
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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