
1 BEVEZETÉS

Ha Magyarország egykori vármegyecímereit vizsgáljuk, 
feltűnik nekünk egy kettős címerpajzs, amelynek egyikén a 
háttérben jól kivehető fenyőerdő van. (Lásd 1. melléklet.) A 
címer előterében, a „vágásterületen” jobb oldalon római 
katona, míg a balon a római legendákból ismert, emberfiákat 
tápláló nőstény farkas. (A két alakot folyó, a Nagy-Szamos 
választja el egymástól, míg a háttérben szintén római jelkép, a 
sas látható.) Ez a címer az 1876-ban egyesített Beszterce- 
Naszód vármegye naszódi részét jelképezi, és nem nehéz 
kitalálni, hogy a római alakok a románokat.

Kik is éltek, élnek Erdély ezen szegletében?
Naszód-vidék elnevezés alatt az egykori 17 számú, 

második román határőrezred kerületét értjük. Az 1760-80-as 
években megszervezett határőrség révén az itteni román 
lakosság megszabadult a földesúri terhek nagyobb részétől, 
ugyanakkor jelentős kulturális autonómiát is kapott. Mindez 
lehetővé tette elkülönülésüket a szomszédos, továbbra is 
jobbágyi sorban élő népességtől. A jobbágyfelszabadítás 
(1848), illetve a határőrség feloszlatása (1851) után elsősorban 
az említett kulturális autonómia és az akkor már megerősödött 
román nemzeti öntudat értékelődött fel, amihez -  éppen az 
erdőbirtokok megszerzése révén -  megfelelő gazdasági alapok 
is rendelkezésre álltak. A XX. század első évtizedében a 
csaknem százezer lakost számláló Naszód-vidék az erdélyi 
románság gazdasági, kulturális és -  természetesen bizonyos 
értelemben -  politikai fejlődése szempontjából a 
legegységesebb, legdinamikusabb tömbjét alkotta.1

Az egykori határőr(granicsár)öntudatról a kortársak lépten- 
nyomon megemlékeznek, ugyanakkor érdekességként jegyzik 
meg, hogy „még a katona-időkből fÖn[n]maradt szokás 
különösen az öregebbek közt, hogy a községen átutazó 
úriembert félállással köszöntik” (1901).2 Csaknem 80 évvel 
később BEKE György tudósít arról, hogy az egyik népes 
községben, Borgóprundon vasárnap délben a templom körül a
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férfiak még mindig csoportosulnak, miként a XVIII. században 
tették; várnak a „la porunca”-ra, a parancshirdetésre.3

„A hűségben rendíthetetlen” Naszód-vidéki granicsárokat 
II. József is meglátogatta és „Salva Romuli parva nepos” 
[Romulusz üdve a kis unoka] kijelentésre ragadtatta magát. 
(Ezen látogatás emlékét őriznék a Szálva, Romoly, Párva és 
Neposz falunevek is.) Az újjászülető római virtus („Virtus 
romana rediviva”) rákerült a második román határőrezred 
(„Phalanx Valachia Secunda”) zászlóira is.4 És valahol itt, a
XVIII. század végén érhetjük tetten azt a bizonyos román 
felemelkedés gyökerét. Az uralkodók -  mint német-római 
császárok -  elhitték, elhitették, hogy Romulusz unokáival van 
dolguk, amiért cserébe a Naszód-vidéki románok boldogan 
harcoltak Bécs érdekeiért. Ezért a harcért aztán az önálló 
fejlődést biztosító politikai kiváltságok mellé anyagi 
lehetőségeket is kaptak. Na nem a bécsi udvar kincseit 
osztogatták a császárok, hanem (hitük szerint) az egykori 
kolonusokból a szabad római katonává lett alattvalóknak a 
helyben lévő javak élésében, hasznosításában adtak nagy 
szabadságot. Ezek között a térség erdei kiemelt szerephez 
jutottak. A Naszód-vidéki erdők ugyanis jó évszázadig a terület 
legjelentősebb gazdasági forrását adták.5 így azok használata, a 
nyert javak elosztása a lakosság létalapját jelentették. S az 
erdőgazdálkodás történetének jelen vizsgálata igyekszik arra a 
kérdésre is választ adni, hogy az érdekeltek vajon jól 
gazdálkodtak-e azokkal a címerben is szereplő fenyőerdőkkel.
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