
Egy vármegyei közgazdasági előadó

„Mi okvetlen földművelők vagyunk s ez 
okozza nagy részben a mi nyomorúságun
kat”

ÍT. Nagy Imre, 1891./

Mottóként idéztük T. Nagy Imre (Csíksomlyó, 1849-1931) intelmét, még
pedig legjelentősebb munkájából, az 1891-ben megjelent Csíkvármegye köz- 
gazdasági állapotai és a székely kivándorlás c., erdészettörténeti jelentőségű 
írásából. És nem véletlenül, mert ő is - mint Kőváry László, Orbán Balázs - az 
iparosodásban látta a felemelkedés lehetőségét, és ebben az erdőnek, a faipar
nak döntő jelentőséget szánt.

Tivai Nagy Imre - Csík vármegye magas műveltségű, sokoldalú egyénisége - 
a Csíkszeredái Mezőgazdasági Felső Népiskola alapítója, annak 1873 és 1904 
között igazgatója és tanára volt. Közel három évtizeden át a Csíkmegyei Gaz
dasági Egyesület Közlönyét, a Gazdasági Értesítőt, majd a Csíki Gazdát szer
kesztette. Több évtizedes szakírói tevékenysége során az erdőgazdálkodás kér
déseiről sem feledkezett meg, azokhoz tárgyilagosan, szakértelemmel szólt 
hozzá. Erről tanúskodik például idézett munkájának mindjárt az elején olvasha
tó, a csíki erdőkről és azok állami kezeléséről megfogalmazott alábbi vélemé
nye: „[...] az erdőterületül felvett 402.105 hold erdőséget sem lehet ma már 
épen semmibe venni számításaink közt, mert annak állami kezelésébe vétele 
óta, az értéke napról-napra növekedik, sőt nagyon sok községet nevezhetünk 
meg, melynek lakossága az erdőből naponta számbavehető jövedelmet húz. 
Némely községben, hol a tűzifának piacza van, több hasznot húznak abból a 
lakósok, mint más földbirtokaik után összesen [...]” /3./. (Hasonló véleménye 
volt az erdőről Tamási Aromák is: „s nyolc-kilenc esztendős koromban már 
egyedül is elhajtottam a szekeret fel az erdőbe, megraktam fával, s ahogy tud
tam, haza is hoztam. Sokat jártam az erdőt, mert pénzt csak a fából tudtunk 
csinálni.” /Tamási Áron vallomása az Ábel-trilógiáról. Tamási Áron: Ábel a 
rengetegben. 1932/1985. 269./)

Csík vármegye erdeinek - a magánerdők kivételével - „rendezés alá”, azaz 
állami kezelésbe vétele 1883. január 1-jén ment végbe. Az egykori sajtó 
/Székely Nemzet, 1886. ápr. 6.1 sokallta a több mint 350 ezer hold kezeléséért 
fizetendő évi 16.000 forint erdőrendezési költséget, melyet 20 év időtartamra 
Csík megye törvényhatósága magára vállalat. A túlzásoktól sem óvakodott, 
mikor kijelentette, hogy az összkiadások végértéke (320.000 Ft) „nemcsak a 
kilátásba helyezett hasznot, hanem némely községnél magát az erdő értékét is 
túlszárnyalják.” (A későbbi erdőeladásokból befolyt jövedelem mást igazolt.
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A Csíkmegyei Füzetek - 1. A fenyőfíírésztelepek az erdők réme c. fejezetet - 
adatai szerint ugyanis „Csíkmegye” 1889 és 1894 között köbméterenként 0,97 
és 1,44 forint közötti főárat kapott. Ezzel szemben a Székely Nemzet újság
cikkének írója egy hold erdő értékét még egy forintra sem becsülte. Mindez jó 
példa arra, hogy mennyire óvatosnak kell lennünk, amikor a hírlapokban megje
lenő írásokra hivatkozunk.)

T. Nagy ismerte népét és annak természetét. Véleményét ki is nyilvánította, 
mely akkor jóindulatú figyelmeztetés volt, napjainkban azonban már magyará
zat az erdő termékeinek akkori, igen szerény értékesíthetőségére vonatkozóan. 
Ide tartozik például a háziipar fejlődésének megtorpanását, annak tömegterme
lésre való átállásának meghiúsulását indokoló alábbi véleménye: „Egyelőre 
végtelen nehezen fog menni [a háziipar bővülése], mert a székely [...] bajosan 
szánja rá magát állandó egynemű foglalkozásra” /uo. 88./.

A háziipar termékeinek központi felvásárlása által az időt rabló szekerezés, 
házalás kiküszöbölésében reménykedtek mindazok, akik a székelység gazdasági 
felemelkedését akarták. T. Nagy idézett könyvében ezzel kapcsolatosan is 
óvatosságra intett, véleményét e szavakkal fejezve ki: „A székely ember gya
nakvó természet és eszejárását ismernie kell annak, a ki vele boldogulni akar 
[...]” /uo. 90./.

7! Nagy Imre könyvét tanulmányozva a csíkmegyei arányosítás (-» A zabo- 
laiak leveléből, a papolci közhelyről c. fejezetet) 1890 körüli állapotára is fény 
derül: „Tovább egy évtizednél folynak az arányosítási munkálatok a várme
gyénkben. Nehány községben a munkálatok be is fejeztetett s a birtok szerinti 
arány meg is állapíttatott oly formán, hogy egyes birtokosok már tisztában van
nak vele, miként arányosítási joguk 1/3648, 38/3648 vagy 15/48863-ad részből 
áll, de hogy ezzel a jussal tovább mi történjék, az csak a jámbor papiros dolga; 
mert azért minden maradt csak a régiben. A munkálat bele került egy jó összeg 
költségbe s a mellett jó nagy adag kellemetlenkedésbe s ma már örvendünk az 
eredménynek, de annál több hasznot nem hozott. Melyik birtokos tudna olyan 
elszánt és vakmerő lenni, hogy az arányjogok érvényesítéséért sorompóba 
szálljon?” /uo. 13./.

A vasút azonban - ha lassan is, de - közeledett és hozta a kérlelhetetlen kapi
talista vállalkozót. 1891-ben T. Nagy még így írhatott szülőföldjéről: 
„Csíkország [...] Külön ország ez, hová a czivilizáció csak borvizes vagy desz
kás szekéren nyikoroghat be, de a közgazdasági élet felelevenítésére a legelső 
rugóul szolgáló vasutat egy évtized óta csak méljük, czövekeljük, rajzoljuk, 
kéijük, óhajtjuk, reméljük mind hasztalan” /uo. 75./. (Végül is a Sepsiszent- 
györgy-Csíkszereda-Gyimes vasútvonal csak 1897-ben nyílt meg. Az 1897. 
április 4-én tartott Csíkszeredái „ünnepségekről” Háromszék vármegye - Emlék
könyvében olvashatunk. A „reggeli” alatt elhangzott sok beszédből érdemes pár 
szót kiragadni: „[...] e székely nép kicsiny, viszonyai szerények” /290./. Aki 
ezen igaz szavakat mondta, maga sem hihette, hogy újabb 12 évnek kell eltelnie 
ahhoz, hogy a Déda-Gyergyószentmiklós közötti vonalszakasz átadásával va
lamennyire is enyhüljenek a székelység vasúttalanság&ból eredő bajai.)
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Alig száradt meg a nyomdafesték T. Nagy könyvének lapjain, és megjelen
tek a cégek ügynökei, kik aztán megtanították a népet, hogy miként „kell” - 
helyesebben nem kellett volna - az arányjogokat érvényesíteni', a rendszerint 
tájékozatlan kisbirtokosok ui. közösbéli arányrészüket potom áron, értékének 
alig kamatjával felérő összegért adták el, amelyet aztán - rendszerint hamarosan

Említettük, hogy T. Nagy Imre érdeklődése, írói megnyilvánulása sokirányú 
volt. A Magyar Nyelvőr 1877-ben székelyföldi szógyűjtést közölt tőle, melyben 
az átalag szakszóval - hordócskát jelent - is találkozunk. (Korábban, pl. 1688- 
ban az általag forma volt a használatos.) Századunk első felében aztán, sok más 
társával együtt - kártya, légej, dobunka - az átalag is a feledésbe merült, és csak 
nagy ritkán, egy-egy szépirodalmi munkában találkozunk vele, vagy sorstársaival:

- feléltek.

,3otos pálcát dugva a vizesbudunka 
fülébe, Péterrel a hátunkra vettük.”

/Kurkó Gyárfás: Nehéz kenyér. 
1970. 162. Csíkszentdomokos /
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