pedig nem az erdé
szeti adminisztráción múlott!

Erdészeti szempontból a legelőerdő értelmezése vetődött fel 
újra és újra. A fogalom megszületése idején BEDŐ Albert, FÖL
DES János és MÁRTON Sándor úgy gondolták, hogy a legelőer
dő 0,2-0,6 zárlatú, fával egyenletesen borított területet jelent. Er
re lehetett elfogadható hozamszabályozású erdészeti üzemter
veket készíteni, megfelelő erdészeti kezelést kialakítani. A gya
korlat azonban ezt az ideális állapotot nem igazolta, különösen 
a Székelyföldön nem. Az erdő egyenletes megbontása ugyanis 
nehézségekbe ütközött. A fákat nehezen lehetett ledönteni, 
megsérültek a bennhagyandónak ítélt fák, s a közelítéssel, szállí
tással kapcsolatban is számtalan nehézség merült fel. Ugyanak
kor a lábon maradó állomány -  lucfenyő esetében -  szélállé
konysága jelentősen csökkent, más fafajoknál a sarjak törtek elő
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stb. Ugyanakkor a fűnövekedés sem volt megfelelő, inkább az 
erdő magról vagy sarjról történő felújulása következett be.

BÍRÓ János ezt látva javasolta a ligetes legelőerdőt. Eszerint 
az erdők mozaikszerűen megmaradnának a legelőn, s a legelő
nek megfelelő térbeli beosztást adnának. Az erdő így teljes záró- 
dású maradna, míg a ligetek közötti részt lehetne füvesíteni, ja
vítani, egyszóval a modem legelőgazdálkodás műveleteibe be
vonni.183

BÍRÓ ugyanakkor óvott attól, hogy a jó erdőket -  mégoly ma
gasztos gazdasági vagy szociális cél érdekében is -  feláldozzák, 
s a rossz legelőket szaporítsák.184 A meglévő és létesítendő le
gelők csak akkor adják a várt eredményt, ha azokat megfelelően 
kiépítik és karbantartják. Ezért a székelyföldi miniszteri kiren
deltség egyik legfontosabb feladata a legelőkérdés megoldása 
volt. Ennek érdekében célul tűzték ki, hogy „útmutatással és ál
lami segítséggel jó karba hozatni a székelyföld elhanyagolt nagy 
kiterjedésű legelőit és azokon rendes legelőgazdaságot létesíte
ni.185 Mi ebből a munkából most csak az erdészetet érintő fel
adatokat emeljük ki.

A székelyföldi legelők részben a községek körül, illetve a fá
val borított közép- és magashegységi övben, részben pedig a fel
ső erdőhatár fölött, a havasi övben helyezkedtek el. A havasi le
gelők kezelése, a tulajdonképpen havasgazdálkodás közvetlen 
erdészeti feladatot jelentett. A földművelésügyi kormányzat -  
elsősorban DARÁNYI Ignác miniszterségének idején -  ugyanis 
az erdészeti kezelésben látta biztosítva a munkák szakszerű el
végzését és a havason folyó gazdálkodás irányítását. Ez össze
függött a havasokkal közvetlenül határos véderdők erdészeti 
kezelésével, de még inkább azzal, hogy az erdős vidékek kiter
jedt államerdészeti kezelése biztosította az állami befolyást és 
állami ellenőrzést. A havasok modern berendezése ugyanis je
lentős pénzt igényelt, aminek felhasználását ellenőrizni kellett.

A Székelyföldön a Szék-havason létesítettek havasi istállót, a 
többi havas berendezése viszont vontatottan haladt. A havasok 
zöme ugyanis vizenyős, cserjékkel borított, a korábbi rend- 
szertelen gazdálkodás következtében elhanyagolt, leromlott ál
lapotban volt, és a megjavításuk komoly költséget igényelt. „Ne
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ringassuk... magunkat azon hitben -  írták az 1908. évi XLIII. te., 
„az állattenyésztés fejlesztéséről" szóló törvény indoklásában -  
hogy a magyarországi havasok ismeretlen és nehezen megköze
líthető régiókban nagyrészt használatlanul hevernek... A hegy
vidéki pásztornép nemcsak, hogy legázolt mindent, a mi legel- 
hetőnek mutatkozott, hanem évszázadok óta zsarolja a hegyek 
fűhozamát a nélkül, hogy a kihasználás sikerét bármely módon 
és akár a legcsekélyebb mértékben való biztosítását saját érdeké
ből bárcsak meg is kísérelte volna."

A székelyföldi havasokon általában juhtenyésztést folytattak. 
Részben falusi esztenaközösségek használták, részben pedig ro
mán és szász juhosgazdáknak adták bérbe. Jelentősebb közös 
havasa a Csíki Magánjavaknak és az ő si Marosszék közösségé
nek volt.186

Az erdőövben lévő, általában a településekhez közelebb fek
vő legelők javításában, használatában az erdészeti felügyeletet, 
irányítást „eszményi állapotnak" nevezték,187 de ez az „eszmé
nyi állapot" tulajdonképpen sehol nem valósult meg. Az erdé
szeti kezelés ugyanis minden birtokos érdekét sértette volna, 
így az erdészeti adminisztráció megmaradt a legelőjavításokkal 
kapcsolatos szaktanácsadásnál.

1907-ben miniszteri körrendelet (17.800/VI/3/1907.) intézke
dett a legeltetési szabályrendeletek és a legelőrendtartások ösz- 
szeállításáról, a következő évben pedig a már említett törvény 
született meg az állattenyésztésről, tehát a legelők használata 
egyre inkább az érdeklődés középpontjába került. A székelyföl
di miniszteri kirendeltség már korábban is szorgalmazta a köz
ségi legelők rendbe tételét, de a munka ekkor új lendületet 'ett. 
Sepsiszentgyörgyön legelőmester-tanfolyamot szerveztek,188 
ahol elsősorban erdészeti végzettségű hallgatókat (erdőőröket) 
oktattak a korszerű legelőgazdálkodás ismereteire. BÍRÓ János
nak ugyanis az volt a véleménye, hogy a legelőkön elvégzendő 
munkák sokirányú ismereteket igényelnek, amivel elsősorban 
az erdészek rendelkeznek.

Milyen teendők voltak a legelőkön?
Legelőször is gondoskodni kellett a telkesítésről és talajvéde

lemről. Ez főleg műszaki ismereteket tételezett fel. Lecsapoló ár
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kokat, átereszeket és egyéb műtárgyakat kellett készíteni. 
Ugyanakkor itatóhelyek kiképzéséről, azaz forrásfoglalásokról, 
kutakról is gondoskodni kellett. A talajvédelmet pedig különbö
ző védgátak, támfalak és védőfásítás létesítésével oldották meg. 
Jórészt szintén erdészeti feladat volt a felhajtó utak és a delelő- 
helyek kijelölése is.

A következő lépést a talaj és a növényzet megfelelő állapotba 
hozása jelentette. A kőszedés, boróka- és szőrfűirtás után lehe
tett elkezdeni a gyepesítést. Sokszor mű-, illetve istállótrágyá
zásra is szükség volt.

Végül pedig jónéhány helyen istállókról, számyékokról és 
pásztorszállásokról is gondoskodni kellett. A legelőket csak 
ezek után vehették igénybe, hajthatták oda fel -  a megfelelő lét
számú, és fajú -  állatokat.

A nagy költséggel megvalósított legelőjavításokkal azonban a 
Székelyföldön is általában úgy jártak, mint az ország egyéb vi
dékén: az egy-két évig tartó kíméletes legeltetést követően visz- 
szaállt a régi rend -  mindenki ráengedhetett mindenféle állatot. 
Ez aztán a legelőgazdálkodási szép terveket is végérvényesen 
megkérdőjelezte.189

A törvényhozás az 1913. évi X. te. megalkotásával igyekezett 
a legelők kérdését ismét rendezni. Az osztatlan közös legelők 
tulajdonosai ugyanis ezen törvény szerint társulattá alakultak, 
így most már törvény biztosította módon, autónom testületként 
vehették kézbe az ügyüket -  s egyre kevésbé igényelték az erdé
szek útmutatásait, segítségét.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az erdészet nem 
tudta egyedül megoldani a székelyföldi állattenyésztés problé
máit, így a mezőgazdaság nehézségeivel is indokolt székely ki
vándorlást sem. Az erdők okszerű kezelése az állattenyésztés át
alakítását is megkövetelte volna, amelyre azonban a Székely
földön csak részben került sor. Az erdészek viszont felismerték: 
„A Székelyföldön... az erdőgazdaság nem szorítkozhatik kizáró
lag a fahasználatra, azaz a fa termelés re, hanem segédkezet kell 
nyújtania a mezőgazdaságnak, illetve annak leglényegesebb 
ága, az állattenyésztés biztosítására és fellendítésére."190
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GYÖNGYÖSSY Béla székely kongresszuson megfogalmazott 
gondolataihoz még hozzátehetjük, hogy századunk első évtize
dében a székelyföldi erdők 80%-a fel volt szabadítva a legelteté
si tilalom alól.191 Az erdészek tehát valóban „segédkezet" nyúj
tottak a mezőgazdászoknak, de a székelyföldi viszonyok általá
nos megjavításához ez kevésnek bizonyult.

6.10.2 Vadászat, halászat
A Székelyföld általános vadászati viszonyai külön, önálló tanul
mányt is megérnének, itt csak a legszükségesebb ismeretekre 
szorítkozhatunk.

Az 1872. és 1883. évi vadászati törvények a vadászati jogot a 
földtulajdonhoz kötötték, de ezt a jogot csak a vadászjeggyel és 
fegyverengedéllyel rendelkezők gyakorolhatták. A korábban ki
terjedt paraszti vadászat ilyen megszigorítása a székely lakossá
got érzékenyen érintette. 1875-ben még a belügyminiszterhez is 
folyamodtak, hogy az oldja a vadászat korlátait. „A székelyföl
dön... -  írták a vadászati újságban -  a vadászati jog megszorítá
sa miatt igen el vannak szaporodva a vadállatok, s annyira fel
bátorodtak, hogy az egyes helységeket is felkeresik. Maholnap 
az elszaporodott fenevadak miatt életünk minden perczben ve
szélynek lesz kitéve."192 A drámai tudósítás természetesen nem 
hatotta meg az ország közvéleményét, hiszen a nagyragadozók 
(farkas, medve) elsősorban a csülkös vadat (szarvas, őz, vad
disznó), másodsorban a háziállatokat (juh, kecske, esetleg mar
ha és ló) veszélyeztették, az emberi településeket nem. Az emlí
tett nagyragadozókra az 1883. évi törvény lehetővé tette ún. tör  ̂
vényhatósági vadászatok rendezését is. Ekkor a falu apraja- 
nagyja -  vadász- és lőfegyverengedély nélkül -  űzte a vadat, s 
igyekezett megnyugtatni magát, hogy a nyájak (és saját maga) 
védelme érdekében mindent megtett.

A ragadozók nagy számának tudható be, hogy a hasznos vad 
alig fordult elő a négy székelyföldi vármegyében. Például az
1884. évi vadászati statisztika szerint az egész Székelyföldön 
egyetlen szarvast sem ejtettek el, őzből is csak 147 darabot, vad
disznóból pedig 10-et. Ugyanebben az évben elpusztítottak 46 
farkast és 65 medvét.193

122



A hasznos vad csekély számából következett, hogy az 1883. 
évi törvényben előírt vadászati jog bérbeadása a Székelyföldön 
jelentéktelen bevételt eredményezett.194 A vadászati jogot 
többnyire magánszemélyek vették bérbe -  krajcárokért. Vadász
társulat Csíkszeredán szerveződött,195 de az okszerű vadgazdál
kodás érdekében ők is keveset tehettek. A Székelyföld megma
radt a medvék és farkasok „birodalmának" Ezért is javasolta a 
székelykongresszus után KOÓS Mihály, a székelyföldi minisz
tériumi kirendeltség vezetője a földművelésügyi miniszternek, 
hogy

-  „a ragadozó vadak az állami erdőszemélyzet által keresz
tülviendő rendszeres mérgezésekkel a lehetőségig kipusztíttas- 
sanak;

-  ugyané czélból lődíjak engedélyeztessenek;
-  a nemes vadállomány elszaporítására állami erdőkből befo

gott példányok hozassanak."196
Átfogó, intenzív vadgazdálkodás megvalósítására azonban 

az államnak nem volt pénze. Főleg ott nem, ahol nem voltak 
kincstári birtokok, hanem a közbirtokossági és magánterületek 
egymásba ékelve fordultak elő. így aztán a Székelyföldön az er
dészeknek nem kellett számottevő vadkárral bajlódniuk, s a vi
déken napjainkig megmaradt a farkas- és főleg pedig a medve
állomány.

Az apróvadat (nyúl, fogoly, fürj stb.) illetően némileg jobbak 
voltak a vadászati lehetőségek. Ezek azonban leginkább a mező- 
gazdasági művelésű területeken fordultak elő, nem az erdők
ben.

Mint különleges székelyföldi vadászati lehetőséget említjük 
meg a Rétyi-nyírben gyakorolt szalonkavadászatot ORBÁN 
Balázs írta erről: A Rétyi-nyírt tavasszal és ősszel látogatják meg 
a szalonkák, s ekkor „ezrenkint csapnak oda le, s ekkor meg
élénkül a máskor elhagyott hely, a vadászok mindenfelől, még 
távol vidékekről is, összesereglenek, van puskaropogás, ujjon- 
gás és pezsgő élet e halálszínű homoktenger felületén, s egész 
irtóharcz az ügyetlen, élhetetlen szalonkák ellen, melyek min
dennek daczára nem hagyják el e kedvencz tanyájokat."197
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A halászat, horgászat az 1888. évi halászati törvényt követő
en sem játszott számottevő szerepet. A kedvező ökológiai ténye
zők miatt a hegyi patakok pisztrángállománya évtizedekig meg
maradt, szaporodott, de a fokozott fakitermeléssel, főleg pedig 
az erdőben, vizek mellett létesített fűrésztelepekkel a vízszeny- 
nyezés egyre nagyobb gondot okozott. Ugyancsak megnőtt a fa
kitermelő munkások, erdőben járó-kelő emberek orvhalászata, 
így a halászati jogot nemigen lehetett értékesíteni, abból a birto
kosoknak nem volt jövedelme.198

Csíkszeredán századunk elején mégis alakult egy halászati 
társulat. A helyi földművesiskola államsegéllyel pisztrángtele
pet is létesített. Szintén államsegéllyel kezdtek hozzá 1910-ben a 
Szent Anna-tó behalasításához is, amely sikerrel járt. „Ma ezen 
örök időktől kezdve hal nélküli tó -  írta 1913-ban a Csík várme
gyei gazdasági felügyelő -  dúsan tele van halállománnyal. Most 
folytatják e terület halászatának bérbeadása iránti eljárást."199

Meg kell még emlékeznünk a rákfogásról. Különösen Csík 
vármegye patakjai voltak -  a szennyezéstől mentes részeken -  
rákban gazdagok. Augusztus közepétől megyeszerte fogták a 
rákot.200

Mindezek ellenére a Székelyföld halászati viszonyai, a halá
szatból, horgászatból befolyó jövedelem nem gyarapította a 
közbirtokosságok kasszáját. Sem a vadászati, sem a halászati 
mellékhasználat jelentősége nem volt összemérhető a mezőgaz
dasági mellékhasználatéval.

6.11 A házi faipar erdészeti vonatkozásai, 
deszkametszők
GAUL Károly a századfordulón foglalta össze hazánk házi fa
iparának állapotát. 1902-ben kiadott könyvében részletesen fog
lalkozott a székelyföldi házi faiparral is. Megállapította például, 
hogy az egész Székelyföldre egykor oly jellemző fafaragás, ká
dáripar a román vámháború miatt nagyon visszafejlődött. Külö
nösen Csíkban foglalkoztak a századfordulón kevesen például a 
faedények gyártásával.

A házi faipar körébe egyébként beletartozott az edényfara
gás, a zsindely- és drányicakészítés, a kádáripar, a bognárság, a
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szitakáva-készítés, a facipőfaragás, az asztalosipar és a vessző
ipar. Ezek közül talán a facipőfaragás kivételével valamennyi 
megtalálható volt a Székelyföldön is. (A facipő iránti kereslet el
sősorban a németek által lakott vidékeken, illetve a nedves, 
lucskos gyári munkában dolgozók között volt jelentős.) A szá
zadfordulóra a szabályozott erdőgazdálkodás, továbbá a román 
vámintézkedések a korábbi lehetőségeket számottevően beszű
kítették.

Az okszerű erdőgazdálkodás megteremtése előtt a kézi fara
gással előállított árut tulajdonképpen csak a nyersanyag és a 
késztermék szállítási költsége (ideje) és a ténylegesen faragással 
töltött munka(idő) terhelte. A szabályozott erdőgazdálkodás 
azonban nehezebbé tette a nyersanyag beszerzését. Igaz, az 
arányjog szerinti famennyiséget továbbra is arra használták a 
tulajdonosok, amire akarták. Itt azonban nem mindig kaptak a 
feldolgozásra alkalmas minőségű és mennyiségű fát, tehát a 
megdolgozatlan fáért akár pénzt is kellett adni. Ezt kiküszöbö
lendő gyakran magánerdőből hoztak fát, illetve ott faragtak -  
rendszerint felében. Máshol a fát megvették, de csak lábon álló 
anyagot volt értelme vásárolni, mert a kivágott, netalán a tulaj
donos által házhoz szállított fáért a kádároknak nagyon sokat 
kellett volna fizetniük. Annyit, amennyi értéket ugyanabból a 
fából -  40-50%-os hulladék mellett -  a faragás után alig lehetett 
kiárulni. így aztán inkább tövön vették meg, de a kitermelés és a 
szállítás költségei bizonyára ebben az esetben is tetemesek vol
tak. „íly körülmények között okozzák -  írta GAUL Károly -, 
hogy ott, a hol azelőtt a «szabad erdőhasználat mellett», illető
leg a midőn 2-4 K-ért maguk válogatták ki a döntendő fát és a 
midőn Románia még nyitva volt előttünk, egy-egy községben 
400-500 kádár is dolgozott, ma már csak 15-30 ember foglalko
zik ezzel, sőt ez a szám is rohamosan apad."201 Nagyon sokan 
azután átmentek a határon, s ott -  némi díj ellenében -  szaba
don válogathatták továbbra is a fát, és az árunak piacot is talál
tak.

A gazdasági szakemberek a kádáripar megmentése érdeké
ben megoldásként vetették még fel, hogy az értékesítésre kerülő 
vágástereket talán nem nagyobb cégeknek, hanem „turnusokra
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osztva", részletekben kellene értékesíteni. így a kisebb tőkével 
rendelkező mesterek is fához jutottak volna202 Ennek azonban 
jelentős akadálya volt az, hogy az erdőbirtokosok nem bajlód
hattak sem az osztott vágásterekkel, sem a részletekben történő 
árverésekkel, befizetésekkel.

Másik megoldásnak kínálkozott az állami (kincstári) erdők
ből történő favásárlás. A közelben a görgényi kincstári urada
lom volt, ahová ebben az ügyben a marosvásárhelyi kereskedel
mi- és iparkamara is fordult.203 Tényleges eredményről azonban 
nem tudunk, tehát a fabeszerzési nehézségek továbbra is meg
maradhattak. A házi faipart, a kádáripart a régi formában tehát 
nem lehetett fenntartani.

A házi faipar mellett a Székelyföldre egykor oly jellemző ví- 
zifurészek, deszkametszólc tevékenysége is átalakult. A desz
kametszés évszázadok óta folyt. A birtokosságok tagjai mind sa
ját szükségletre, mind eladásra vágtak így fát. A cimborasági 
(csoportos tulajdonban lévő) fűrészekben természetesen nem 
minden közbirtokossági tag volt tulajdonos, de lehetősége volt -  
némi vágatási vám ellenében -  azt használni, az arányrészül ka
pott fát felvágatni.204

Az árutermelés kiterjedésével egyre több helyen létesültek ví
zifűrészek, amelyek már nem, illetve nemcsak a birtokosok fajá
randóságát vágták fel, hanem kimondottan eladásra szánt fűré
szárut is termeltek. A vízifűrészek tulajdonosai (tulajdonoscso
portjai) az illető birtokossággal szerződést kötöttek, amely ma
gában foglalta a fűrésztelep helyéért (beleértve a molnár ellátá
sára, állattenyésztésére szolgáló legelőket is) és az erdőből kike
rülő fáért fizetendő bért (favámot). A vám a lemetszett deszka
mennyiség 4-15%-át tette ki, amelyet a fű résztulajdonosok leg
többször pénzben váltottak meg.205

A modern erdőgazdálkodás meghonosításával a vízimolná
roknak egyre kevesebb lehetőségük volt az erdő fái között válo
gatni. A kijelölt vágásterületeken az összes fát ki kellett termel
ni, így a kihozatali mutatók rosszabbak lettek, mint a válogatott 
törzsek esetén. A vállalkozók által üzemeltetett, vágásterületek 
megvételén alapuló vízifűrészek vezettek aztán el a modem fa
iparhoz. Ehhez azonban technikai újítás is járult; a gőzfurészek
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megjelenése. Érdekes módon azonban a Székelyföldön évtize
dekig egymás mellett éltek a hagyományos módon üzemelő, kö
zösségi (közbirtokossági) tulajdonban lévő fűrészek és a mo
dem, vállalkozók által létesített fűrésztelepek.

KOZMA Ferenc 1879-ben közzétett kimutatása szerint Csík 
vármegyében mintegy 250, Háromszékben 160-200, Marosban 
(Torda nélkül) 6-10, Udvarhely vármegyében pedig 60 fűrész
malom működött.206 1 891-re a fenti számok így módosultak: 
Csík -  125, Háromszék -  79, Maros-Torda -  18, Udvarhely -  48, 
azaz 270 vízifűrész. A csökkenés azután a századforduló évei
ben megállt, sőt beléptek a gőzfűrészek is. 1913-ban már 414 
gőz- és vízifűrész működött a Székelyföld ön, s minden bizony
nyal ezek zöme vállalkozók, fakitermelő vállalatok tulajdoná
ban volt.207

6.12 Erdőrendészeti áthágások, erdei kihágások
Az 1879. évi erdőtörvény „erdőrendészeti áthágásoknak neve
zi... azon mulasztásokat és cselekményeket, melyeket valaki a 
sajátját képező erdőterületre nézve ezen törvény egyenes meg
hagyásaival, vagy tilalmával szemközt végbevisz."208 Áthágást 
tehát a tulajdonos vagy más, de a tulajdonos engedélyével, jóvá
hagyásával, esetleg hallgatólagos tudomásul vételével a saját er
dejében követett el. Az áthágások részben a törvényben megfo
galmazott, részben pedig a törvény alapján készült üzemtervi 
előírások megsértésével keletkeztek.

A törvényben előírtak közvetlen megsértésére a sepsiszentki- 
rályi közbirtokosság esetét idézhetjük.209 A birtokosságot 1894- 
ben azért büntették meg 10 forintra, mert a 8 éves újulatban le
geltetett. A közösség azzal védekezett, hogy az adott terület 
nem erdő, hanem legelő, de a vármegyei hatóságok rámutattak: 
ezt a birtokosság bizonyítani nem tudja. A birtokíven szereplő 
művelési ágat ugyanis önkényesen nem változtathatják meg. 
Tehát be kell fizetni a büntetést (és az eljárási díjat), az adott te
rületre pedig elhelyezni a legeltetést tiltó táblákat.

Megjegyezzük, hogy a Székelyföldön az erdőrendészeti áthá
gások zöme éppen a tiltott legeltetésből keletkezett. A megelő
zést nehezítette az erdő és a legelő nem egyértelmű elkülönített
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sége, a gyakori birtok(os) változások. Szintén a mezőgazdasági 
mellékhasználatból keletkező áthágás a fenyédi I. határrészi 
(hatnemzetségi) közbirtokosság ügye.210

A birtokosság 1901-ben mintegy 60 kh-nyi (34,5 ha) újulatról 
lekaszálta a füvet, s természetesen ezzel az ott lévő csemetéket 
is károsította. Az Udvarhely vármegyei közigazgatási bizottság 
első fokon 100 korona büntetés megfizetésére és a felújítás el
végzésére ítélte. A közbirtokosság a minisztériumhoz fellebbe
zett. A felmentést kérő levelükben azzal védekeztek, hogy a ka
szálással nagy kárt nem okoztak, és (a birtokosságnak) „a fű ki
termelésére a réti széna termés elpusztulása miatt szüksége volt, 
végre hogy a kérdéses terület egy része a tagosítási munkálatok 
következtében itatónak, csordajáró útnak stb.-nek lett kiosztva."

A Földművelésügyi Minisztériumban 50 koronára szállították 
le a büntetést. Figyelembe vették ugyanis, hogy a közbirtokos
ságnak még nem volt erdőrendészeti áthágása, de leginkább azt, 
hogy a tagosítást követően valóban megváltozott az említett bir
tok tulajdona és használati módja.

A következő példánkban egy üzemtervtől eltérő használat
ból adódó erdőrendészeti áthágást ismertetünk. Ehhez azonban 
tudni kell, hogy az államerdészeti hivatal erdőtisztjei, illetve er
dőőrei minden évben kijelölték a természetben, tehát az erdő
ben az arra az évre engedélyezett vágásterületet. A birtokos a 
kitűzés után, a kitűzés alapján foghatott hozzá a fakitermelés
hez.

Vágás község211 birtokossága a kijelölt, a kihasználhatás év
számát feltüntető oszlopokkal ellátott öt évi (1894-től 1899-ig 
terjedő) vágásterületét 1897 végéig kihasználta. A következő év
ben pedig -  mindenféle engedély és kijelölés nélkül -  elkezdte 
vágni az egyik szomszédos terület faállományát. 1898 decembe
rében az erdőtiszt ezt felfedezte, és figyelmeztette a községi bí
rót, hogy a fahasználat jogellenes. A bíró azzal védekezett, hogy 
az új vágás alá volt terület tulajdonképpen legelő, tehát az erdé
szeti üzemtervben tévesen szerepel. Az erdőtiszt a birtokossá
got a megyei közigazgatási bizottságnál feljelentette, de mire a 
bizottság ítéletet hozott volna, 1899 tavaszán a birtokosság még 
további erdőt is elkezdett kivágni.
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A közigazgatási bizottság a 3,32 kh (1,91 ha) kiterjedésű, 136 
m3-nyi jogellenesen kihasznált faanyagot 136 koronára értékelte. 
Ennek alapján 34 korona büntetést, és 6,50 korona eljárásidíj-té- 
rítést vetett ki a község birtokosságára. A fellebbezés során a 
község ugyan elismerte a túlhasználatot, de azzal védekezett, 
hogy a vágásterület határait az erdőtiszt nem jól tüntette fel, 
azok nem voltak láthatók, így került sor a túlhasználatra. A köz
ség fellebbezésére (bekérve az erdőtiszt jegyzőkönyvbe mondott 
vallomását) a minisztériumba ráírták: „Tekintettel arra, hogy 
Vágás község a túlhasználatot illetőleg beismerésben van, s vé
delmére elfogadható mentő okot nem képes felhozni", az első 
fokú ítélet jóváhagyandó.

Látjuk, hogy az állami kezelés önmagában nem jelentett 
visszatartó erőt a gazdálkodási szabálytalanságok ellen. Mégis, 
az állandó felügyelet, a képzett erdészek rendszeres jelenléte a 
birtokosokat a törvényben meghatározott, okszerű erdőgazdál
kodás irányába terelte. Ha mással nem, büntetésekkel. A kezelés 
(és büntetés?) visszatartó erejét támasztja alá az az adat, amely 
szerint Háromszék vármegyében 1893-ban még 61 eset, 1897- 
ben viszont már csak 1 erdei áthágás fordult elő.212

Az erdei kihágásokat mások erdejében követték el, de a tör
vény 70. §-a szerint „a közös erdőben a közbirtokos által elköve
tett lopás vagy károsítás, ha ez által más közbirtokos joga meg
sértetik,... szintén erdei kihágást képez." A kihágás 30 forint ér
tékig, a vétség 30-50 forint között, bűntett pedig 50 forint érték
határ felett történt.

Zömében falopások és tiltott legeltetések fordultak elő, s érté
kük alapján az erdei kihágás kategóriájába estek. Az állami er
dőkezeléssel, legfőképpen pedig az erdőőrzés hatékonyabbá té
telével a káresetek száma csökkent.

Például a székelykeresztúri erdőgondnokság 1894. évi jelen
tésében örvendetes, 49%-os kárcsökkenést állapított meg. Meg
jegyezte azonban, hogy a tilos legeltetések ellen továbbra is na
gyon nehezen lehet fellépni, mert „a pénzbüntetést rajtok -  va
gyontalan csordapásztorokon -  fel(be-)hajtani nem lehet, a lezá- 
ratás pedig nem büntetés."213
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A büntetés kiszabása 20 korona kárértékig a községi elöljáró
ság, 20-60 korona között a szolgabírói hivatal, azon felül pedig a 
járásbíróságok jogkörébe tartozott.214 Ugyanakkor tudnunk kell, 
hogy a kihágások a vizsgált időszak alatt nem egyértelműen és 
egyenletesen csökkentek. Egy-egy kedvezőtlen nyár, rossz idő
járás esetén, netalán őszi makktermés idején ugrásszerűen meg
nőtt a káresetek száma. Néhol pedig a birtokosság anyagi hely
zete, netalán az erdő faluközeli fekvése szinte csábított a kihágá
sokra. Egy ilyen erdőről írta például 1898-ban a székelyudvar
helyi felső erdőgondnokság vezetője:215 „Az oroszhegyi közbir
tokosság tulajdonát képező erdőbirtok a gyakori és nagymérvű 
erdei kihágások folytán majdnem értéktelenné vált."

Mind az erdőrendészeti áthágás, mind az erdei kihágás fogal
ma és főleg a mögötte megjelenő büntetés alkalmas volt az álla
merdészet elleni támadásra. A lakosság nehezen, vagy egyálta
lán nem ismerte fel, hogy a tudomány által alátámasztott, az or
szág jogrendjébe beilleszkedő erdőkezelés és erdőőrzés a lakos
ság hosszútávú érdekeit szolgálja. Az ember és természet közöt
ti bensőséges viszony viszont ezzel a Székelyföldön is szerte
foszlott, mert a lakosság úgy látta, hogy az erdő által nyújtott ja
vakat csak adagolva, „tervszerűen" lehet igénybe venni. Az er
dők igazi értéke tehát nem tudatosult, így aztán tényleg nyűg
nek érezhették az állami erdőkezelést.

130



7. NÉHÁNY NEVEZETESEBB 
TELEPÜLÉS ÉS BIRTOKOSSÁG 
ERDŐINEK MODERN KEZELÉSE

7.1 Marosvásárhely
A városi rendszeres erdőgazdálkodás kezdetei a XVIII. század
ba nyúlnak vissza. Már 1764-ben utasították a városi erdőfelü
gyelőt, hogy „az arra rendelt erdőpásztorokra szoros vigyázás- 
sal legyen, és minden héten egyszer mindenik hegyét maga kör- 
nyüljárja, maga mellé vevén a pásztort."216

A városnak saját határán kívül az egykori jobbágyfalu, Ma
rosbárdos határában is voltak erdei, amelyeket ORBÁN Balázs 
„szép erdőségeknek" írt le.217

Az első erdőtörzskönyv összeállításakor, 1885-ben Marosvá
sárhely birtokán a következő erdőségek álltak:218

kh (ha)

Feltétlen erdőtalajú 1275 (734)

Nem feltétlen erdőtalajú 128 (74)

Összesen 1403 (808)

Fafajok szerint

tölgy 1230 (708)

bükk és más lombfa 190 (109)

fenyő - H

Birtokosok szerint

törvényhatósági 1351 (778)

egyházi 18 (10)

magán 34 (20)
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Az erdőkből a városét (és az egyházét) az 1879. évi törvény 
17 §-a alapján üzemterv szerint kellett kezelni. Az üzemterv el
készítésére pályázatot írtak ki, de az két alkalommal is eredmé- 
nyelen volt. Csak 1884 decemberében sikerült egy erdőrendezé
si vállalkozóval megállapodni,219 az általa elkészített üzemter
vet azonban nem ismerjük.

A városi erdők szakszerű kezelése érdekében aztán képesítés
sel rendelkező erdőtisztet alkalmaztak 220 A város 1899-ben 
mégis úgy látta, hogy célszerű erdejét állami kezelésbe adni. 
így a továbbiakban a városi erdőkben folyó gazdálkodást a ma
rosvásári járási erdőgondnokság irányította 221 A kezelés ered
ményét jelzi, hogy 1913-ban sem elmaradt erdőfelújítás, sem el 
nem végzett kopárfásítás Vásárhelyen nem volt.222

Az 1913. évi kimutatás szerint pedig a város erdei a követke
zőképpen oszlottak meg:

kh (ha)

Feltétlen erdőtalajú 1309,1 (753,4)

Nem feltétlen erdőtalajú 28,6 (16,5)
Összesen 1337,7 (769,9)

Fafajok szerint

tölgy 1240,7 (714,0)
bükk és más lombfa 91,1 (52,4)

fenyő 5,9 (3,4)

Birtokosok szerint
törvényhatósági 1285,8 (739,0)

egyházi 18,3 (10,5)
magán 33,6 (19,3)

A város erdőinek megmaradása, szakszerű kezelése részben 
már a mezőségi erdőkkel, erdőtelepítésekkel függ össze, ameiy 
külön vizsgálódás tárgyát képezheti.
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7.2 Székelyudvarhely
A város határában223 az első felvétel alkalmával, az 1880-as 
években még 669,01 kh (385,02 ha) erdőt találtak, amelyből 
361,41 kh-t (207,99 ha) véderdőnek, 307,60 kh-t (177,02 ha) pedig 
feltétlen erdőtalajon álló erdőnek írtak le. A rendszeres üzem
terv 1891-től kezdődően lépett életbe, de ebben már csak 556,0 
kh (320,0 ha) erdőt tárgyaltak. Az „A" üzemosztályba került az 
53 kh (31 ha) nagyságú, 90 éves vágásfordulóval kezelendő véd
erdő. A 60%-ban bükk-, 20-20%-ban tölgy- és fenyőerdőben szá- 
lalást engedélyeztek, amit azonban csak 1915-ben lehetett meg
kezdeni. A „B" üzemosztályt 60%-ban tölgy, 40%-ban pedig 
bükk alkotta. Itt a 80 éves vágásfordulót tartották célravezető
nek azzal a megjegyzéssel, hogy három fordaszakon, 60 év alatt 
lehet az erdőt kitermelni, s „20 éven át a főhasználatok szünetel
jenek."

Az elkövetkező években aztán mégis az üzemtervtől eltérő 
fahasználatok sorozatára került sor. Néhány indokot azért idé
zünk, hogy fogalmat alkothassunk a közös, városi erdőkre ne
hezedő, állandó jellegű használati kényszerről.

1897-ben a város kérte, hogy 120 darab egyenes tölgyfát a „B" 
üzemosztályból kiszálalhasson, amelyek „a barom piacz korlát 
fáinak megújításához szükséges(ek)" A kezelő erdőtiszt erre 
nem tudott mást írni, mint: „habár... (a fák) kiszedése erdőgaz- 
dászati szempontból hátrányosnak tekinthető, mindazonáltal 
tekintettel az elodázhatatlan szükségre és a városnak az előter
jesztésben említett vagyontalanságára, a kérelem kivételesen tel
jesítendő lenne."

1900-ban 40 darab tölgyfa kivágását kérték -  ezúttal a part
biztosító művek építésére.

1907-ben a város egyes hídjainak a kijavítására és újjáépítésé
re ismét kértek 370-400 darab tölgyfa kivágására engedélyt.

1905-ben 34,2 kh (19,7 ha) erdőt legelőnek minősítettek, de 
1910-ben újra a legelő okozott gondot. A város birtokosságának 
telekkönyvi bejegyzés biztosította az egész erdőben a legeltetési 
jogot, az erdészeti előírások azonban csak 172,5 kh (99,3 ha) er
dőterület legeltetését engedték meg. Ezt aztán a birtokosság ki
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fogásolta, de csak azt érték el, hogy a „B" üzemosztályból 9,5 
kh-at (5,5 ha) marhacsapás- és delelőhely-kialakítás céljából ki
hasítottak.

Ezek után új üzemtervet is készítettek. Ebben az „A" üzem- 
osztály megmaradt véderdőnek, de a 90 helyett 100 éves vágás
fordulóval. A „B"-ben 100 éves fordát írtak elő, és az 1905-ben 
legelőnek (ideiglenesen?) kiengedett 34,2 kh-nyi (19,7 ha) részt 
„C" üzemosztályként tárgyalták. Megállapították ugyanis, hogy 
a terület nyírrel és tölggyel mintegy 30%-ig beerdősült, s alkal
mas a legelőerdő kialakítására. Itt 80 éves vágásfordulóval írtak 
elő szálerdőt. Ezzel a város határában tulajdonképpen nem 
csökkent az erdőterület.

7.3 Székelykeresztúr
A település határában224 1904-ben 687 kát. hold (395 ha) erdő 
volt, amelynek csak egy része képezett közös birtokot. Ebből a 
székelykeresztúri székely birtokosság erdeje 190 kát. holdat 
(109 ha) tett ki, s 40 éves vágásfordulóban kezelt bükk sarjerdő 
volt. A székelykeresztúri (székely) (erdő- és legelő-) közbirto
kosságnak viszont 140 kh (81 ha), szintén 40 éves vágásforduló- 
jú bükk sarjerdeje volt. Az első birtokosság erdejét 63 sessióra 
(részre) osztották fel, s belőle összesen 184 birtokos részelhetett. 
A közbirtokosságnak az erdeje 136,5 sessióra tagolódott, ami 
241 birtokos között oszlott meg. „Az előbbi közbirtok -  írta BA
RABÁS Endre 1904-ben -  valószínűleg a régi székely primipilus 
osztályé volt, míg az utóbbi a székely pixidariusoké. A sessio te
rület valamikor régen egy család(i) részesedési arányt jelentett, 
míg ma a sessiók 100-200-ad részei képeznek tulajdonjogot." 
Végül pedig megjegyezte, hogy a csekély és rossz állapotú erdő
ségek miatt, illetve a legeltetés szigorú korlátozása okán „nagy 
az elkeseredés, főleg még azért is, mert csaknem az egész köz
ség távoli községek erdőiből pénzen szerzi be faszükségletét."

7.4 Csíkszereda
A városnak Csíktaploca határában volt -  az első üzemtervezés 
adatai szerint -  377,44 kh (217,22 ha) feltétlen erdőtalajon álló 
erdeje 225 Ebből az „A" üzemosztályba 233,78 kh, 80 éves fordá-
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bán kezelendő bükkállomány, a „B"-be 143,66 kh (82,68 ha), 
ugyancsak 80 éves vágásfordulóval kezelendő lucfenyő-állo
mány tartozott. Az 1888-ban készült ideiglenes üzemterv össze
állítói megjegyezték, hogy „régi időktől fogva az erdő folyton 
szálaló üzemben volt kezelve, s az erdők felújítását az őstermé
szetre bízták. A kihasználás főkép(p)en nagyobb méretű fűrész
rönkök s a házak építéséhez szükséges un. borona és szarufák, s 
a tűzifaszükséglet fedezésére szorítkozott. Az évi fatermés a 
községi telkek után a teherviselés aránya szerint osztatik fel." 
Leírták még,, hogy 1885-ben sikerült a kecskelegeltetést végleg 
betiltani, s a marhalegeltetést is korlátok közé szorítani.

Amikor az 1890-es évek elején elkészítették a rendszeres 
üzemtervet, a két üzemosztályt megtartották ugyan, de az „A"- 
hoz 59 kh (34 ha) terméketlen területet csatoltak, amelyet mi
előbb be kellett erdősíteni. A lucfenyőre meghagyták a a 80 éves 
vágásfordulót, de a bükkét felemelték 100 évre.226

7.5 Sepsiszentgyörgy
A város határában már 1694-ben bizonyos erdőket a használat
tól tilalmaztak,227 de mindez nem óvta meg Sepsiszentgyörgy 
erdeit a túlzott fakivágásoktól és legeltetésektől. így az erdőtör
vény itt is meglehetősen mostoha erdészeti viszonyokat talált. 
1883-ban aztán az erdőfelügyelő javaslatára, s hivatkozva a tör
vény 210. §-ára, a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi
niszter betiltotta „az erdő állagának megtámadásával egybekö
tött erdőgazdálkodást."228 A város azonban tiltakozott. Rámuta
tott, hogy az erdőből kikerülő fa egy részét már eladták, így a 
vevők bizonyára perrel is érvényesítik a szerződésben rögzített 
adásvételt. Ennél is nagyobb gondnak ítélték meg a mintegy 
3000 marha legelőjének elvesztését. „Sepsi Szentgyörgy város- 
sának 2000 holdnyi erdeje, azon értéket számítva, mi e megye 
területén egy hold erdő értéke, megérhet 40.000 forintot; már ha 
ezzel összehasonlítjuk azt, hogy közel 4000 hold gazdászat alatt 
lévő terület, és 3000 darab tenyész és igás marha elpusztul és bi
zonyára 4000 lélek szükséget fog szenvedni; akkor nemzetgaz- 
dászatilag előnyös-e a szigor? -  igen könnyen kiszámítható" -  
írta a vármegyei főispán.
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Sem az erdőfelügyelő, sem pedig a minisztérium nem kerül
hette azonban meg az erdőtörvény rendelkezéseit, az ideiglenes 
üzemterv elkészültekor viszont némileg figyelembe tudták ven
ni a város előbb vázolt érdekeit is. A még ezen év májusában el
készült tervben a főhasználatot továbbra is tiltották, de 140 kh- 
nyi (81 ha) területen a felújítás ütemének megfelelően engedé
lyezték az idős, kiritkult tölgyfák kivágását, egy másik helyen 
pedig 1884-ben 60 kh-ra (35 ha) rendkívüli fahasználati enge
délyt adta ki. Ugyancsak megengedték az erdő egy részében „az 
éjre hazajáró csorda", a másik részben pedig „a fiatal csorda" le
geltetését. A város így tulajdonképpen a szerződésben vállalt 
kötelezettségének is eleget tudott tenni, de az üzemterven ala
puló, okszerű erdőgazdálkodást is elkezdte. Ugyancsak enyhí
tettek némileg a szigorú legeltetési tilalmon is.

Az állami kezelésbe vétel után (1887) elkészült a város rend
szeres üzemterve is. Az „A"-ban (491 kh - 284 ha) bükk száler
dőt 100 éves vágásfordulóban tárgyaltak, a „B"-ben (2088 kh - 
1202 ha) fele részben bükk-, fele részben tölgy szálerdőt 120 
éves vágásfordulóban és a „C"-ben (86 kh 50 ha) tölgy sarjerdőt 
20 éves vágásfordulóban kezeltek.229

Az üzemterv elfogadása után, 1894-ben a város nyilvános ár
verésen adta el 839,22 kh (482,97 ha) erdő kitermelésének a jo
gát. A 40 évi hozamterületnek megfelelő erdő kitermeléséhez az 
erdőfelügyelet azért járult hozzá, mert ott „évszázados tölgy
fák" álltak, s az erdőt mielőbb fel kellett újítani. Az említett terü
let összfatérfogatát nem tudjuk, csak azt, hogy a nagyszebeni 
népbank igazgatója, I. J. Zeibig 131.131 forintot adott érte.

A tisztások és vágásterületek felújítása fokozatosan haladt, 
bár a kor erdészeti célkitűzésének megfelelően a lucfenyő is fo
kozott szerephez jutott. Például 1894-ben a város saját anyagi 
erőforrásaira támaszkodva 64,75 kh-on (37,26 ha) végzett lucfe
nyőmagvetést 230 Sepsiszentgyörgy vezetősége tehát felismerte, 
hogy az erdőkre áldozni is kell.

7.6 Ősmarosszék Havasgazdasága
A Székelyföld ezen gazdaságának eredetét csak a hagyomány 
tartja számon. ORBÁN Balázs jegyezte fel, hogy a birtokot a szé
kelyek talán Székely Mózestől nyerték, s eleinte csak 16 beke- 
csalji faluhoz tartozott.231 Az erdőbirtok tulajdonképpen két te
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rületet, két havast foglalt magába, a Szék-havast és az Iszujkát. 
A Hargita-hegység ezen két havasa a XVIII-XIX. században már 
127, az egykori Marosszékhez tartozó község közös birtokát ké
pezte.

A marosszéki havas állapotáról és az ott folyó gazdálkodás
ról, erdészeti szempontú hasznosításáról legelőször, 1873-ban 
DÉKÁNI Ernő, „Alsófehérmegye erdősze" készített jelentést, 
összefoglaló tanulmányt.232 DÉKÁNI munkáját a szék törvény- 
hatósági bizottsága 1874 januárjában tárgyalta, s ennek alapján 
fogadott el cselekvési programot. Mivel ez volt a havas haszno
sítására vonatkozó első, erdészeti szempontból is jelentős terv, 
célszerű részletesen is áttekintenünk.

DÉKÁNI bevezetőjében utalt arra, hogy az említett havast 
1873 nyarán bejárta, a viszonyokat megfelelően mérlegelte, s „a 
viszonyok és az erdőszeti tudomány színvonala köréhez mér
ten" állapítja meg a feladatokat. Továbbá jelezte, hogy sem meg
felelő területkimutatások, sem megbízható térképek nem álltak 
rendelkezésére, így a területadatok csak hozzávetőlegesek.

Az 1856-ban felvett ideiglenes kataszter szerint a közhavaso
kon:
erdő 13.598 kh 204 □  öl (7.825,7ha) 87%
legelő 1.848 kh 984 □  öl (1.063,9 ha) 11%
út, patak,
belső telek 91 kh 788 □ öl (52,7 ha) 2%
összesen 15.538 kh 376 □  öl (8.942,3 ha) 100% 
volt. DÉKÁNI a Verespatakán lévő, Reiter-féle fűrészmalmot 
igen rossz, s a belső telek épületeit is használhatatlan állapotban 
találta, majd a jelentésben rátért a legnagyobb területet elfoglaló 
erdők részletes ismertetésére.

A bejárás alapján úgy ítélte meg, hogy az erdők kétharmadán 
(10.199 kh -  5870 ha) a bükk, egyharmadán (3.399 kh -  1956 ha) 
pedig a (luc)fenyő az uralkodó fafaj. Próbabecslés alapján a 
bükk holdankénti fakészletét 62-92 köbölnek (422,8-627,4 íré
nek, hektáronként 734,7-1090,3 m3-nek), évi átlagnövedékét pe
dig 0,813 köbölnek (5,55 m3-nek, hektáronként 9,64 m3-nek) ta
lálta. Megjegyezte, azonban, hogy az erdő szélén, a legelők 
mentén a fakészlet legfeljebb 52 köbölet (354,7 m3-t) ad. A fenyő
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fakészletét 61,4-96,3 köbölnek (418,8-656,9 m3-nek, hektáronként 
727,8-1141,5 m3-nek), évi átlagnövedékét pedig 0,707-1,344 kö
bölnek (4,82-9,17 m3-nek, hektáronként 8,38-15,93 m3-nek) írta 
le.

Az egész havas szállítási viszonyait rossznak, de fejleszthe
tőnek találta. A Juhod, a Sebesd és a Szováta vizét ugyanis tuta
jozásra berendezhetőnek ítélte.

DÉKÁNI az eddigi, taxafizetés melletti használati módot 
mind gazdasági, mind szigorúan vett erdészeti szempontokból 
elemezte. Megállapította, hogy a 15 ezer kh-as (8,6 ezer ha) er
dő- és legelőterület a közösségnek mindössze 338 forint évi jö
vedelmet biztosított, miközben csak az őrzés és a pénzkezelés 
évente 635 forint kiadást jelentett. Pedig az „erdőpásztorok" ha
vonta csak 3,33 forintot kaptak, s így „csak oly erdőpásztor vál- 
lalkozhatik ezen fizetésért, mely még csak lábbelire sem elég 
egy hóra, kinek előre feltett szándéka az erdőre soha ki nem 
menni, vagy pedig a székre káros utógondolatai vannak, s így a 
ros(s)z fizetéses szolga hanyagságáért gazdájának anyagi kárt, 
vétkes tetteivel pedig a vidéknek romlottságot okoz."

Mindebből következik -  írta DÉKÁNI -, hogy a taxa lefizeté
se után mindenki oda és akkor hajtotta fel az állatait, ahová és 
amikor akarta, az erdőket, pedig szintén ott és akkor vágta, aho
gyan érdekei megkívánták. A fát derékmagasságban fűrészelték 
(esetleg fejszével vágták) el, de a kivágott fát sem vitték ki 
mindet. Csak a jól eladható fák kerültek ki az erdőből, a többi 
ott maradt ledöntve. Ezzel akadályozták a közelítést, az újulat 
megjelenését, fenyőerdőben pedig elősegítették a szúfélék elsza
porodását. Az így tönkretett erdőrészek után újabb és újabb ré
szeket igyekeztek használatba venni, s így a mintegy 13 ezer k. 
holdnyi erdőterület mihamarabb kimerül. Annál is inkább -  mi
ként DÉKÁNI Ernő írta -, mert a a rendezetlen viszonyok, a 
könnyű fához jutás „több élelmesebb szovátai és illésmezei la
kost tulajdon fűrészmalmok felállítására ingerelte, kik éven át 
ezen erdőkből szállítják fűrésztönkeiket, vágatván azokat on
nan, a hol azt könnyebben találják s fizetvén azokból annyit, a 
mennyire reá szoríthatók... Visszaélt az eddigi intézménynyel 
egy néhány élelmesebb ember, rovására az egész széknek."
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A rendezetlen viszonyok megváltoztatására tett javaslatait 
DÉKÁNI azzal kezdte, hogy mind a bükk-, mind a fenyőerdők 
erdészeti kezelésének alapelveit lefektette. Ezek szerint a bükk- 
erdőkre 100 éves vágásfordulót állapított meg, s ennek alapján -  
a 10.199 katasztrális holdnak becsült bükkerdőt figyelembe véve 
-évente 102 kh (58,7 ha) erdő kitermelését látta engedélyezhet
nek. Az első vágásterületet a Szováta víz mellett, az „Uszulj-vá- 
pájá"-ban ki is jelölte azzal, hogy mindenki itt vehet magának -  
megfelelő taxa befizetése után -  szerszámfát, a többi helyen a fa- 
kitermelést be kell tiltani. Javaslatot tett a taxa nagyságára is 
(köblábanként 2 krajcárt kért volna a kitermelt fáért), illetve szá
mításokat végzett arra nézve, hogy a szék esetleg házi kezelés
ben termelné ki a fát, s faraktárakból értékesítené. Ez utóbbival 
kapcsolatban érdemes megemlítenünk a DÉKÁNI által felvázolt 
lehetőségeket.

1/ A fát a vágásterületen értékesítik. így nem kell ugyan be
ruházás, de a szék egyrészt nem tudja minden évben eladni a 
102 kh-os vágásterület fakészletét, másrészt pedig a taxákból be
folyt bevétel még a 4000 frt-ot sem éri el. Fakitermelési vállalko
zó jelentkezésére -  aki az egész vágásterület fáját megvenné -  
nincsen remény.

2/ A szék maga vágatja ki a fát, a patakig leszállítja. így a 
felújítás, illetve a további erdőnevelési műveletek biztosítottak, 
de az évi vágásterületről kikerülő fának csak egy része fog elkel
ni, a többi odavész, s a benne megtestesülő munka szintén nem 
térül meg.

3/ A szék maga levágatja és a Szovátán létrehozandó farak
tárból árusítja a fát. Ebben az esetben komoly beruházásokat 
(úsztatóberendezések, faraktárak) kell eszközölni, de a teljes fa
mennyiség értékesítése még mindig bizonytalan.

4/ A szék a fát maga ki termelteti, s leúsztatja Erdőszent- 
györgyig. Itt a vidék lakossága venné meg a fát, illetve tenge
lyen Marosvásárhelyre lehetne szállítani, ahol biztos piaca len
ne. Igen ám, de ehhez kellene legalább 17,5 ezer frt beruházási 
tőke, amivel a marosszéki közösség nem rendelkezik. Erre a 
megoldásra -  vélte DÉKÁNI -  csak akkor lehetne gondolni, ha 
vállalkozót tudnának megnyerni, aki évi 10-12%-os kamat mel
lett hajlandó lenne a pénzt megelőlegezni.
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Ez ugyan magasabb a szokásos kamatoknál, de tudjuk, hogy 
az erdélyi fakereskedők százas, sőt ezres nagyságrendű haszon
kulccsal (tőkekamattal) dolgoztak. így aztán nem sok remény 
volt arra, hogy a marosszéki bükkfaüzletbe ilyen jellegű befek
tetést eszközöljenek. DÉKÁNI Ernő azonban 1873-ban erre még 
nem gondolt, illetve nem láthatta a század utolsó évtizedeiben 
megélénkülő fapiac óriási üzleteit.

A fenyőerdők hasznosításában DÉKÁNI szintén a minden- 
holi vágás megtiltását, s egyetlen vágásterület kijelölését tartotta 
az első és legfontosabb lépésnek. A vágásfordulót itt is 100 éves
re javasolta beállítani. így az egyszerű térszakozás elvei szerint 
a mintegy 3400 kh (1957 ha) erdőből évente 33-34 kh (19,6 ha) 
vágható ki. Itt is a Szováta-patakra lejtő állományokban jelölte 
ki az első vágásterületet, amely a Cserepeskő irányába haladt 
volna. A vágásterületen csak a méretes fák kivágására gondolt. 
„A forda kezeltetését pedig maga a széki erdősz kell, hogy vég
be vigye, úgy pedig, hogy a fordán meglévő minden 9-10M (23,7- 
26,3 cm) felüli fenyőt levágattatván, azokból mintegy 150 dara
bot egészben hagyván, ha netalán híd-, vagy épületfára lenne 
szükség; a többi részét pedig 2° 6M (3,94 m) fűrésztömbökbe vá
gatja és a patakig lezsilipezteti, hol is azok az út mellé rendben 
rakatnak és az alerdősznek, valamint az illető pásztoroknak vas
tagság és szám szerint számba adatnak."

Mivel a fenyőfa értékesítése nem okoz gondot -  vélte DÉKÁ
NI -  a szék nagyobb beruházásokra ne gondoljon, hanem a fát a 
víz mellett adja el. A rönkökön kívüli, a fenyőtűzifa minőségű 
anyagra a parajdi gyufagyár tett ajánlatot, sőt a gyufagyár még 
évente tíz-tizenkétezer félcolos deszka vásárlását is kilátásba he
lyezte, tehát a fenyőfa értékesítésére bízvást lehetett számítani. 
A vágástakarításokból kikerülő szőlőkarót („csapkarót") is fi
gyelembe véve, DÉKÁNI a fenyőerdők jövedelmezővé tételét 
nagyobb beruházás nélkül, azonnal megvalósíthatónak látta.

A legelők használatával kapcsolatban DÉKÁNI egyrészt a 
fűpénz felemelését, illetve a sertéstenyésztés nagyobb mérvben 
való elterjesztését javasolta. „A sertés legeltetésre nézve pedig 
különösen kiemelem azt -  írta -, hogy e szék havasa fő- és mel
lékpataki mind növényei, mind vize által, úgy szintén csendes
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elzártságáért, kizárólag sertés legeltetésre van hívatva, mily ál
dásos lenne a vidékre nézve, ha az, ez egészséges és növénybő 
patakokban tarthatná rüdeg sertéseit, s csekély fizetés mellett 
nagy hasznot találna. De ez csakis úgy kivihető, ha maga a szék 
tartana mintegy két megbízható főkondást, melyek egyike 
plusz-mínusz 600 darab sertést venne kezelet alá."

DÉKÁNI Ernő mind az okszerű erdő-, mind a legelőgazdál
kodás első és legfontosabb feltételének egy kezelő erdőtiszt al
kalmazását, illetve az erdőőrök és erdőszolgák megfelelő java
dalmazását tartotta. Külön is kiemelte, hogy az erdőtiszt „lakása 
pedig M.-Vásárhelytt kell hogy legyen, mert Szovátán sok éve- 
kig egy művelt ember sem állana ki, főleg ha családos -  mert 
gyermekei neveltetése e helyről el fogja hívni, vagy pedig elégü- 
letlen fog lenni, miáltal újra csak megbízatása veszt -, míg M.- 
Vásárhelyt, mint ezen üzlet főpiaczán ennek javára töltheti üres 
óráit, mert, mint lelkismeretes erdész, úgy is az év legnagyobb 
részét künn az erdőn vagy az úszópatak mellett töltendi; ha pe
dig ezen kelléke nincs meg, lakhatik az erdő közepén is -  dolgai 
nem fognak jobban menni."

Mindent összevetve, az előterjesztésben az erdőkből szárma
zó jövedelmet (a bükkfa értékesítésére a 3. megoldást feltételez
ve) DÉKÁNI 15.096,04 forinttal, a legelőből származót 2.680,00 
forinttal vette számításba, míg az adókra és a kezelő személyzet 
fizetésére 3925,20 forintot számolt. így évenként 13.850,84 forint 
tiszta jövedelem származott volna a marosszéki havasokból, 
azaz kát. holdanként 89,5 krajcár. Ez az összeg az 1873. évi 2,2 
krajcár/kh-nak mintegy 46-szorosa.

DÉKÁNI végül („záradékul") ismételten leszögezte: Maros
szék birtokát okszerű berendezéssel, kezeléssel mindenképpen 
jövedelmezővé, a környék lakossága számára gyümölcsözővé 
kell tenni. Ebben a munkában a szék törvényhatósági bizottsá
gára meghatározó szerep hárul.

A bizottság a szakértői véleményt elfogadta, s első határoza
tában kimondta, hogy a havast házilag kívánja kezelni. A má
sodik határozat a parajdi gyufagyárral kötött szerződést fogadta 
el. A megállapodás szerint 15 évig, ötévenként előre meghatáro
zott áron a gyufagyár hasogatott fenyőfát, fenyőrönköt és desz
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kát vesz át a havas kezelőségétől. A fát a Szováta vizén a Reit- 
ter-féle fűrészig kell leszállítani, ott a gyufagyár képviselőjének 
átadni.

A bizottság a legeltetés rendjét módosítani, a fűbért emelni, 
évenként újra megállapítani rendelte el. A sertéstenyésztés fel
lendítésre tett javaslatot is értékelte, de a bizottság úgy gondol
ta, hogy a pásztorokat ne a birtokosság, hanem az illető sertés
tulajdonosok fogadják fel.

DÉKÁNI jelentéséből a kezelő személyzet szaporítása és jobb 
anyagi megbecsülésére tett javaslatot szintén elfogadták. A ma
rosvásárhelyi erdőtiszti lakást azonban elvetették, helyette Szo- 
vátát jelölték ki a havast kezelő (erdő)tiszt székhelyének, s fel
kérték DEKÁNIt, fogadja el ezt a beosztást.

A bizottság a legnagyobb beruházást igénylő, a bükkerdők 
használatát illető kérdésben nem tudott dönteni. Ez érthető is, 
mert az 1870-es évek első felének fapiaci helyzete -  az általános 
gazdasági válság közepette -  egyáltalán nem kecsegtetett gyors 
megtérüléssel.

Összességében azonban a bizottság döntései támogatták azt a 
törekvést, amelyet DEKÁN Ernő így foglalt össze: „A falvak túl
népesedése és a birtok csekélysége már alig képes e nép vas
szorgalmát és igénytelenségét parallelizálni,... e vidék népe ke
nyérkereset hiánya miatt kénytelen szülőföldét elhagyni, idegen 
elemek közé vegyülve -  a nemzetnek elveszve csaknem -  ke
gyelemből keresve meg azt, mit szülőfölde is megadna, ha ott az 
ipar és gazdászat a korszellem és szükséglet színvonalára lenne 
felemelve azok által, kik ép(p)en erre hívatva vannak." Tehát 
Marosszék törvényhatósági bizottsága felismerte, hogy ebben a 
kérdésben alapvető feladatai vannak, s a rendszeres erdő- és le
gelőgazdálkodás megteremtése a legelső és legfontosabb útja a 
gazdasági felemelkedésnek.

A továbbiakban a DÉKÁNI Ernő által vázolt elképzelések 
megvalósítására törekedtek, amely törekvést azonban számos 
gátló tényező hátráltatta. Ezekbe például az 1878. évről készített 
beszámoló jelentés enged bepillantást.233

A bükkfa felhasználását, így értékesítését nem sikerült meg
oldani. Bár bíztak a Hafner János által felépítendő üveggyár (fe
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nyő- és bükk-) fafogyasztásában, de további fafogyasztók felku
tatására is gondoltak. így meghirdették a hamuzsírfőzés lehető
ségét. Ez azonban 1878-ban csak 167,8 frt-nyi jövedelmet hozott, 
de ez is jobb volt, mint a bükkösöket használatlanul hagyni. 
Ugyancsak a bükkfa értékesítési lehetőségeinek növekedését 
várták a Parajdon létesülő kőedénygyártól.

A fenyőfa felhasználása szintén akadozott, így a birtokosság 
a legfontosabb bevételi forrástól esett el. A parajdi gyufagyár 
ugyanis évről vére kevesebb fát vett át, úgyhogy a fenyőnek 
más piacot kellett keresni. Erre az említett üveggyáron kívül 
más, elérhető távolságban lévő lehetőség azonban nem kínálko
zott. Szintén a fenyőfa hasznosítására hirdették meg a zsindely
faragás lehetőségét is, de ez a kísérlet „vállalkozók hiánya miatt 
kellő eredményre nem vezetett."

A faértékesítés nehézségei arra indították a birtokosság veze
tőit, hogy az erdészeti személyzet (beleértve a főerdésztől a ha
vasőrökig mindenkit) fizetését csökkentség. Ettől az intézke
déstől várták -  ha átmeneti időre is -  a havasból származó tiszta 
jövedelem némi emelkedését. Láthatjuk, a DÉKÁNI által koráb
ban kidolgozott elképzelés hamar megbukott, helyette mást, 
például az erdészeti személyzet csökkentését tartották célrave
zetőnek.

Az 1879. évi erdőtörvény után a marosszéki havast üzemter
vezni kellett. Az első ideiglenes, 1885-től 1889-ig érvényes 
üzemtervet a birtokossági erdész irányításával állították ösz- 
sze.234

A Szék-havast és az Iszujkát két üzemosztályba rendezték, de 
nem az elhelyezkedés, hanem az uralkodó fafajok szerint.

„A"-ba sorolt 2738,8 kh (1576,2 ha) lucfenyves mind a két ha
vason kijelölésre került, míg a „B"-t alkotó, 10.825,3 kh (6230,0 
ha) bükkös szintén, de az utóbbi esetében két vágássorozatot ál
lapítottak meg. Mindkét fafaj esetében 100 éves vágásfordulót 
írtak elő, így az évi összes vágásterület 136,9 kh-t (78,8 ha) tett 
ki, amit azonban a marosvásárhelyi erdőfelügyelő a jóváhagyás
kor kifogásolt.

Véleménye szerint ugyanis a rendszertelen szálalással, illetve 
a parajdi gyufagyár igényeinek kielégítésével már több helyen
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megbontották az erdőt. Azokat a területeket egy-két évig még 
lehet vágásterületként használni, hiszen ott mind lábon, mind a 
földön vannak fák, tehát újabb vágásterületet nem szükséges 
nyitni. A minisztériumban végül -  meghallgatva ugyan az erdő
felügyelő véleményét, de a javaslatoknak csak egy részét elfo
gadva -  évi 78 kh (44,9 ha) vágásterületet állapítottak meg. Eb
ből 18 kh (10,4 ha) esett a lucfenyőre, 60 kh (34,5 ha) pedig a 
bükkre.

A felújítást a fenyvesekben természetes úton megvalósuló
nak tervezték, de a bükkösökbe mesterségesen kívántak -  az ál
lomány értékének növelése céljából -  fenyőcsemetéket bevinni. 
Ugyanakkor előírták néhány tisztás mesterséges felújítását is. A 
felújítás érdekében 5 éves elő- és 15 éves utó legeltetési tilalmat 
írtak elő.

Az ideiglenes üzemtervvel elkezdődött az ősmarosszék Ha
vasán a tervszerű gazdálkodás, de elgondolható, hogy például 
az évi 60 kh (34,5 ha) bükkerdő kitermelésére egyik évben sem 
került sor. Tehát itt is jelentős fakészletek halmozódtak fel.

Az ideiglenes üzemterv után -  most már az állami erdőhiva
tal irányításával -  rendszeres gazdasági tervet állítottak össze. 
Ebben tulajdonképpen fenntartották az első üzemtervezéskor 
megállapított legfontosabb előírásokat, csak az üzembeosztást 
alakították át.

Üzemosztály Erdő kh (ha)

A bükk szálerdő 263,6 (151,6)

B bükk szálerdő 10.333,5 (5946,9)

C lucfenyő szálerdő 2.649,3 (1524,7)

D véderdő 132,5 (76,3)

Összesen 13.378,9 (7699,6)

A „C" üzemosztályban 146,5 kh (84,3 ha) tisztás is volt, amit 
erdősítésre írtak elő.
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Az üzemtervtől függetlenül, de az üzemterv adta lehetőségek 
figyelembe vételével PÉCH Dezső 1890-ben fejtette ki az ősm a- 
rosszék Havasának hasznosításával kapcsolatos javaslatait.235 
Elképzelése lényegesen eltért a DÉKÁNI által korábban 
megfogalmazottaktól. Míg DÉKÁNI elsősorban a házilagos ki
termelést, ennek alapján a szállítóberendezések (utak, vizek) 
melletti értékesítést tartotta célravezetőnek, addig PÉCH egyér
telműen a fakitermelési vállalkozók felkutatása mellett állt ki. 
„Elevenség, lázas tevékenység jellemzi korunkat! -  írta -  És pe- 
dig úgy a rendes foglalkozásoknál, mint a nagyobbszerű üzle
teknél!... Ne bízzuk a jó Istenre, hogy ő kerítsen nekünk egy vál
lalkozót! Ne resteljük a fáradságot és utánjárást s nem telik be 
egy-két év, úgy a vállalkozó elérkezik."

PÉCH úgy gondolta, hogy az egész üzemterv által biztosított 
(fenyő- és bükk-) vágásterületet eladják egy vállalkozónak. Az 
kiépíti Marosvásárhely, Dicsőszentmárton és Segesvár irányába 
a szállítópályákat, ahol a fenyő- és lombfát megfelelően értéke
síteni tudja. Megéri neki a bükkel is foglalkoznia -  s itt volt 
PÉCH elképzelésének egyik sarkköve -, mert a bükk vágásterü
leteket legeltetheti, illetve a legeltetési jogot bérbe adhatja. 
PÉCH ugyanis a bükkösök lucfenyvesekké történő alakítását 
úgy tervezte, hogy a vágásterületeket öt évig legeltetik, majd 
erőteljes fenyőcsemetével beültetik, s így az erdőtörvényben elő
írt hat év alat a területet valóban felújítják. Ezzel a megoldással
-  vélte PÉCH -  a fakitermelési vállalkozók megnyerhetők, mert 
valószínűleg úgy gondolkoznak: „ha a bükk nem is jövedelmez
ne kedvem szerint, kipótolja azt a fenyőfa és a legeltetés!"

Nos PÉCH tévedett. A fakitermelési vállalkozók bükkerdőket 
sokkal közelebb, sokkal nagyobb haszonnal tudtak máshol vá
sárolni, így a marosszéki havasbirtokosság erdeiben nem végez
ték el a szükséges beruházásokat, tehát a kiterjedt vágásterüle
tek nem keltek el. Továbbra is csak a fenyőfa és a legeltetés je
lentette a jövedelmet.

BARABÁS Endre 1907. évi kimutatása szerint236 az évi bevé
tel 20 ezer korona körül alakult (a kiadásról nem ír), s ő is első 
helyen említi a legelőhasználatot Ekkorra ugyanis elkészült a 
Szék-havason a „Répás" legelő legelőjavítása, amely a kömyék-
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ben mintalegelőül szolgált. A székelyföldi miniszteri kirendelt
ség irányításával és az állam anyagi támogatásával rendezett le
gelő jelentősen javította az állattenyésztés lehetőségeit, s termé
szetesen a havasbirtok bevételeit. Az erdészek által többször ki
dolgozott, nagyralátó hasznosítási tervekből azonban alig való
sult meg valami. Csak a vasútvonal Parajdig történő kiépítését 
követően, 1905 után élénkülhetett meg némileg a fakereslet -  de 
továbbra is elsősorban a fenyőfára.

ősm arosszék Havasát 1900-ban adták állami kezelésbe. Az 
1898. évi XIX. te. alapján pedig ki kellett alakítani a közbirtokos
sági erdők kezelésére érvényes szabályzatot és meghatározni a 
közbirtokosság tagjait. A birtokos 127 község azonban még 
1918-ban sem rendelkezett jóváhagyott szabályzattal, tehát a 
birtokosság a világháború végéig sem szerveződött meg a tör
vénynek megfelelő módon.237

7.7 Csíki Magánjavak
A birtokosság eredete szintén a szabad székely közösségek kö
zös földhasználatáig nyúlik vissza. A XVII-XVIII. században 
azonban ezek a határszéli havasok a szomszédos fejedelemség
hez kerültek, majd a viszonyok rendeződésével, 1769-ben ismé
telten megállapították Erdély, Havasalföld és Moldva határát. 
Ekkor „szerezték vissza" a határ mentén fekvő erdőségeket, s 
lettek ezek a nevükben is a revindikált havasok.

A visszaszerzés után a havasok jövedelme előbb a határren
dező bizottság bejárási költségeit fedezte, majd itt is elkezdőd
tek a községek és a magánosok foglalásai. II. József 1783-ban 
úgy rendelkezett, hogy a továbbiakban a székelyföldi revindi
kált havasok jövedelme a székely gyalogos és lovas határőrök 
ellátására szolgáljon. Ez a rendszer működött az 1848-49-es sza
badságharcig, amikor a székelyek a magyar alkotmány védel
mére fegyvert fogtak, és vállalták annak következményét; az 
uralkodó a határőrség megszüntetésével a határőrök közös va
gyonát is elkobozta. Az egykori csíki revindikált havasok keze
lésére Gyergyószentmiklóson és Kászonújfaluban kincstári er
dőhivatalt létesítettek, s a birtok jövedelme 1869-ig a kincstárt il
lette.
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Az osztrák-magyar kiegyezés után ismételten felmerült a 
csíkszéki revindikált havasok kérdése, amely 1869-ben -  látszó
lag megnyugtató módon -  rendeződött. Az uralkodó visszaadta 
a havasokat, illetve a kezelésükre szolgáló épületeket a csíki la
kosoknak azzal, hogy a birtok közcélokat (iskolák létesítése, köl
csönpénztárak alapítása stb.) szolgáljon, s természetben ne osz
tassák fel. 1869 szeptemberében a következőket adták át az egy
kori határőrök képviselőinek: „a tölgyesi pagony 24.600 hold, a 
bélbori pagony 19.000 hold erdővel, 185 hold szántó, 8114 hold 
rét, 8027 hold legelő, 348 hold terméketlen, Sólyomtár, Keresztes 
és a báskai pagony 8400 hold erdő és 200 hold legelő, így össze
sen 68.873 hold, a márpataki tiszti szállás a rajta fekvő épületek
kel, Polyánában a Besztercevégi két fűrészmalom két fűrésze, 
eszközökkel és felszerelésekkel, 8527 frt 53 kr haszonbér-követe
lés és a csíkszéki katonatiszti telkek."238

Miként látjuk, a birtok zöme, mintegy 52.000 kh (kb. 30.000 
ha) terület erdő volt. A kezelését egy erdőtiszt és tíz erdőcsősz 
végezte 239 Az 1870-es években itt is -  miként az ősm arosszék 
Havasgazdasága esetében -  taxafizetés mellett lehetett fát vágni 
és legeltetni. Komolyabb erdészeti hasznosítás csak az 1879. évi 
erdőtörvény után, az állami erdőkezelés meghonosításával kez
dődött

A Csíki Magánjavak erdői a Gyergyói-havasok, főleg annak 
az északkeleti, Moldva felé hajló oldalain terültek el. Az első, 
ideiglenes üzemterv készítésekor240 összesen 46.337,38 kh 
(26.667,16 ha) területtel számoltak, amelyből 40.746,69 kh 
(23.449,72 ha) volt az erdősült, 5.590,69 kh (3217,44 ha) pedig a 
kopárterület.

A területet 5 üzemosztályba sorolták. Az „A " üzemosztályba 
7.950,0 kh (4.575,23 ha) erdő tartozott, amelyek a Nyágra-patak- 
ra hajló hegyoldalakon álltak. A lucfenyő-állományokat 120 
éves fordában, szálaló üzemben kívánták kezelni úgy, hogy 
évente 265,0 kh-t (152,51 ha) lehetett az állomány egynegyedéig 
kiszálalni.

A „B" üzemosztályba 30.390,00 kh (17.489,45 ha) a Kis-Besz- 
tercére, illetve a Bükk-havastól délre eredő, kifelé igyekvő pata
kokra hajló lucfenyveseket sorolták. Itt is 120 éves vágásfordulót
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állapítottak meg, s így évente 1013,0 kh-t (582,98 ha) lehetett 
egynegyed részig kiszálalni.

A „C " üzemosztályba a 735,0 kh (422, 99 ha) kiterjedésű 
tölgyerdők kerültek. Itt mindenféle fahasználatot és legeltetést 
megtiltottak.

A „D" üzemosztályba az 5590,69 kh (3.217,44 ha) kiterjedésű 
kopárterületet soroltak. Itt a terület egynegyedére azonnali le
geltetési tilalmat rendeltek el, s előírták a beerdősítés elkezdését. 
Az üzemterv készítői évente legalább 280,0 kh (161,14 ha) erdő
sítéssel számoltak, amelyet azonban még fejlettebb erdőgazda
sággal rendelkező vidéken is nehezen lehetett volna teljesíteni. 
(Csemetekertek, munkaerő hiánya, költséges és szinte megold
hatatlan ültetés stb.)

Az „E" üzemosztályba a havasi véderdők kerültek. Ezek te
rületét 1672,0 kh-nak (962,24 ha) vették. Itt megtiltottak minden
nemű fő- és mellékhasználatot.

Az „A " és „B" üzemosztályokban a legeltetést az első vágás 
évétől kezdve az új állomány 20 éves koráig tiltották meg. 
Ugyanezekben az üzemosztályokban a tutajok összeállításához 
szükséges fák kiszedését „előhasználatként" engedélyezték. A 
többi üzemosztályban legfeljebb száraz- és hullfaszedést lehetett 
gyakorolni.

A későbbiekben -  miként már említettük -  Gyergyóholló-Töl- 
gyes-Bélbor térségében jelentős kopárerdősítéseket végeztek. A 
Csíki Magánjavak erdőségei komoly erdőkezelési ismereteket 
kívántak, ahol az erdészeknek új, máshol nem, vagy kevésbé 
használt módszereket is alkalmazniuk kellett. A szaksajtó ha
sábjain számoltak be például az itt kipróbált erdőbecslési eljá
rásról.241 Ugyanakkor jelentős üzleti sikereket is értek el. Pél
dául az 1907-ben árverésre bocsátott mintegy 467 ezer m3 lucfe
nyő és 250 ezer m3 bükkfát tartalmazó vágásterületet a 2.820.000 
koronás kikiáltási árral szemben egy budapesti fakitermelő, fa
kereskedő cég 5.397.653 koronáért vette meg. A szaklapokban 
meg is állapították, hogy az így elért kb. 11 K /m 3-es tőár „oly 
magas..., amely az erdélyi fenyőárverések történetében egyedül 
áll."242 Ehhez azonban tudnunk kell, hogy a Magánjavak erdő
ségei valóban kiváló minőségű fákat adtak, s a szállítás sem 
okozott megoldhatatlan problémát.
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A vagyonközösség szervezetével kapcsolatban tudjuk, hogy 
az összesen 48 község vagyonát képező erdők és más javak ke
zelésére először 1897-ben alkottak szabályrendeletet, amelyet 
1909-ben megújítottak. Míg az első alapszabályban „Csík vár
megye közönsége magántulajdonát képező" vagyonról szóltak, 
az 1909. éviben „a csíkvármegyei volt határőrezredeket alkotott 
községek székely lakosságáéról" Ezzel a megfogalmazással az 
1848 után beköltöző, határőri szolgálatot soha nem teljesítő csa
ládok jogosultságának igyekeztek elejét venni, s a kitétel igazi 
jelentősége az első világháború után domborodott ki. Az 1909. 
évi alapszabályt a vallás- és közoktatásügyi miniszter csak 1918 
decemberében hagyta jóvá.243
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8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Erdély Romániához kerülése után a székely közösségek birtoka
inak, így erdőinek problémája ismételten felmerült. A kérdés
kört talán úgy lehet legjobban csoportosítani, hogy voltak tulaj
donjogi, illetve a közbirtokok működésével kapcsolatos ügyek.

A tulajdonjogi rendezés alapját az 1921. évi földbirtokreform 
jelentette. A törvény alkotói igyekeztek a lakosság széles rétege
it az erdő hasznából részesíteni. Erre legalkalmasabbnak a köz
ségi erdő létesítése tűnt. A törvény kimondta, hogy a község la
kosainak (családfőinek) arányában a települések határában köz
ségi erdőket kell kihasítani; ha kell, a (nem az egész község la
kóit tömörítő) birtokközösségekéből, ha kell, a magánerdőkből, 
sőt akár az állami erdőkből is (32. §).

A községi erdők nagyságát úgy határozták meg, hogy föld
művelő vidéken családfőként 3 kh (1,73 ha), állattenyésztő vidé
ken 5 kh (2,88 ha), ahol pedig az állattenyésztésen kívül a házi 
faipar is szerepet játszik a lakosság megélhetésében, ott 7 kh 
(4,03 ha) erdőterületet kell venni. A fenti területegységeket meg
szorozták a településen lakó családfők számával, s így megkap
ták a létesítendő községi erdő nagyságát (33. §). Az ésszerű gaz
dálkodás érdekében megkívánták, hogy a községi erdő a telepü
léstől 15 km-nél távolabbra ne essék.244

A magyar sajtóban általában bírálták mind a törvényt, mind 
annak végrehajtását.245 Az erdőbirtokok kisajátítása ugyanis 
rengeteg visszaélésre, igazságtalanságra adott okot.246 A tör
vény szerint azok a közös birtokok, amelyek az adott községnek 
juttatandó erdőterületnél nagyobbak voltak, kisajátíthatok let
tek. Azt a környező, kisebb erdőterülettel rendelkező községek 
között osztották szét, vagy állami tulajdonba vették. így került 
például a Csíki Magánjavak erdeje részben a községek, jórészt 
pedig az állam tulajdonába. A Csíki Magánjavak kisajátításával 
kapcsolatos panaszok a Népszövetséghez is eljutottak, mert a 
Magánjavak erdőségeinek jelentős részét -  vitathatatlanul nem
zetiségi szempontokat is figyelembe véve -  elkobozták247

A földbirtokreformmal tulajdonhoz jutott községek erdőgaz
dálkodását igyekeztek továbbra is állami felügyelet alatt tartani.
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Az első időben a korábbi üzemtervek alapján adták ki a fahasz
nálati engedélyeket, de évekbe telt, amíg elegendő számú szak
értő, román erdőtiszt és erdőőr állt szolgálatba.

A birtokrendezést követően ismételten felvetődött a közbir- 
tokossági tulajdonban lévő erdők sorsa is.248 1924-ben készült 
egy olyan tervezet, amely szerint a székely közbirtokosságok 
vagyonának három rendezési megoldása lehetséges: állami tu
lajdonba venni, községi tulajdonba adni vagy pedig felosztani a 
tulajdonosok között. Láttuk, hogy a két első megoldásra az ag
rárreform megfelelő lehetőséget biztosított, s az egykori közbir
tokossági erdők egy része állami, illetve községi tulajdonba ke
rült. Mindezek után még az 1930-as években is a négy székely 
vármegyében 267 közbirtokosság (erdő- és legelőtulajdonos) 
volt, akik 168 ezer hektár földdel rendelkeztek.

A közbirtokosságok gazdálkodását különösen a világgazda
sági válság tette nehézzé, úgyhogy a nagy terheket és az egyes 
tagoknak semmi jövedelmet nem adó közös vagyont látva a leg
több birtokosságban megerősödött a felosztást kérők tábora. Eb
ben az esetben azonban ugyanazok a nehézségek jelentkeztek, 
mint amik már az első világháború előtt is megvoltak: az arány
kulcsok megállapításának nehézsége, az eljárás nagy költsége, a 
természetben kijelölt területek nehezen művelhetősége. Ez utób
bira példa Kibéd és Kisgalambfalva, ahol a felosztás során egy- 
egy tag 42 méter hosszú és 80 centiméter széles területet kapott, 
így inkább a közbirtokosság fenntartása volt továbbra is a cél, 
amelyet a legtöbb tag el is fogadott.

A közbirtokosságok a gazdálkodás fejlesztésére az 1930-as 
években egyre több helyen szövetkezetté alakultak. Elsősorban 
a fakitermelést és -értékesítést igyekeztek szövetkezeti alapon 
elvégezni, bár néhol a fafeldolgozásra is szövetkeztek. (Megem
líthetjük itt a Csíkszentdomokos székhellyel 1933-ban alakult 
,,Viktóriá"-t.) A szövetkezetek azonban mégsem váltak a köz
birtokossági gazdálkodás továbbfejlesztőivé, mert a nagy fake
reskedő cégekkel nem tudtak versenyre kelni. Legfeljebb közve
títettek -  legtöbbször a közbirtokosságok rovására -  a tulajdo
nosok és a fakereskedők között. így érthető, hogy Észak-Erdély 
Magyarországhoz való visszakerülése után -  amikor a magyar
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hatóságok is ismételten rendezték a szövetkezetk jogállását-in
kább a közbirtokossági vagyonkezeléshez igyekeztek vissza
térni.

A székely közbirtokosságok helyzetének rendezésére ekkor 
ismét újabb és újabb elgondolások születtek. Mi most ezek kö
zül egyet, a legelőremutatóbbat emeljük ki. IMREH István 1944 
nyarán fejtette ki a közbirtokosságokkal kapcsolatos nézeteit.249

IMREH abból indult ki, hogy az elmúlt évtizedekben sikerült 
a közös erdők közigazgatását, fakitermelését és erdőfelújítását 
rendezni, de (a székelyföldi közbirtokosság) „a továbbfeldolgo- 
zás, az ipar és kereskedelem szektorában válságos helyzetben él 
továbbra is." Pedig a közbirtokossági vagyonok működtetésé
hez, a közbirtokossági szervezet megerősítéséhez feltétlenül 
szükség lenne a faanyag minél nagyobb mértékű feldolgozásá
ra. Ez ipartelepítéssel oldható meg -  vélte IMREH -, amihez rá
adásul a Székelyföldön rendelkezésre áll a nyersanyag, az ener
gia és a munkaerő is. Hiányzik azonban a tőke.

Az iparosítás megindításához egyedüli lehetőségként a köl
csöntőke igénybe vételét látta, amihez azonban valamennyi köz
birtokosság összefogására, egyesítésére volna szükség. „Létesí
teni kell egy olyan összefogó szervet -  írta -, amelyik a birtokos
ságok képviseletében az egész hatalmas erdő, legelő, bánya bir
tokkal, s a közbirtokossági részesek magánvagyonával a háta 
megett egy olyan hatalmas vagyoni erőt képviselne, hogy ide
gen tőke kölcsönvételére biztos és elegendő fedezettel bírna." 
Az így létesített szerv, „központ" aztán nemcsak a kölcsönfelvé
telt, hanem az iparosítás megszervezését is egy „központi terv 
szerint rendezné el és a kereskedelmi tevékenység is a központ 
kezében futna össze, mint egy irányító és ellenőrző szerv kezé
ben."

IMREH gondolatmenetében a közös vagyon összefogása, egy 
közös „kezelőközpont" kiépítése nem előzmények nélküli. A 
naszódvidéki erdőket ugyanis 1890-től a besztercei erdőigazga
tóság így kezelte, így gazdálkodott (állami irányítással!) a va
gyonközösség erdőivel, sőt az erdőkre hiteleket (például vasút
építés céljából) is felvett. Ennél jobb megoldás tehát a Székely
földön sem kínálkozott, bár itt a továbbra is a (részben) rende
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zetlen birtokviszonyok és az erdők eltérő volta nehezen megva
lósíthatóvá tette egyetlen birtokkezelő szerv kialakítását. Talán 
megyénként, illetve régiónként azért mégis kiépíthető lett volna.

Az elképzelésben új a tervszerű iparosítás, amelynek ugyan 
az ideje az 1960-as években jött el, de természetesen nem a köz
birtokossági vagyonra alapozva, s nem annak keretei között. így 
aztán fel sem merültek azok a lehetőségek, amelyekre IMREH 
István ebben a tanulmányában utalt. Például a közbirtokossági 
tagok kis tőkéstárssá válása vagy a részmunkaidős ipari foglal
koztatás, netalán a hagyományokkal rendelkező, a helybeli er
dei és mezőgazdasági termékekre alapozó ipartelepítés.

A fenti elképzelés arra is bizonyság, amit az erdészek már a 
múlt században is hangoztattak: egy-egy vidék általános viszo
nyait nem lehet (még akkor sem, ha az adott terület nagyobb 
részt erdővel borított) csak egyetlen gazdasági ágazat, például 
az erdőgazdálkodás rendezésével megjavítani. Csak a többi gaz
dasági területtel együtt, sőt a szociális viszonyok figyelembe vé
telével szabad az adott térség nehézségeinek leküzdéséhez hoz
záfogni.

Visszatérve a szűkebben vett erdészeti feladatokra, megje
gyezzük, hogy az erdészek a második bécsi döntés után a szak
sajtó hasábjain a teendőket többször is összefoglalták.250 Ezek
ből csak azt emeljük ki, hogy mindenképpen felül kívánták vizs
gálni a községi erdők céljára történt kisajátításokat, legfőképpen 
pedig az azokban folyó gazdálkodást. Szintén fel akarták mérni 
a közbirtokossági tulajdonban maradt erdők állapotát is. „Olyan 
közbirtokossági erdő (ugyanis) -  írta a kérdés alapos ismerője, 
FRŐHLICH Gyula -, amely a túlhasználat folytán ne szenvedett 
volna, s korosztály-állapota csak félig-meddig szabályos lenne, 
ezen a vidéken (ti. a Székelyföldön) már alig található. Ezeknek 
a soroknak az írója igen sok olyan közbirtokossági erdőt ismer, 
amelyből a hatvan esztendőn felüli korosztályok teljesen hiá
nyoznak." Az első világháború után ugyanis az említett nehéz
ségek a közbirtokossági erdők idősebb állományainak kiterme
léséhez vezettek. Ebben az esetben pedig nincs más lehetőség -  
vélte FRŐHLICH -, csak a közbirtokosságok erdőhasználatának 
a korlátozása, még ha „a megcsappant jövedelem a közbirtokos
ságokat fájdalmasan érintené" is. 1
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A fokozott, háborús fakitermelések, majd pedig 1944 után az 
újjáépítés, a háború utáni fakonjunktúra nem adott lehetőséget a 
székely közbirtokosságok vagyonának kíméletes, a jövőre is 
gondoló használatára. Végül pedig az államosítás, a kolhozosí- 
tás pontot tett a székely közösségek erdővagyona történetének 
végére.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
A székelyföldi erdők története évszázadokig az országrész be
népesüléséhez kötődött, s a megtelepedett lakosság közvetlen 
erdőirtását, erdőhasználatát jelentette. Az erdőket mint művelés 
alá vonható, meghódítandó földeket tekintették, amelyeket az 
azt használatba vevő lakosság birtokolt. A használatnak fokoza
tosan kialakultak a közösség által szabályozott normái. Később 
a központi, állami igazgatás is hatást gyakorolt az erdők birtok
lására, majd az ott folyó tevékenységre. A XVIII.-XIX. század 
fordulóján a székely székek egy része támogatta, a másik része -  
elsősorban a kevésbé benépesült, nagy erdőségekkel rendelke
zők -  pedig ellenezte az okszerű, hosszútávú erdőgazdálkodás
ra tett állami lépéseket.

A XIX. század azonban már az állami bevatkozás, a mindenre 
kiterjedő szabályozások jegyében telt el. Ezt megkívánta a gaz
daság fejlődése és a népesség gyarapodása, s bizonyos fokig a 
korábbi közösségi szabályozások továbbfejlesztésének a szüksé
gessége is. Itt azonban felvetődik néhány, az erdőgazdálkodá
son jóval túlmutató probléma is.

A Székelyföld földrajzi és politikai helyzete önmagában hor
dozta a székely társadalom meg-megújuló gazdasági és társa
dalmi konfliktusait Miként könyvünk elején BÖZÖDI György 
írása kapcsán már utaltunk rá, a Székelyföld nehézségei csak fo
kozatosan, tulajdonképpen csak századunkban tudatosultak az 
egész magyar közvéleményben. A válságok azonban nem a du
alizmus és nem is a a hagyományos székely társadalom felbom
lása -  tehát a XIX. század középső harmadának -  jellemzői, ha
nem azok számos elemükben korábban is megvoltak. Az erdők 
és az erdőgazdálkodás szempontjából azonban éppen a XIX. 
század második felétől végbemenő változások bizonyultak 
meghatározónak.

Az erdők ugyanis évszázadokig tartalékföldeknek számítot
tak. Ezek megóvása, a gazdálkodásba bevont részek ésszerű 
hasznosítása a hagyományos székely jogrendbe beleillett, így 
nagyobb feszültségek nélkül volt megoldható. A XIX. század 
második felében azonban az erdők, a faanyagok fokozatosan
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felértékelődtek, így a Székelyföldön található jelentős természeti 
kincs is egyre értékesebbé vált. Mindez akkor történt, amikor a 
székely társadalom -  nem utolsósorban gazdasági okok miatt- 
jelentős változáson ment át. Modernizálódott, amely moderni
zációs folyamatba beletartozott a birtokközösségek felbomlása 
is. Mivel ezek a birtokközösségek jórészt az erdőkhöz kapcso
lódtak, az erdők helyzetét a székely társadalmi átalakulás folya
mata is közvetlenül érintette.

A tőkés társadalmi-gazdasági berendezkedés szempontjából 
az erdők, a használaton kívüli faállományok tulajdonképpen a 
tőkeforgalomból kivont kincsnek számítottak, amelyet viszont
-  éppen a fa felértékelődése miatt -  érdemes volt forgalomba 
hozni. Ugyanakkor a székely birtokosok is -  természetesen elté
rő mértékben ugyan, de egyértelműen -  a fa, az erdők tőkefor
gásba történő bevonásában voltak érdekeltek. A társadalmi-gaz
dasági átalakulás terheit ugyanis jórészt egyetlen értéktárgyuk
ból, az erdőből fedezhették.

Ezek után már csak az a -  cseppet sem lényegtelen -  kérdés 
maradt hátra, hogy vajon megfelelő módon ment-e végbe a szé
kelyföldi erdők kincsképző szerepének korlátozása, a tőkés gaz
dálkodás, s így a modernizáció szolgálatába való állítása. Az er
re a kérdésre adandó válaszunk előtt még egy, szintén a tőkés 
gazdálkodásból fakadó problémát kell megvizsgálnunk.

A faállományok hosszú, 80-150 évre terjedő életéből követke
zik, hogy a tőkés gazdálkodás rövidtávú, mind gyorsabb megté
rülési idővel számoló rendszerébe az erdők nehezen illeszthetők 
be. Ebből következik, hogy az erdésztudomány klasszikusai 
már a XVIII. században törekedtek arra, hogy az erdőgazdálko
dás, az erdők csak részben kerüljenek bele a tőke körforgásába. 
Ennek érdekében kimondták, hogy az erdőkből csak a minden
kori kamatot, azaz a faállomány évi növedékét (az átlagnövedé- 
ket) szabad kivenni, így a fatőke érintetlen marad, esetleg -  mi- 
sőségi fafajcserékkel stb. -  még gyarapszik is. A modem erdő
törvények, így az 1879. évi XXXI. te. is ennek alapján írták elő a 
hozamszabályozást, amelyet az üzemtervekben részletesen rög
zíteni kellett. Itt azonban egy lényeges elemtől kénytelenek vol
tak eltekinteni. Ezt pedig a szabályos gazdálkodás indításának
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körülményei és terhei jelentették. Úgy tettek, mintha korábban 
is és a jövőben is csak a (fa)kamatot használták volna, illetve 
használnák. Pedig a statisztikai adatok alapján 1885-től 1913-ig 
a Székelyföldön legalább 28 ezer hektárral csökkent az erdőterü
let, a faállományok értéke pedig (azonos árakon számolva) bizo
nyára ennél is nagyobb arányban.

Tehát a székelyek kénytelenek voltak a fatőkét is megtá
madni. Azaz a modernizáció, a tőke mobilizálásának az ára az 
erdők egy részének az elvesztése volt. Hogy ezt erdészeti mód
szerekkel mennyire lehetett volna korlátozni, esetleg megakadá
lyozni, azt a következő kérdésekre adott válaszokkal próbáljuk 
megvilágítani.

Szükségszerű volt-e, hogy a magántulajdonba kerülő erdők 
kikerüljenek az erdőtörvény, az erdészeti igazgatás rendelke
zései alól? Nem, de a korabeli, szabadversenyes kapitalista gaz
dasági rendszer, s az ennek megfelelő szabadelvű társadalmi 
berendezkedés nem tett lehetővé nagyobb beavatkozást a magá
nerdők gazdálkodásába. Még az állami erdőkezelés kiterjeszté
sét, például székelyföldi működését is túlzásnak tartották.

Az állami erdőkezeléssel kapcsolatban vetődik fel a második 
kérdés: nem lett volna-e jobb az állami erdőkezelés helyett ál
lami erdőgazdálkodást megvalósítani? Közösségi erdőket ille
tően egyetlen egy helyen, a naszódvidéki erdők esetében volt 
erre példa, de ott a birtokjogi viszonyok rendezettek voltak. A 
Székelyföldön ezt nem lehetett volna technikalilag sem megva
lósítani (sok birtokos, akiknek nagyon különböző minőségű er
dőjük volt), sem pedig anyagilag. Az állami erdőgazdálkodás 
ugyanis évtizedekig központi beruházásokat igényelt volna, 
amit az ország nem tudott pénzügyileg támogatni. Csak kisebb 
csemetekert-létesítésekre, kopárfásítási támogatásokra futotta, 
nem pedig szállítási útvonalak építésére, netalán birtokvásárlá
sokra. A Székelyföldön -  ellentétben Erdély és az ország más vi
dékeivel -  az állam nem vásárolt kiterjedt birtokot, sőt bözbirto- 
kossági arányrészek megszerzésére sem törekedett.

A szakmailag indokolt, megalapozott esetleges állami erdő- 
gazdálkodás bizonyára komoly politikai ellenállást gerjesztett 
volna, hiszen minden, az erdővel kapcsolatos központi rendel
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kezés közvetlenül érintette az emberek mindennapjait. S itt az 
erdei legeltetés századunk elejére úgy-ahogy történt megoldását 
említhetjük meg. Miközben a székelyföldi erdők 80%-án lehetett 
legeltetni, a székelyföldi viszonyok romlásának elsődleges oka
ként a képviselőházban még mindig az erdei legeltetés betiltását 
jelölték meg. Tehát a kérdésünk: vajon az erdészet volt a vidék 
gazdasági, így népesség megtartó viszonyainak romlásáért az 
egyedüli felelős?

Láttuk, hogy a kortársak közül többen az erdőtörvény szigo
rú rendelkezéseit is a kivándorlás egyik okaként tüntették fel. 
Kétségtelenül, az erdőgazdálkodás állami ellenőrzése korlátokat 
szabott a korábban rendszertelen fa- és erdőhasználatoknak. Az 
erdőtörvény egyfajta ideális mező-, ezen belül legelő- és rétgaz
dálkodási körülményeket feltételezett. Ezek azonban nem álltak 
fenn, ezért ott is erdőgazdálkodási probléma keletkezett, ahol 
tulajdonképpen a nem megfelelő módon kezelt rétek, legelők 
okoztak gondot. A legelőerdő-üzem meghonosítása akár gyógy
ír is lehetett volna az említett panaszokra. Éppen ez az üzem 
mutatta, hogy csupán az erdőgazdasági eszközök elégtelenek a 
vidék gazdasági viszonyainak a megjavítására.

Az erdőtörvény a legeltetéshez, az állattenyésztéshez hason
lóan a házi faipart is hátrányosan érintette. Tehát itt is feltehet
jük a kérdést: vajon az esetleges engedmények, a szabadabb 
erdőhasználat megtartotta volna a hagyományos székely házi 
faipart?

Nem, bizonyára nem. Talán egy-két évtizeddel később sor
vadt volna el, de a gyári készítmények, a vasúttal viszonylag ol
csón és gyorsan, nagy tömegben piacra vihető készítmények 
mindenképpen a teljes visszaszorulását okozták volna. Az erdő
törvény ezt a folyamatot legfeljebb felgyorsította. Helyébe azon
ban jelentős lehetőséget adott: a Székelyföldön elkerülhető volt 
a kíméletlen erdőgazdálkodás, s megmaradt az erdőkhöz, a fá
hoz kapcsolódó gazdálkodás kibontakozási lehetősége. Hogy ez 
valóban nagy vívmány volt, mutatta az első, különösen pedig a 
második világháború utáni változás, amikor az erdőgazdálko
dás céljainak átértékelése a Székelyföldön is alapvetően új vi
szonyokat teremtett.
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A fával, az erdővel együtt élő székely közösségek gyorsan, 
csaknem robbanásszerűen bomlottak fel (ennek a folyamatnak a 
végére aztán az államosítás tett pontot), de talán ennél a bom
lásnál is hamarabb végbement a székelyföldi emberek és a ter
mészet viszonyának megromlása. Míg az erdő korábban meg
hódítható, birtokba vehető jószág volt, amelyet ugyan csak (töb- 
bé-kevésbé) szabályozott módon lehetett használni, a XIX. szá
zad végére az erdő a lakosság zömének szemében tiltott hely
nek számított. Ez ugyan ténylegesen nem így volt, de az embe
rek tudatában így tükröződött: „erdő ugyan volna, de nincs 
fa/'252
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(Bp., 1895.).

174/ OL. K-184.1894-3-124.
175/ Uo. 8171.1894. Sepsiszentgyörgyi erdőgondnokság, 

Székely keresztúri erdőgondnokság.
176/ Uo. 81*72. kötet. 1898. Csíkszeredái erdőhivatal.
177/ Az 1895. évi III. országos gazdakongresszus története.

I. kötet. Szervezete, tagjainak névsora és határozatai 
(Bp., 1895.) 145-146.

178/ OL. K-184.8171. kötet. 1894. Székelyudvarhelyi alsó 
erdőgondnokság.

179/ KOÓS Mihály (összeáll.): A székely actio ismertetése 
(Bp., 1905.) 32-33.

180/ Lásd 109 /  73-80. A kongresszusról lásd még pl. BUDAY 
Barna (szerk.): A Székely Kongresszus szervezete, 
tagjainak névsora, tárgyalásai és határozatai (Bp., 1902.), 
A székely kongresszus tárgyalásairól. EL. 1903.1097-1102.

181/ OL. K-.184.1913-A/2-208.
182/ BÍRÓ János: A legelő-erdők berendezéséről és

gyepesítéséről, különös tekintettel a Székelyföldre.
EL. 1910.39.
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183/ Lásd 182/ és FÖLDES János: Erdőszerű ligetes 
legelőerdők. EL. 1911.632-634.

184/ Lásd 182/ 40.
185/ A székely actio öt éve (Bp., 1907.) 11.
186/ A havasgazdálkodásról lásd bővebben: OROSZI Sándor:

A magyar kormány havasgazdálkodási programjának 
gazdaságpolitikai háttere (1898-1918). Agrártörténeti 
Szemle 1989.1-4:34-39.

187/ T. NAGY Imre: A legelőerdők berendezéséről, különös 
tekintettel a Székelyföldre. EL. 1910.185.

188/ BÍRÓ János: Öt évi legelőjavítás a Székelyföldön.
EL. 1909.1011-1019., Uő.: Az erdélyrészi legelőjavítások 
öt évi statisztikája. EL. 1909.1066-1068.,
Uő.: Legelőmestertanfolyam Székelyföldön.
EL. 1910.492-504.

189/ A további munkákról lásd: G. KISS Ernő: A csíkvármegyei 
gazdasági felügyelőség jelentése Csík vármegye 
1913. évi közgazdasági állapotáról. EL. 1914.711.

190/ Lásd 180/ BUDAY B. i. m. 102.
191/ Lásd 150/ 144.
192/ Vadász- és Versenylap 1875.175.
193/ SZÉCSI Zsigmond: A hazai vadak természetrajza.

In: A vadászati ismeretek kézikönyve. II. kötet (Bp., 1892.) 
264-271.

194/ Lásd 105/ 123.
195/ OL. K-184.8172. kötet. 1898. Csíkszeredái erdőhivatal.
196/ Lásd 109/ 186.
197/ Lásd 4 /  III. 170.
198/ OL. K-184.8172. kötet. 1898. Csíkszeredái erdőhivatal.
199/ KISS Ernő: A csíkvármegyei magyar kir. gazdasági

felügyelőségnek Csíkvármegye 1913. évi közgazdasági 
állapotáról és a felügyelőségnek 1913. évben kifejtett 
munkásságáról a vármegyei közigazgatási bizottsághoz 
beterjesztett jelentése (Csíkszereda, 1914.) 19-20.

200/ Lásd 26/ 474.
201 /  GAUL Károly: Hazánk házi faipara. (Bp., 1902.) 8. és 49.
202/ Lásd 83 /  598.
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203/ Jelentés a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
kerületének 1900. évi közgazdasági viszonyairól. 
(Marosvásárhely, 1901.) 20.

204/ Lásd 133/ 36-37.
205/ Lásd 1 / 141-142.
206/ Lásd 74/ 260-261.
207/ Lásd 105/ 129.
208/ KLEKNER Alajos: Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.cz.) 

magyarázata (Bp., 1881.) 72.
209/ OL. K-184.1894-4-35.094.
210/ Uo. 1916 A/2-102.561. (1910 A/l-13.199.)
2 1 1 /Uo. (1901-4-19.272.)
212/ Lásd 138/ 15.
213/ Uo. 8171. kötet. 1894. Székelykeresztúri erdőgondnokság.
214/ Lásd 138/ 16.
215/ OL. K-184.8172. kötet. 1898. Székelyudvarhelyi felső 

erdőgondnokság.
216/ Lásd 5 /  II. 228.
217/ Lásd 4 /  IV. 194.
218/ Ü sd  78/ II/2 .550-551.
219/ OL K-168.1189. kötet. Marosvásárhelyi erdőfelügyelőség.
220/ BEDÓ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági 

és kereskedelmi leírása. I-IV. (Bp., 1896.) 1.411.
221/ OL K-184.1900-3/a-2268.
222/ Uo. 1913-A/1-2939.
223/ Uo. 1916-A/2-102.561. (102.841/1916.), továbbá lásd még 

220/ IV. 456-457.
224/ Ü sd  220/ IV. 480-481. és BARABÁS Endre:

Székelykeresztúr közgazdasági leírása (Bp., 1904.)
(Klny. Magyar Gazdák Szemléjéből.) 13-14.

225/ OL. K-168.1888-4/a-4571.
226/ Lásd 220/ IV. 404-405.
227/ Lásd 5 /  1.617-618.
228/ OL. K-168.1884-4/c-9606.
229/ Lásd 220/ IV. 500-501.
230/ OL. K-184.8171. kötet. 1894. Sepsiszentgyörgyi 

erdőgondnokság.
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231/ Lásd 4 / IV. 15. Későbbi történetéről: JAKAB Elek: 
Marosszék közhavasai történeti és statisztikai 
ismertetéséhez. Marosvidék 1877.314-317.; 322-324.; 
330-332.

232/ Országos Erdészeti Egyesület Könyvtára. 111/22. DK. 151. 
Kivonat Marosszék törvényhatóságának 1874. január 
15-én s folytatva tartott üléseiről vezetett jegyzőkönyvből.

233/ ő si Marosszék területén fekvő havasok székely nemes 
birtokosai szövetkezetének igazgatási jelentése 1878-ra. 
(Marosvásárhely, 1879.) 4-5. és 8-9.

234/ OL. K-168.1885-4/a-35.662. és 
uo. K-184.1918-B/1-129.271.

235/ PÉCH Dezső: ő si Marosszék székely közbirtokosságának 
erdejéről. Marosvidék 1890.105., 109., 114., 120.

236/ BARABÁS Endre: Maros-Torda vármegye és Maros- 
Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott és szabad 
királyi város közgazdasági leírása (Bp., 1907.) 81. és 83.

237/ OL. K-184.1918-B/1-129.271.
2 3 8 /Lásd 26/491.
239/ HARGITAALJI: Csíkországi levelek. VI. Hargita 1872. 

121-123.
240/ OL. K-168.1885-4/a-67.062.
241 /  SZENTIMREY Dániel: Állabbecslés köralakú próbaterek 

segélyével a csíkvármegyei erdőkben. EL. 1896.596-602.
242/ A Csíkszeredái árverés. EL. 1907. 831.
243/ Lásd 26/ 491-493.
244/ Lásd a magyar nyelvű kiadásokat: Az erdélyi román

földbirtoktörvények. (Bp., 1921.). Az agrár-reform törvény 
végrehajtási rendelete Erdély-, Bánát-, Körös-völgy- és 
Máramarosra vonatkozólag. (Nagyvárad, 1921.)

245/ Lásd pl. Az erdélyi román agrártörvény. EL. 1921.
406-413., SEBESS Dénes: Új Románia földbirtokpolitikája 
Erdélyben (Bp., 1921.), OBERDING (ŐSY) József György: 
Az erdélyi agrárreform (Kolozsvár, 1930.), MÓRICZ 
Miklós: Az erdélyi föld sorsa. Az 1921. évi román 
földreform. (Bp., 1932.), B. KOVÁTS Lajos: Az erdélyi 
román földosztás tanulságai. Mezőgazdasági Közlöny
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1938. 474-481., VENCZEL József: Erdély és az erdélyi 
román földreform (Kolozsvár, 1943.), (Klny. Hitel 
1943. januári szám).

246/ KERESZTES László: Román erdőigazgatás a 
Székelyföldön (Sepsiszentgyörgy, 1942.) 17-23.

247/ A kérdéshez lásd pl. GAÁL Endre (szerk.): A csíkmegyei 
volt székely-határőrezredeket alkotott községek székely 
lakosságának tulajdonát képező «ruházati alap»-hoz, 
röviden «magánjavak»-hoz jogosult csíki székely családok 
panasza a Népek Szövetségéhez. (Mercurea-Ciuc -  
Csíkszereda, 1923.), BALOGH Arthur: A csíkmegyei 
magánjavak. In: Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929.1. 
Szerk.: SULYOK István -  FRITZ László (Kolozsvár, 1930.) 
223-227., VENCZEL József: A volt határőrezredek 
vagyonának sorsa. (Kolozsvár, 1944.) (Klny. Erdélyi- 
Múzeum Egyesület 1943. évi besztercei 
vándorgyűlésének anyagából), KÁDÁR Zsombor:
A Székelyföld erdészettörténete (Rövid áttekintés 
az 1400-as évektől 1948-ig) (Erdészettörténeti 
Közlemények XIV.) (Bp., 1994.) 62-67., 85.

248/ ANTAL Imre: Kísérletek a székelyföldi közbirtokosságok 
megreformálására. Korunk 1979. 6 :488-492.,
Uő.: Közbirtokossági visszaélések Csík megyében 
(1934-1940). Korunk 1976.1-2 :124-127

249/ IMREH István: A székely közbirtokosságok jövője. 
Székelység 1944. június 3-5.

250/ Lásd pl. 104/ és VIRÁGH Béla -  BIRCK Oszkár: Mennyi 
erdőt kaptunk Északerdély visszacsatolásával?
EL. 1940. 601-608.

251 /  FRŐHLICH Gyula: Maros-Torda, Csík és Háromszék 
erdőségeinek mai állapota. EL. 1940. 638.

252/ Lásd 150/ 139.
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