
3 ERDŐK KATONAI ÉS POLGÁRI IRÁNYÍTÁS 
ALATT

A 17., vagyis második román határőrezredet 1762 
áprilisában szervezték meg. A radnai (Rodnaer Militardistrict), 
majd naszódiként is emleget határőrezred területén jelentős 
erdőbirtokok voltak, amelyek mind a lakosság 
életlehetőségeinek biztosításában, mind a határőri intézmény 
költségeinek viselésében egyre nagyobb szerepet töltöttek be.

A Naszód-vidéki erdők kezelésével kapcsolatban az első 
nyomokat 1765-ben találjuk. Ekkor az erdőket tilalmazott és 
nem tilalmazott kategóriákba sorolták. A tilalmazott erdőkben 
csak engedéllyel lehetett fát vágni, míg a többi erdőben a 
határőrök szabadon gyakorolhatták mind a fahasználatot, mind 
a legeltetést. A katonai elöljárók azonban a községek vezetőire 
bízták, hogy azok mely erdőket sorolnak az egyik, melyeket a 
másik kategóriába. így aztán a tilalmazás egyáltalán nem 
szakmai szempontok, hanem a községek pillanatnyi érdeke 
szerint történt. Jelentős fafogyasztó azonban nem volt, 
legfeljebb a Désaknán bányászott só elszállítására vágtak 
tutajnak alkalmas fákat.6

A Mária Terézia-féle, 1769. évi magyarországi 
erdőrendtartást II. József 1781-ben Erdélyre is kiterjesztette. 
Ennek hatására 1787-ben a katonai elöljáróság megszigorította 
a határőrök fakitermelésének lehetőségeit. Csak a hullfa szabad 
szedését engedte meg, míg az épületfa-szükséglet biztosítására 
a községi elöljáróságoknak vágásterületeket kellett kijelölniük. 
Ezen a vágásterületeken természetesen csak saját szükségletre 
lehetett fát kitermelni, a faeladást tiltották.

II. József uralkodása idején még egy, a későbbiekben 
fontossá váló esemény történt. Az 1769. évi, az Erdély és 
Bukovina, illetve Moldva közötti határkiigazítás 
eredményeképpen a naszódi határőrökhöz került területeket, a 
„revindikált havasokat” (alpes revindicatae) az uralkodó 1783- 
ban -  pátenssel -  a határőrkatonaság használatába adta.
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A fakitermeléssel, illetve az erdőóvással kapcsolatos 
feladatok növekedése miatt a katonai parancsnokság 1808-tól 
egy szakképzett erdészt, továbbá 3 erdőőrt és 50 erdőszolgát 
alkalmazott. Az erdész és erdőőrök fizetésért, míg az 
erdőszolgák díjazás nélkül látták el a feladatukat. Különösen az 
utóbbiakról nem képzelhető el, hogy a -  mintegy katonai 
feladatul kirótt -  megbízatásukban különösebben buzgólkodtak 
volna. Az eladási célból kitermelt faanyag, a korábbi tiltás és 
ellenőriztetés ellenére, mégis nőtt, úgyhogy a fakereskedést 
taxafizetéshez -  a kitermelt, értékesítendő faanyag 
mennyiségétől függő díjhoz -  kötötték. 1808 végén azonban a 
katonai elöljáróság úgy gondolta, hogy ezt a taxafizetési 
kötelezettséget el kell törölni. Belátták ugyanis, hogy a 
Naszód-vidéki lakosok mezőgazdasági terményekből alig, 
hanem jórészt csak az erdei termékekből tudnak pénzhez jutni. 
Mivel a taxák megszüntetése után az erdészeti személyzet 
fenntartása sem volt indokolt, így az erdők feletti felügyelet 
visszakerült a katonai elöljárókhoz.7

1813-ban az ezredparancsnokság elrendelte, hogy a 
századparancsnokok az erdők állapotáról havonta készítsenek 
jelentést. 1819-ben pedig ismét csak a saját szükségletre 
történő fakitermelést engedélyezték, hiszen -  miként írták -  az 
erdők nem a határőrök, hanem a kincstár tulajdonában vannak. 
Ez utóbbit erősítette az is, hogy az erdőkárokból befolyt 
büntetéspénzt kincstári vagyonként kezelték.

1824-ben -  megerősítve az 1787. évi rendeletet -  ismét 
szigorították a vágásterületek kijelölésének lehetőségét, sőt a 
községek lakosai csak ellenőrzött, szabályosan lebélyegzett 
fákat vághattak ki, szállíthattak haza. A megrongált, 
túllegeltetett erdők őrzését és kezelését pedig nem bízták a 
községi elöljáróságokra, hanem azokat külön katonai 
felügyelet alá helyezték.

1840-ben a katonai elöljáróság ismét szakképzett erdész 
alkalmazásáról döntött. Az erdész működését jelzi, hogy 1842- 
ben a századparancsnokságok rendeletet kaptak, amely szerint 
az erdőket el kell a más művelési ághoz tartozó területektől
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különíteni, sőt a bokros, legeltetésre nem alkalmas területek 
erdősítendők, a legeltetés elől elzárandók.

A kortársak, így például az erdélyi határőrkerületek 
gazdasági viszonyait leíró Josef H. BENIGNI, úgy látták, hogy 
a határőrök a faszükségletüket a hatalmas erdőségek ellenére is 
nehezen fedezik. A szomszédos, nem határőrkerületi erdők 
használatáért pénzt vagy részes munkát ajánlanak.8

Egy későbbi, 1903-ban készült értékelés szerint az 1765-től 
1851-ig terjedő időszakra a rendszeres erdészeti kezelés teljes 
nélkülözése volt a jellemző. A célszerű gazdálkodásra irányuló 
kísérletek ugyanis legfeljebb „csak jámbor óhajnak 
nevezhetők.”9 így aztán sem a (viszonylagos) fahiány, sem a 
jelentős erdőkárosítások nem voltak kiküszöbölhetők.

1851-ben a határőrvidéki jogállást megszüntették, s 
ekkortól kezdődően egyre fontosabbá váltak a 
tulajdonviszonyok. Az eddigi „határőrvidéki”, pontosabban 
tulajdonjogilag nem meghatározott erdőket háromfelé kellett 
osztani: a községeknek, a politikai (Naszód-vidéki) 
hatóságoknak és a kincstárnak. A birtokelkülönítésre 1851-ben 
és 1853-ban bizottságot küldtek ki, de annak működése nem 
hozta meg a várt eredményt. A községi és a kincstári területek 
szétválasztását csak egy későbbi, az 1864-66-ban működő 
bizottság tudta megoldani. A volt határőrközségek azonban -  
korábbi használatukra, mint szervezett jogra, hivatkozva -  
kifogásolták a kincstár „birtokszerzését”, úgyhogy a kérdést 
átfogóan, az előző bizottságok működését túllépve kellett 
rendezni. (Addig az erdőket zár alatt tartották.10) Erre 1872-ben 
került sor.

1872 márciusában a Naszód-vidéki községek képviselői és 
a pénzügyminisztérium között megállapodás jött léire, amelyet 
a következő hónapban az uralkodó is jóváhagyott. E szerint a 
kincstár a mintegy 91 ezer kh (kb. 53 ezer ha), évente kb. 2 
forint/kh tiszta jövedelmet biztosító erdőterületéről, továbbá 17 
lakóházáról, 1 fíírészmalmáról és kocsmájáról, őrlőmalmairól a 
44 Naszód-vidéki község, illetve az ottani alapok javára 
lemond. Ezért a községek 20 év alatt fizetnek, évi 5%-os kamat
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mellett, 100 ezer forintot. Az egyezség szerint a Naszód-vidéki 
községek, illetve a javukat szolgáló iskola- és ösztöndíjalapok 
jogot kaptak arra is, hogy a gróf és báró Kemény családnak 
juttatott, revindikált havasokat megszerezzék.11 (A 
határőrvidék megszüntetésekor a revindikált havasok egy 
részét a Kemény családnak adták.) Ezt a kérdést azonban 1872- 
ben még nem tudták véglegesen rendezni. (Megjegyezzük, 
hogy a megállapodás gyakorlati végrehajtására a 
pénzügyminiszter Lónyai János máramarosi főispánt 
kormánybiztosként küldte ki.)

Az 1872. évi megegyezés erdészeti szempontból 
kétszeresen is érdekes. Az egyik, a megnyugtató mozzanatot az 
jelentette, hogy nagy kiterjedésű, közös tulajdonú területre 
lehetett erdészeti adminisztrációt kiépíteni. A másik feladatot 
pedig az erdők rendszeres jövedelmezőségének a biztosítása 
jelentette. A községek ugyanis évi 7625 forint kifizetését 
vállalták (ennyi jutott egy évre a százezer forintos megváltási 
árból), amelynek előteremtését csak az erdőkből várhatták.

Korábban, 1851-66 között a naszódi kapitányság mellett 
egy erdészeti titkár működött, 1866-tól viszont már erdészeti 
képesítéssel rendelkező erdőmestert alkalmaztak. A naszódi 
erdőmester látta el a volt határőrközségek erdőinek kezelését, 
akinek feladatát 1871-ben szabályrendeletben igyekeztek 
meghatározni. A szabályrendelet(-tervezet) azonban 
legfőképpen arról szólt, hogy az erdőmestert kik és hogyan 
választják, illetve felügyelik, tehát kevésbé az erdők 
kezeléséről. Az ekkor alkotott szabályrendelet ráadásul a 
kincstári erdők kezelését is igyekezett az erdőmester 
hatáskörébe vonni, amit -  mivel még nem volt a Naszód-vidéki 
községekkel erről megállapodás -  minden érdekelt 
minisztérium (a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi, a 
belügyi, a pénzügyi és a vallás- és közoktatásügyi) kifogásolt, 
így az 1871. évi alkotást ekkor nem fogadták el a 
szabályrendeletnek.

Az 1872. évi, előbb említett megegyezés után újra kísérletet 
tettek egy szabályrendelet megalkotására és elfogadtatására.
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Ebben már több szó volt az erdők kezeléséről, de időközben 
megszületett az 1879. évi erdőtörvény. A törvény pedig 
részletesen szabályozott jó néhány olyan kérdést, amelyeket a 
naszódiak a szabályrendeletbe foglaltak. így ez a 
kezdeményezés, az önálló erdőkezelési szabályozás 
megakadt.12

Az erdészeti szervezet kiépítését segítette Beszterce-Naszód 
vármegye 1876. évi létrehozása. A továbbiakban ugyanis a 
vármegyei hatóságok Naszódon és Borgóprundon 
erdőgondnokságot létesítettek, és ezzel egyidejűleg 
gondoskodtak erdőőrök és erdőszolgák alkalmazásáról is. 
Ugyancsak a vármegyei hatóságok láttamozták a fakitermelési 
vállalkozókkal kötött szerződéseket. Ezek a szerződések 
azonban a vármegyei beavatkozás ellenére sem voltak 
kedvezőek. A vállalkozók az erdőkért -  kihasználva a 
községek szorult helyzetét, azt, hogy azoknak évente kellett 
komoly összeget előteremteniük -  holdanként 5-25 forintos 
tőárat adtak. Az általában 10, vagy annál hosszabb időtartamra 
kötött megállapodások szerint a kereskedők csak a 30 cm felső 
átmérőnél vastagabb anyagot voltak kötelesek kihasználni. így 
az erdőből csak a legértékesebb fákat vágták ki. Fizetni meg 
csak a teljes záródású, azaz az említett átmérőt elérő, egész fák 
által elfoglalt területért fizettek. Tehát az 1 kh áráért akár 1,5-
2,0 kh erdőt is átválogattak, kiszálaltak. A fakereskedők 
természetesen a legközelebbi, a könnyen megközelíthető 
erdőket vették meg, mert a szállítást igyekeztek minél 
olcsóbban megoldani. A fakereskedők működése mellett 
kiterjedt fatolvajlás is folyt, mert a községi lakosok továbbra is 
az erdőkből származó jövedelemre voltak utalva. Különösen 
sok gondot okoztak a hangszerfával kereskedő tolvajok, akik 
nemcsak a kivágott fa eltulajdonításával károsítottak, hanem a 
többi fát is „megkóstolták”. (A fába fejszéjükkel belevágtak 
annak kipuhatolására, hogy az illető fa rostlefutása lehetővé 
teszi-e a hangszer céljaira történő feldolgozást. Az arra 
alkalmatlan fákat ott hagyták, amelyeknek értéke a rajtuk ejtett 
seb miatt jelentősen csökkent.)13
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A korszak fakereskedelmi viszonyai jellemzéséül álljon itt a 
Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 1879. évi jelentésének 
egy részlete. „A naszód [így!]-vidéki fakereskedésről -  írták -  
megbízható adatokat nem sikerült szereznünk. A hivatalos 
közegek a haszonbérlőktől a szamosi részeken megvámolt 
tutajok mennyiségéről, könnyen érthető bizalmatlanságnál 
fogva, semmi felvilágosítást sem nyerhetnek. Egyes 
vállalkozók hasonlag bizalmatlanok a közlésben s így csak 
annyit jegyezhetünk fel, hogy a fakereskedés évenként 
körülbelül 200 000 drb deszkát és 6-8000 drb boronafát hoz 
forgalomba, illetőleg ennyit úsztatnak le a Szamoson 
Szathmármegye felé. Ezenkívül sok szita-kávát s műszer-fát 
készítenek, de legjelentékenyebb a hangszer-fa-kereskedés.”14
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