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1 BEVEZETÉS

Az erdélyi birtokközösségek erdőgazdálkodás-történeti vizsgálata 
során eddig a székely közbirtokosságokkal, továbbá a volt határőrökkel 
és a szászokkal foglalkoztunk. A székely közbirtokosságok a közös vagyont 
illetően tulajdonképpen közösben maradt magántulajdonként tekinthetők, 
amely birtokot -  megfelelő korlátok mellett -  bármikor saját tulajdonba 
lehetett venni. (A felosztással, illetve a korlátozásokkal kapcsolatban 
lásd az 1871 :LV tc.-et, az 1880:XLV te. 25. §-át és az 1908:VII. tc.-et.) 
A másik, ellentétes végletet a szászföldi községek községi (erdő)vagyona 
jelentette. Ezt a községi lakosok együttesen bírták, feloszthatatlanul. (A 
községi közvagyonról egyébként az 1886:XXII. te. intézkedett, míg az 
1888:XLV te. 37. §-a a volt Királyföldet kivette az erdélyi elkülönítések 
és arányosítások rendjéből.)

A közösségi erdők fent említett két „tiszta (tulajdoni) képlete” 
természetesen nem mindenhol és minden esetben érvényesült ilyen 
egyszerűen. Elég ha utalunk a közbirtokosság és a község (egyébként 
nem csak a Székelyföldre jellemző) vagyonának összemosódására,1 vagy 
a sajátos alapítványi vagyonként való működési rendszerre. Ez utóbbiak 
mind a székelyeknél (pl. a Csíki Magánjavak), mind a szászoknál (szász 
hétbírák erdőbirtoka) előfordulnak.

Az eddig áttekintett erdélyi területek közül a Naszód-vidéki és a volt 
román-, illetve szerb-bánsági határőrvidéki erdők az előbb említett két 
szélső helyzetű között említendők. A naszódi, II. román határőrvidéki 
erdők tulajdonjogát községi jelleggel ruházták fel (1890:XVII-XIX. tc.- 
ek), s a falvak részben közösben, részben községenként használták. A 
vagyon községi jellege biztosította, hogy az erdőkből nemcsak a volt 
határőrök leszármazottai, hanem minden Naszód-vidéki lakos is részesült. 
A Naszód-vidéki iskola- és ösztöndíjalap erdei ugyan a természetben 
kijelölésre kerültek, de az 1890. évi XIX. törvénycikkel megvalósított 
állami erdőkezelés ezekre is kiterjedt, s így az alapok elsősorban csak 
pénzügyi különállást jelentettek.

A bánsági volt határőrvidéki erdők tulajdonviszonyai, főleg pedig a 
befolyó jövedelem kezelése a 13. számú román-bánsági és a 14. számú 
szerb-bánsági határőrezredet illetően eltérő volt. Az 1873:XXIX-XXX. 
tc.-ekkel megszüntetett bánsági határőrvidék román-bánsági részében 
lévő 70 politikai községben az erdőket nem községi közvagyonként, 
hanem a volt határőrök leszármazottai vagyonaként tekintették. így bár a 
vidék közös beruházásait (iskola- és vasútépítés stb.) a községek kapták,
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de a különböző kulturális célú kiadásokból (ösztöndíjak, oktatási 
segélyek stb.) csak a volt határőrök családtagjai részesültek. Itt az állami 
erdőkezelést elutasították, megmaradtak az autonóm erdőgazdálkodás, 
-pénzkezelés mellett.

A volt szerb-bánsági határőrök erdővagyona állami kezelésben volt, 
ráadásul itt -  hasonlóan a Naszód-vidékihez -  állami gazdálkodást is 
kiépítettek. A 25 község, mint testület, évenként osztalékot kapott, 
amelyből a községi kiadásokat fedezte. Tehát az állapotuk a II. román 
határőrezred viszonyaihoz hasonlított, azzal az eltéréssel, hogy a 
Bánságban a községeknek saját használati erdőt nem hasítottak ki, 
továbbá külön alapítványi jellegű területük sem volt.2

Az előadottakból kitűnik, hogy a korábban bemutatott erdélyi 
közösségi erdők eredete, a dualizmus időszakában fennálló tulajdoni 
helyzete igen-igen tarka. Jelen kötetünkben ennek a sokszínűségnek egy 
újabb, területében a legkiterjedtebb részét, a volt jobbágyok (úrbéresek) 
birtokközösségeinek erdőgazdálkodását kívánjuk bemutatni. Ez azonban 
csak mint elsődleges cél szerepelhet, mert a vizsgálódásunkba ezúttal 
bevont megyékben természetesen mind a közbirtokossági, mind a 
községi, sőt a törvényhatósági erdőktől sem tekinthetünk el. A vonatkozó 
rendeleteket, előírásokat azonban elsősorban a volt úrbéresek erdeivel 
kapcsolatban idézzük, míg a többi esetében visszautalunk az előbb 
említett korábbi tanulmányainkra.

Itt kell még a következőkre is kitérni. TAGÁNYI Károly mutatta ki, 
hogy Magyarországon a földközösség legtovább Erdélyben maradt 
fenn.3 Ezt alátámasztja, hogy az erdélyi erdők mintegy felét a XIX-XX. 
század fordulóján a közösségi tulajdonban lévő erdők alkották. 
Vizsgálódásunk során tehát ezen erdőket tekintjük át úgy, hogy közben a 
következő, 1876 után kialakult megyék általános erdészeti viszonyait is 
igyekszünk bemutatni: M áramaros, Szolnok-Doboka, Szatmár, 
Szilágy, Bihar, Kolozs, Maros-Torda, Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, 
Kis-Küküllő, Hunyad és Arad. A felsorolásban a székely megyék 
közül szerepel Maros-Torda megye is, de ott csak az egykori tordai 
részeket tekintjük át.

Mivel a vizsgálat alá vont terület 1867-ig részben a magyarországi, 
részben pedig a szükebben vett erdélyi törvényhozás joghatósága alá 
tartozott, szükséges mindkét terület -  olykor időben, sokszor azonban 
tartalmában is - eltérő törvényeit, rendeleteit idézni. Ezt nem külön 
(al)fejezetekben tesszük meg, hanem a szovegbeni vastagításokkal 
utalunk a magyarországi és az erdélyi intézkedésekre.

6



A tanulmány súlypontját ezúttal is az 1867-től 1918-ig terjedő 
időszak, a dualizmus időszakának bemutatása képezi. Az ekkor megjelenő 
erdőtörvények, az 1879. és az 1898. évi rendelkezések hatásait, az 
erdélyi erdőgazdálkodás korszerűsítésének lépéseit igyekszünk nyomon 
követni. Nem tekinthetünk el azonban az előzményektől sem. Sőt ebben 
a könyvben utalunk azokra a tervekre, amelyeket az erdészek, erdészet
politikai szakírók egy-egy szükebb területet illetően megfogalmaztak, 
kitűztek. Végül röviden összefoglaljuk az első világháború utáni 
történéseket is.
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2 AZ ELSŐ ERDÉSZETI RENDELETEK ÉS TÖRVÉNYEK

WERBŐCZY István Hármaskönyve szerint (amely mű Erdélyben 
törvénykönyvként szolgált) „a fejszés és makkos erdő, vagyis a melyet 
vágásra és vadászatra használnak és a mely bárminő munkára és 
mesterségre alkalmas” tizenhat-tizenhétszeresét érte a közönséges 
erdőnek, illetve a cserjés és bokros helyeknek (I. rész. 133. cím 25-26., 
29. pontok). Ugyanebben olvashatjuk: „Ha pedig a jobbágy lopva vagy 
nyilván erőszakosan erdőt vágna vagy annak fáit bántaná és ezen rajta 
lehetne kapni, mindenét, a mi nála van, elveszíti és azonfelül 
erőszakosságáért díján marad” (III. rész 33. cím 5. pont).4

A fenti két rendelkezésből tulajdonképpen levezethető mindaz a 
probléma, amely 1514-től az erdőkkel kapcsolatos:

-  a tulajdon megóvásának, védelmének kérdése és
-  a különböző minőségű erdők értéke és használata.
Ennek alapján a XVIII. század második feléig felmerülő, majd a 

XIX. századi jobbágysággal kapcsolatos kérdések is legelőször a 
tulajdon óvásának csoportjába tartozhatnak.

Példaképpen egy 1610-ből származó dokumentumot idézünk, 
amelyben két földbirtokos egyezkedik a körösfői (Kolozs m.) erdők 
használatáról, s az egyik így vállal kötelezettséget: „Vagyha penig ez 
concessióval én vagy az én jobbágyim az tilalmasban kárt tennének, 
vagy magok szüksége kívül másoknak hordanának fát, és pénzért 
eladnák, ez a concessió is annihiláltassék és ez után az élő erdőt se 
éljék.”5 A földesúr tehát mintegy kezességet vállal azért, hogy a jobbágyai 
az említett erdőt nem károsítják.

Küküllő megye 1636-ban kelt rendeletében írta: „Hogy ha 
ennekutána némely potentiariusok valaki erdejére hatalmasul, vagy 
lopva valamely faluból reá mennének és hordanák, ha a patronusok ott 
kaphatják és megfoghatják, büntetődjék a decretumban afféléről specificált 
poena szerint.”6

A tulajdon védelmének kérdése aztán nemcsak a fahasználatra, 
illetve a birtoklásra terjedt ki, hanem az erdők irtására, azok 
mezőgazdasági területté történő átalakítására is. Az irtással a jobbágyok 
igyekeztek a termőföldet növelni, itt azonban azonnal felmerült, hogy az 
irtványt meddig használhatták, illetve az irtvány haszna kit és milyen 
mértékben illethetett meg.

Az 1596-ban kelt dokumentum szerint egy Kolozs megyei, 
szászfülpösi jobbágytól elperelték az irtványát, aki így védekezett:
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„Most is enyimnek mondom az földet, mint atyámtól maradtat bírom, 
azkit énrajtam keres; és is azt mondom: mindenkor szabad volt az 
szászfűlpösi határon irtani.”7 Az erdei irtványok ügye természetesen 
végigkísérték a jobbágyság egész történetét, és majd a földesúri és 
jobbágyi birtokok elkülönítése idején vetődik fel a legélesebben. Itt 
azonban kiemeljük az irtás módját, azaz a fák  körülgyűríízését, az 
aszalást, amelyet az erdélyi főkormányszék először 1765-ben, majd 
1808-ban szigorúan megtiltott.8 Hogyan irtson tehát a jobbágy?

Az égetés kínálkozott a másik lehetőségnek, de tudnunk kell, hogy 
az égetés is hatásosabb volt, ha a fákat előtte kiaszalták. Ugyanakkor az 
égetést is számos rendelet tiltotta. Torda megye már 1714-ben 
szabályrendeletben tiltotta meg az avarégetést.9

Kraszna megye 1735-ben szintén szabályrendeletben mondta ki, 
hogy az erdei tüzek megakadályozásáért nemcsak a községek elöljárói, 
hanem mindenki felelős. így a tűzeseteket, a tűz okozóit mind a közösség 
képviselői, mind a magánszemélyek kötelesek voltak feljelenteni, sőt a 
büntetés kiszabásában is részt venni.10 Mindezekkel egybecsengett az 
erdélyi főkormányszék 1761. évi rendelete.11 Érdemes még idéznünk a 
magyarországi 1769. (Erdélyben 1781.) évi erdőrendtartás erre 
vonatkozó sorait: „a’ Tűz gyújtáson tapasztalt gyermekek veszszővel, a’ 
Legények Páltzával, vagy Korbátssal verettessenek -  meg; sőt bűnöknek 
minémüsége szerint keményebb veréssel is büntettessenek -  meg.” 12

Le kell azonban szögeznünk: a szántóföldi művelés kiterjesztésére a 
legkézenfekvőbb lehetőség az erdőirtás volt. A jobbágyokat erre a 
munkára adó- és szolgáltatási könnyítések ösztönözték, amelyeknek 
mértéke és ideje azonban a földesúr és a jobbágy között vitára adhatott 
okot. A vitára szolgáló aszalás és égetés erdővédelmi szempontból ugyan 
káros volt, ezért rendeletekkel igyekeztek meggátolni, de mindenképpen 
a legkönnyebb és leghatékonyabb eljárásnak számított.

Az erdei legeltetés és makkoltatást -  miként WERBŐCZY 
könyvében láttuk -  a legfontosabb erdei haszonvételnek tekintették. 
Ennek szabályozása, a legeltetés módja azonban szintén sok összetűzésre 
adott alkalmat. Példaképpen a Kővár vidékén lévő kis- és nagybúni 
alattvalók határ(erdő-)perében 1684-ben kelt végzést idézhetjük. A 
szóban forgó erdőről kimondták, hogy „mikor makkot terem, szabados 
legyen mind nagy-, mind kis-búniaknak sertésmarhájoknak rajta járniok. 
Ha hol penig annyira való makk lehet, hogy nem csak az két 
falubelieknek sertésmarhái és nem csak az dominus terrestris disznai, sőt 
idegenek disznaik is meghízhatnának rajta: szabados iegyen mindkét
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falubelieknek idegenek sertésmarháját is meghízlalásra ezen darab 
erdőre fogadni.” 13

Az erdei legeltetés, különösen pedig a kecskelegeltetés a XVIII. 
században már egyre több gondot okozott. Az erdélyi főkormányszék 
1767-ben a kecskék legeltetését -  különösen a határszéli erdőkben -  
megtiltotta.14 1788-ban pedig -  hivatkozva az erdőrendtartásra -  a 
„barmok” erdős helyen történő legeltetésének igyekezett gátat vetni. 
Többek között ezt írták: „az hol elegendő legelő hely nem találtatik, 
ottan is a marha az erdős helyekről kirekesztessék, az mely helyeken az 
nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban mehetnének, melyekre az 
communitas marháinak pásztori kemény büntetés alatt különösen 
vigyázzanak.” 15

WERBŐCZY könyvében utalt az erdők eltérő minőségére, mely 
nemcsak az erdők eltérő legeltetési értékét, hanem természetesen az 
abból nyerhető fák  értékét is jelentette. M áramaros megye többször is 
igyekezett a fenyőszálfák értékesítéséhez kapcsolódó érdekeit 
megvédeni. 1659-ben a szálfák ártáblájához a következő megjegyzést 
fűzték: „mivel ez idegen emberek felesen bejövén közinkben, felmennek 
szálakért és felette igen eldrágították, holott az itt való szegény 
embereknek is volna egyik keresete, azért szabadságot adtunk, hogy a 
máramarosi ember akár ott fenn, akár itt a portuson az idegen embert a 
szálból kivethesse, az árát megadván hüte után az embernek mit adott 
érette.” 16 Csaknem 50 évvel később, 1708-ban ismét rendelkezni kellett 
az idegen fakereskedők ellen. „Sok kárával tapasztalhatókép[p]en -  írták -  
érzi a nemes vármegye, hogy a magyarországi és akármely idegen 
emberek bejövén, sóval való kereskedésnek okáért az Iza és Visó vizére 
felmenvén, a szálakat az lakosoknak nagy károkra drágán veszik meg, 
árát felverik és az vármegye lakosi praecludáltatnak az kereskedéstől, 
(...) sem magyarországi, sem akármely idegen ember szálak vásárlására 
a szigeti portuson kívül és felebb ne menjen,” és a máramarosiak se 
fogóddzanak ilyen kereskedőkkel.17

A fakereskedésben rejlő lehetőségek, a fakereskedelem mint 
megélhetési forrás tehát már korán társadalmi problémákat vetett fel. A 
hagyományos, a saját tulajdonú erdőből kivágott fával történő kereskedés 
hamar összetűzésbe került a nagy tételben, hivatásszerűen űzött fakeres
kedelemmel. Itt az erdőtulajdonosok és a kiskereskedők érdekeinek 
megvédése okozott problémát, hiszen a gazdaság előrehaladásával a 
fakereskedők kezén egyre nagyobb tőke halmozódott fel. Ez a tőke aztán 
nemcsak a piaci lehetőségek kitágítását jelentette, hanem az erdőtulajdo
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nosi érdekek, szempontok „megvásárlását” is. így az erdők hosszú távú 
megőrzésének szükségességére egyre inkább a törvényhatóságok és az 
állam intézkedései hívták fel a figyelmet. S ezek a rendelkezések álltak, 
állhattak a rövid távú tulajdonosi és szintén rövid távú fakereskedői 
érdekek közé.

Az erdők tulajdona, a használati módja és jogosultsága elvezetett 
azokhoz az ütközési pontokhoz, amelyek mind a közösségi, mind a 
földesúri-jobbágyi használatban lévő erdőkben felmerültek. A földesurak, 
illetve a birtokközösségek igyekeztek tilalmas erdőket kijelölni, amelyeket 
más földesuraktól és saját jobbágyaiktól is eltiltottak.

Szatmár megyéből arra van példánk, hogy két falu közös tilalmas 
erdejét az egyik falu új földesura a korábbitól eltérő módon kívánta 
használni. Az 1679-ben kelt tanúvallomások szerint a tilalmas erdőt a 
földesúr is csak az udvarbíróktól kapott „czédula” alapján vághatta, 
hozathatott onnan épületfát.18 Torda megyében pedig 1738-ban arról 
írtak, hogy bár kevés az erdő, de azt mégis irtják. S az egyik meghall
gatott tanú ezt vallotta: „A falusiak között felosztani szokott tilalmas 
erdőt, úgy az felosztás után is jobbágyoknak, zselléreknek és egyházi 
nemes embereknek is nyilakban jutott erdejeket, nemkülönben minde
zeknek szénájokat is” elhordatták, elvették. A faluban hatalmaskodó 
nemesasszony jobbágyai a nyilak szerint felosztott erdőjárandóságot 
„elpusztították annyira, hogy semmi rajtok nem maradott, holott az ő 
kegyelme [ti. Grabaricsné] embereinek is az nyilakat igazán kiadják.” 19

Később ezek a földesúri kisajátítások egyre gyakoribbá válhattak, és 
sok helyen elkülönült a földesúri és a jobbágyok által használt erdő. 
Például egy 1776-ban Kiiküllő megyében lejegyzett tanúvallomásban az 
egyik tanú ezt mondta: „tudom bizonyosan, hogy az utrizált erdőket 
mindeddig békességesen bírták a falusiak (...) Azt is jól tudom, hogy 
azon időkön kívül minden possessor urnák különös kiszakasztott erdeje 
vagyon és semmit ez ideig a falusiakéhoz nem praetendáltanak.”20

Idézzük még a dévai kamarai jószágigazgatóság 1793-ban kelt 
rendeletét, amelyet az udvarbíróhoz intéztek a dévai nemességgel kötött 
egyezség tárgyában. A nemesek ugyanis az erdőket két részre osztották, 
amibe a kamara nem nyugodott bele, mert „a tapasztalás szerint a nemes 
urak mind a javát az erdős helyeknek igyekeztenek magok számára 
tiltani, mind pedig nagyobb darabot ki szakasztan i, holott módja is jobb 
vagyon, mint a köznépnek nehezebb helyekről erdőlni és száma is 
kevesebb, mint a köznépnek. Következésképpen ha egyáltaljában 
tilalom alatt lévén az erdők, azokat az egész városi közönség együtt is
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kiszabott rend szerint fogja élni, városi köznépnek fennebbírt nehézsége 
megszűnik s igazságosabban is jön ki a dolog.” Végül pedig a botanikai 
szempontból azóta oly nevezetes Bezsán-erdő legeltetésével kapcsolatban 
írták: „Hogy a Bésánban a méltóságos udvar marháit legeltesse, és hogy 
legelés végett hány juhot vehessen be a dévai uradalom és méltóságos 
uraság a Déván lakozó nemes uraktól valamint eddig soha nem kérte, így 
ezután se fogja kérni.”21

Az idézett XVI-XVII. századi példákból kitűnik, hogy a XVIII. 
század közepén, második felében egyre sürgetőbben vetődött fel két 
megoldatlan kérdés. Az egyik: az erdők hasznosításának jogosultsága; a 
másik: a használat szakszerűsége. Mindkettő megoldása természetesen 
csak fokozatosan történhetett meg, és kötődött a gazdaság más 
ágazatainak, sőt az egész társadalom berendezkedésének átalakulásához.

JAKAB Elek, aki 1878-ban elsőként foglalta össze az erdélyi 
erdészeti intézkedéseket és tekintette át azokat a forrásokat, amelyek az 
erdőkre vonatkoznak, 1760-ra teszi az állami intézkedések kezdetét. 
„1760-ig -  írta -  a legmélyebb csönd, hallgatás és homály uralkodik 
Erdély állami életében az erdőkre vonatkozólag. Sehol közintézkedésnek 
nyoma nem látszik. Ekkor az egészségügyi bizottság hozta legelébb a 
kir. főkormányszék előtt javaslatba, hogy a jobbágyság is lehetőségig az 
erdőhasználat jótéteményében részeltessék, mit a kir. főkormányszék 
magáévá tett.”22 Ez a szándék azonban csak az erdők használatának 
megfelelő jogi és szakmai szabályozása mellett valósulhatott meg.

Mária Terézia igyekezett mind a jobbágyok erdőhasználatát, mind az 
erdők szakszerű kezelését szabályozni, megvalósítani. A magyarországi 
megyékre 1767-ben kiadott urbáriuma23 tartalmazta a jobbágyok erdő
használatának jogát: „A’ hol Erdő vagyon, ottan a’ Jobbágyoknak 
egyedül magok szükségekre, dűlt és száraz fából; hogy ha pedig az nem 
találtatik, nyersből is (kivévén mindazonáltal a’ Makk, vagy Gyümölts 
termő Fákat) tűzre való Faizás szabad légyen. Nem külömben Épületre 
való Fa is Határban lévő Erdőből a’ jobbágynak ingyen adassék olly 
móddal, hogy a’ Fákat az Uraság ki-jedgyezze, és ki-mutassa” (II/IV-V 
§). Ugyanakkor erősen tiltotta a jobbágyok engedély nélküli fahaszná
latát, és biztosította a földesúr rendelkezési jogát: „Mivel az Erdőnek 
gondviselése és nevelése az Uraságot illeti, semmi Jobbágynak eleven 
fákat, sem kertelni való vesszőket, sem pedig abrontsnak való szálakat, 
vagy Szőlőkarókat az Uraság különös engedelme nélkül vágni, és az 
Illyeténeket más Határban által vinni, és eladni; következőképpen a’ 
Fával kereskedni szabad nem lészen” (VI/VEL §). A tilalom megszegőinek
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„harmad Napi gyalog munkát” és -  a vármegyei hatalom segítségével -  
egyéb kemény büntetéseket is kilátásba helyezett.

Az urbárium szabályozta a makkoltatásí is. A helyben lakók 
kevesebb bérért makkoltathattak, mint a vidékiek. Ha pedig a földes- 
úrnak külön kiszakasztott erdeje volt, ott a jobbágyaitól ugyanannyi bért 
szedhetett, mint a vidékiektől (II/VII-VIII. §). A szabály ellen vétőkről 
pedig a következőket írták: „A’ Sertéseknek az Erdőben tsalárdsággal 
való béhajtása, ha azok a’ tilalmas Erdőben találtatnak, büntetésül a’ 
limitált Makk bért duplán fizesse” (VI/X. §).

Végül az irtásokkal kapcsolatos rendeleteket érdemes még 
áttekintenünk. Az urbáriumban a jobbágyok kezén lévő irtások elvételét 
megtiltotta, de „a’ Vármegye által igazságosan megbetsült” áron a meg
váltást lehetővé tette (II/II. §). A továbbiakra nézve viszont így 
rendelkezett: „A’ Jobbágynak ezután földes Ura engedelme nélkül Irtá
sokat tenni munkája bérének elvesztése, ’s a’ károknak vissza térítése 
alatt szabad nem lészen” (VI/VI. §).

Az urbáriummal egy csapásra nem oldódott meg a jobbágyok 
erdőkkel kapcsolatos joga, használata, hiszen a végrehajtás nem mindig a 
leírtak szerint történt. Különösen így volt ez Erdélyben, ahol először 
1769-ben kísérelték meg a jobbágyok és a földesurak jogait és 
kötelességeit hasonló módon rendezni -  sikertelenül.24 így a kérdés 
továbbra is napirenden maradt.

Közben, 1769-ben a magyarországi részekre Mária Terézia 
erdőrendtartást adott ki,25 amely ugyan csak a közvetlen kamarai, illetve 
uralkodói felügyelet alatt álló erdőkre nézve bírt kötelező érvénnyel, de 
ajánlásai a vármegyéknek is szóltak. Az erdőrendtartás a korszerű 
erdészeti tudomány ismérvei alapján a következő legfontosabb 
előírásokat tartalmazta: mérjék fel az erdők területét; állapítsák meg azok 
fatérfogatát; szabályozzák a fahasználatot (vagyis vezessenek be 
rendszerességet a fakitermelésben); valamint gondoskodjanak az erdők 
felújításáról és új erdők telepítéséről. Továbbá tudományos alapossággal 
leírta a fák vágáskorát, a fakitermelés módját és idejét, az erdőfelújítás és 
az erdőtelepítések módját és legfontosabb helyeit (kopárok, nedves, 
vizenyős helyek). Tárgyunk szempontjából még kiemeljük, hogy az 
erdei legeltetést is igyekezett szabályozni. Az erdők felújulásának 
biztosítására legalább 10 esztendei utótilalmast írt elő. Ugyancsak 
javasolta, hogy az uraság jelöljön ki faizási napokat, hetente legalább két 
napot, amikor -  és csak akkor -  szabad a jobbágyoknak, jogosultságuk 
alapján, a fát az erdőből kivinni. Végül pedig megemlítjük, hogy az
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erdőrendtartás felhívta a figyelmet a fával való takarékoskodásra. így a 
kerítések, házépítések és egyéb, a fa felhasználási helyének sorra 
vételével rámutatott a szigorú takarékosság szükségességére.

A Mária Terézia-féle erdőrendtartást Erdélyre nézve II. Józsefi 781- 
ben léptette életbe. Előtte azonban már Hadik András (1768)26 és 
Magyarosi Benjámin (Benedek) (1773) sürgette az erdélyi erdők 
helyzetének, így a pusztítástól történő megóvásának rendezését. 
Magyarosi úgy látta, hogy „főleg az oláhok által lakott részeken” óriási 
méreteket öltött az erdőpusztítás. Indítványából kiemeljük, hogy ő az 
erdővel nem rendelkező községek számára is kért a közeli birtokosoktól 
erdőkihasítást. A másik megoldás pedig az lenne -  vélte ha a községek 
a tulajdonukban lévő legelők, kopárok területén elkezdenék a faültetést.27

Az említett magánkezdeményezés mellett az erdélyi kereskedelmi 
bizottság is bekapcsolódott az erdők problémája megvitatásába, 
megoldásába. 1775-ben az osztrák erdőrendtartás alapján tekintette át az 
erdélyi erdők helyzetét. A bizottság az erdők területének csökkenését a 
fapazarlásban és a legeltetésben, tűzgyújtásban, erdőégetésben látta, 
amely elsősorban a síksági és előhegységi erdők pusztulását okozta. 
Ezeken a helyeken -  mutatott rá -  a kedvező szállítási viszonyok 
lehetővé teszik a fával történő kereskedést is, amely természetesen az 
erdőpusztításoknak újabb lendületet ad. A bizottság bírálta az addigi
-  gyér -  erdészeti rendszabályokat, mivel azon nem bizonyultak haté
konynak. így az itt-ott már alkalmazott térszakozás, vágásterület-kijelölés 
hiábavaló volt, ha máshol is vágták a fákat. Ugyancsak hiába osztották 
fel az erdőket tilalmas és szabad részekre, mert a szabadon vághatok 
után a tilalmasokra is rá került a sor. A csak tűzifára szolgáló részek 
elkülönítése pedig az adott erdő teljes kitermeléséhez vezetett, amelynek 
a felújításáról nem gondoskodtak. Hiszen a jó makktermő években 
legeltették, makkoltatták ezeket az erdőket is, így az erdő felújulásának 
lehetőségét már eleve kizárták.

Ennek megfelelően a kereskedelmi bizottság leginkább az erdei 
legeltetés korlátozása és az erdők felújításának megoldására vonatkozó 
javaslatokat adott. Továbbá a falvak számára kidolgoztak egy tűzvédelmi 
rendszabályt is. A bizottság ajánlását az erdélyi főkormányszék körren
deletben „országszerte kihirdettetvén, a hatóságoknak megrendelte, hogy 
az abban lévő erdőfen[n]tartási és használati szabályelveket a körülmé
nyek szerint alkalmazzák és életbe léptessék, sőt a mit még az erdők 
kímélése és fen[n]tartása érdekében czélszerűnek látnak, önként is
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megtenni igyekezzenek, a tisztek és földesurak a nép előtt jó példával 
járván elöl.”28

Az erdélyi főkormányszék egyébként előbb az 1766. évi osztrák 
erdőrendtartás alapján igyekezett rendeletet kiadni, és csak -  II. József 
intézkedése folytán -  1781-ben került sor az átfogó erdőrendtartás 
meghozatalára. A magyarországi erdőrendtartással azonos, de átfogalmazott 
szövegű erdélyi rendtartást29 1783-ban küldték szét a törvényhatósá
gokhoz és a birtokosokhoz, azzal a külön meghagyással, hogy „a 
hatósági tisztviselők főkép[p]en tavasszal és ősszel a száraz fű és avar s a 
hullott fák elégetését tartsák szigorú tilalom alatt, s ez országszerte 
általános elvül hirdettessék ki és érvényesíttessék.”30 A rendtartás 
előírásai, ajánlásai megtartása érdekében a főkormányszék 1784-ben az 
erdőfelügyelői intézmény felállítására is javaslatot tett, amit az uralkodó 
jóváhagyása után, 1785-ben mint végrehajtandó intézkedést ki is hirdet
tek.31 Ugyanettől az időtől kezdődően a törvényhatóságoknak az erdő
rendtartás végrehajtásáról, illetve az erdők állapotáról rendszeres 
jelentést kellett tenniük. Például Küküllő megyében a Zágori járási 
szolgabíró 1786-ban a következő jelentést készítette:32

-  erdőpásztorokat fogadtak, akiket fel is eskettek;
-  március végétől október végéig megtiltották az élő fák kivágását;
-  megtiltották az erdőirtást;
-  az erdők határait sáncokkal védették meg;
-  megtiltották a kecskékkel és a juhok erdei legeltetését, de a 

szarvasmarhák erdei legeltetését nem, mert „ha az erdőn való járástól a 
marhák elfogattatnak, kicsiny lévén határuk, az marhák sokaságához 
képest nagyobb részét marhájuknak el kellenék adni”;

-  az újonnan kitermelt erdőkbeni legeltetéstől viszont a marhákat is 
eltiltották;

-  a vágásokban lehet csak a fát kivágni;
-  minden gazdát köteleztek a házak, kertek, patakok mellé 20-20 

fűzfa elültetésére;
-  a tűzgyújtókat, égetőket megbüntették volna, de csak egy helyen 

volt tűzeset, ott viszont a gyújtogatót nem találták;
-  általában nem tapasztalták az előírások megsértését.
A rendelkezések végrehajtását a jelentés meglehetősen derűlátóan 

ítélte meg, bár bizonyára értek el tényleges eredményeket is. A felsorolt 
pontokból kiemeljük, hogy a szarvasmarhák erdei legeltetését nem 
tudták megtiltani, hiszen akkor a lakosság életlehetőségét vették volna el.
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Ez a probléma tehát már ekkor jelentkezett, és -  miként a későbbiekben 
látni fogjuk -  száz év múlva sem tudtak erre megfelelő megoldást találni.

Szintén a főkormányszék rendeletére készült például a Kanta járási 
(Felső-Fehér m.) szolgabíró jelentése a járásba tartozó falvak erdőinek 
állapotáról. A szolgabíró Karatnafalváról többek között ezt írta: „a tit. 
Bodó famíliának vagyon egy darab csere erdeje, mely dominalis erdőnek 
neveztetik, más csere erdő, mely Ecclesia erdejének, harmadik mely az 
communitással köz, ez is csere tilalmas erdők, melyek mindenik azoknak 
szükséges ususokra elégségesek.” Az elkülönített erdők közül a tilalmas 
erdők használatát, ahol épületfát is találtak, nyilak szerint engedélyezték. 
A tilalmas erdőkben lehetővé tették a legeltetést is. Az erdőkre az 
erdőbírák és a pásztorok felügyeltek, de megjegyezték: „valaminthogy a 
felfogadott része az erdőnek post ordinationem silvestrem nem usuáltatott, 
úgy az erdőlésre való idő is eddig nem observáltatott.”33

Pedig az erdőlési napok meghatározását nemcsak az erdőrendtartás 
tartalmazta, hanem azt 1786-ban külön rendeletben is megfogalmazták.34 
Ugyancsak foglalkoztak a közös erdők használatával,35 és egyre sürge
tőbben vetődött fel a jobbágyok erdőhasználatának szabályozása.

A XVIII. század második felére, végére mind gyakoribbá vált a 
jobbágyok erdőhasználatának korlátozása; a jobbágyok kiszorítása az 
addig közösen, a földesúr és a jobbágyok által használt erdőből. A 
jobbágyok így kénytelenek a fák -  mutatott rá TRÓCSÁNYI Zsolt -  
robot vagy készpénz ellenében beszerezni, ami terheik növekedését 
jelentette.36 Az 1788-ban kiadott úrbérrendezési kísérletben olvashatjuk: 
„Tartozik a földes úr maga volt jobbágyainak és zselléreinek tűzi és 
épületre kívánható fát az olyan helyeken ingyen engedni, az hol köz, 
vagyis szabad erdők vagynak, ha pedig semmi köz erdők nem volnának, 
szabadságot adni, hogy a földes úr különös erdejéből is (hanem az mind 
kevés és drága, mind pedig a maga szükségére is elegendő nem volna) 
afféle ledőlt és száraz fákot vihessenek magoknak az erdőpásztorok 
hírével és jelenlétekben, annyival inkább, ha élő fákat kellene vágniok, 
azokat az erdőpásztorok mutassák ki, és a földes úrnak is ilyenkor ezen 
haszonért illendő kevés jutalommal lenni tartoznak.” A makkoItatásért 
viszont „nem illendő kevés jutalmat”, hanem taxát vár, várhat el a 
földesúr (III/5-6. §).37

Az erdővel kapcsolatos földesúri jogokat Erdélyre nézve azután az 
1791. évi XXX. te. (XCV te.) egyértelműsítette. „A mi (...) a 
parasztokat illeti -  szólt a rendelkezés - , minthogy az erdők tulajdonjoga 
egyedül a földesurakat illeti (a kik azonban jobbágyaiknak az 1769. évi
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november 12-én kiadott szabályozó pontozatok értelmében a faizás és 
legeltetés gyakorlását megengedni tartoznak), a jelen czikkely erejénél 
fogva azt határozzák, hogy az erdők mindenütt egyáltalán a földesurak 
gondviselése és rendelkezése alatt álljanak és bármely parasztnak csakis 
a földesúr tudtával és engedelmével legyen szabad faizást gyakorolni 
vagy irtásokat tenni. Hogyha pedig a parasztok akárhol a földesuraktól 
előleges kieszközlendő engedelem nélkül merészkednének az erdőket, 
berkeket vagy cserjéket faizás vagy irtás, avagy legeltetés vagy 
gyújtogatás útján pusztítani, az olyanok ellen fennálló törvények 
értelmében múlhatatlanul el kell járni.”

Megismételjük: az erdők tulajdona kizárólag a földesurakat illeti, 
tehát ők felelősek az erdőkben bekövetkezett károkért, ugyanakkor nekik 
van lehetőségük -  a még egyébként mindig rendezetlen úrbéri viszonyok 
között -  a jobbágyok erdei haszonvétele meghatározására is. Itt még meg 
kell említenünk az 1791. évi XXVI. tc.-et is, amelyben az irtvány- 
földekről esik szó. A földesúr engedelmével tett irtványok esetében 
elismeri a jobbágyok munkája értékét, míg az engedély nélküli irtásokat 
nem. Ez utóbbiakat a jobbágyoktól ellenszolgáltatás nélkül el lehet 
venni, sőt még az erdőben okozott kár is megtérítendő.

Az első tulajdonképpeni erdélyi erdőtörvény tehát csak az úrbéri 
viszonyok rendezettsége esetén mutatta volna az okszerű erdőgazdál
kodás irányát, így inkább korlátozó, tiltó hatása volt. Ugyanakkor ezen 
erdőtörvény intézkedett a közös, közbirtokossági erdők felosztásának 
szükségességéről. Miután ez a felosztás nem megy, nem mehet egyik 
napról a másikra, az osztozkodó birtokosok pedig hajlamosak az erdők 
pusztítására, tehát: „az illetékes törvényhatóság az egyenetlenség bírói 
eldöntéséig vesse zár alá” az erdőt.

Az erdő zár alá vétele közvetlenül rokonítható az 1791. évi 
magyarországi LVII. törvénycikkel, „az erdők pusztításának 
megakadályozásáról” szóló törvénnyel, amely mindössze ennyi: „A 
közállományra káros erdőpusztítások megakadályozása végett addig is, 
míg ezen dologról külön törvények alkotásával gondoskodva lesz, a 
karok és rendek O szent felsége jóváhagyásának hozzájárulásával 
határozták, hogy akár pazarlás okából, akár, mivel a birtokjog kétes, per 
vagy határjárási vita alatt áll, akár végül azért, mivel a közbirtoklás nincs 
szabályozva, bárkitől eredjen az erdőpusztítása: a vármegyék a dolog 
törvényszerű és hathatós megvizsgálása után, a pusztító ellen indított 
ügyészi kereset terhe alatt, a szükséges zárlatot is alkalmazván, 
akadályozzák meg a pusztítást; épségben maradván a vármegye által
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meghatározandó mérsékelt használat és törvény útján.” Ezen törvény 
tehát a közhatalom oltalma alá helyezte az erdőket -  függetlenül azok 
tulajdonosától. A vármegye pedig akár korlátozhatta is az erdőt pusztító 
birtokos tulajdonnal való szabad rendelkezését.

Mind a magyarországi vármegyékre, mind Erdélyre vonatkozóan 
megszülettek tehát az erdőkkel kapcsolatos törvényes rendelkezések. 
Most már csak azok végrehajtása, betartatása következett. Az 
elkövetkező évek eseményei azonban azt mutatják, hogy a törvények 
rendelkezései nehezen mentek át a köztudatba, de még nehezebb volt 
azok betartatása. Erre utal az erdélyi főkormányszék 1789. évi 
körrendelete, amelyben ezt írták: „A felséges udvarnak értésére esvén, 
hogy jóllehet az erdőknek rendes vágatása és gondviselése iránt már 
gyakori ízben hathatós parancsolatok költenek, sőt azoknak megtartására 
törvényesen is megállapíttatott, mégis attól annyira pusztíttatnak, hogy 
midőn valamely közönséges épületre fa kívántatik, még az erdő alatt 
lévő helységek körül is némelyek idegen segedelemre szorulni 
kényszeríttetnek, (...) újra is megparancsoltatott, hogy az erdőknek 
gondviselése és jó karban való tartása iránt 1791-ben megállapíttatott 30- 
dik novelláris articulusnak útmutatása minden szorgalmatossággal és 
fogyatkozás nélkül megtartassák.”38

Az addigi intézkedések hatékonyságát, esetleg újabb rendeletek 
kiadásának szükségességét igyekezett az erdélyi főkormányszék 1800- 
ban kipuhatolni, amikor kérte a törvényhatóságokat: adjanak jelentést az 
erdők állapotáról és azok megóvásának lehetőségeiről,39 Ha a beérkezett 
jelentéseket (Kraszna vm., Szamosújvár, Nagyenyed -  1800.; Dés, Kővár 
vidéke -  1801. Kolozs vm., Belső-Szolnok vm., Küküllő vm., Vajda- 
hunyad, Szék -  1802.; Alsó-Fehér vm., Közép-Szolnok vm. -  1803.; 
Felső-Fehér vm., Zilah -  1804., Doboka vm. -  1805.) áttekintjük,40 a 
bennük foglalt javaslatokat a következőképpen csoportosíthatjuk:

1.A fával takarékoskodni kell. Ez a takarékoskodás kiterjed a 
tüzelésre, az építkezésre, a sövények készítésére, sőt a szőlőkötöző háncs 
megfelelő helyettesítésére. Ugyanakkor a fát ,jó  tőből kell vágni” 
(Nagyenyed), így a felhasználható törzsrész nagyobb.

2. A fakitermelés korlátozandó. Ez a korlátozás részben a 
fakitermelés idejére, részben a fakitermelés helyére vonatkozhat. Az 
időre vonatkozóan Küküllő megyében például úgy rendelkeztek, hogy 
Szent György napjától (április 24-től) Szent Mihály napjáig (szeptember 
29-ig) az erdőben tilos élő fát kivágni. A térbeli korlátozásra pedig
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tilalmas erdőket jelöltek ki, illetve az erdőket táblákra osztották, ahol az 
arra jogosultak „nyilasokat” kaptak.

3. A közös erdők felosztását Szék városa az 1800. évi tűz után 
határozta el: „városunk népének megegyezésére és közönséges akarattal 
azt határoztuk meg és láttuk legjobbnak, hogy minden erdeink és erdős, 
úgyszintén vadgyümölcsös helyeinket egymás között felosszuk, kinyi- 
lazzuk és kinek-kinek kompetens nyilát assignáljuk.” Ugyanakkor a 
város tulajdonába maradó erdőket szigorú tilalom alatt tartották, onnan 
tényleg csak a város szükségletére lehetett fát kivágni. Máshol, például 
Kolozs megyében is szükségesnek tartották a közös erdők felosztását, 
mivel azokat, a tulajdonosok „szükség felett is csak egyik a másikra való 
nézt is vágatják.”

4. Az erdőirtásokat szabályozni kell. „Minthogy az irtások által tett 
károk -  írták Kővár vidékéről -  a meredek oldalakon világosan 
bizonyítják, hogy a legelevenebb erdők ki irtatván egynéhány sebes 
záporesők által azon kevés föld lemosattatván, mely termést hozna, 
annak utána még csak fű sem terem rajta, azon helyeken való irtások 
által az erdők kipusztulván, véghetetlen károk okoztatnak, azért az 
oldalas helyeken való irtások meg ne engedtessenek.” Az említett 
talajvédelmi szempontokon kívül természetesen a jobbágyok engedély 
nélkül tett egyéb irtásait is igyekeztek meggátolni. Például Doboka 
vármegye követelte az irtások „reguláztatását”

5. Fát kell ültetni. Ennek érdekében Alsó-Fehér vármegye 
jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy „erős fák nemeit”, mint 
amilyen például a bükk és a tölgy, a parasztok nem fognak ültetni. 
Ellenben fűz- és nyárfákat a vizenyős helyekre, míg a szakadásos, 
„martos” részekre kőris- és akácfákat a viszonylag közeli, 15-20 év 
múlva látható gazdasági haszon reményében, igen. Felső-Fehérből írták: 
„A fáknak az erdőtlenebb helységekben való szaporítására nézve a 
paraszt iijúság szoríttassék arra, hogy amíg 12 élő fűz vagy más 
gyümölcsfát nem nevel, addig teljességgel meg ne házasodhassék.”

6. A felnövekvő, új erdőket a legeltetés elől tilalmazni kell. Kraszna 
megyéből írták, hogy' a tilalmas erdőkbe a szállítást végző marhákon 
kívül más állatot ne hajtsanak be. Küküllő megyében úgy látták, hogy a 
felnövekvő erdőkbe a marhákat legalább 4 évig nem szabad beengedni, 
és az erdőket legalább 8 évig kell nőni hagyni. „Azon erdő-pusztítás 
módja is gyakoroltatván itten -  írták Kővár vidékéről - , hogy a szép 
tölgyfa növései lenyesettetnek, megszáraztatnak, kazalba rakatnak és a 
marhák azzal teleltetnek,” ami természetesen megtiltandó. Ugyancsak
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tiltották a kecskék erdei legeltetését is, sőt Doboka megyéből egyenesen 
azt írták, hogyha a „kecskék tartása egyáltaljában megtiltatik,” akkor 
tényleg érvényt lehet szerezni a „silvestris ordo”-nak.

7. Az erdőrendtartás előírásai megtartására erdőinspektorokat és 
erdőpásztorokat kell kinevezni, illetve megfogadni. Az erdőinspektorok
nak -  vélték a vajdahunyadiak -  a közös erdőből „vagy szabados erdőlés 
engedtessék, vagy bizonyos fizetés rendeltessék.” Az erdőinspektor alá 
pedig erdőpásztorokat kell rendelni, „a communitas által adandó illendő 
fizetés mellett.”

8. „Nincs oly nagy bűn, mely akármely nagy büntetés tilalma mellett 
is -  amint tapasztaljuk -  meg nem esethetik” -  írták Szamosújvárról. 
Ezért -  vélekedtek a jelentés készítői -  továbbra is alkalmazni kell a 
büntetést, a tényleges bírságokat -  mégha ennek hatékonyságában kétel
kedtek is. „Aki falopásban találtatik -  írták Nagyenyedről - , ha civis 
lészen, a constitutió szerint büntettessék, e büntetés az allodiális cassába 
tétessék, a paraszt pedig megcsapattassék és mindenik a kárt is megfizesse 
és a behajtó pásztornak vagy inspectornak azonkívül három márjást 
fizessen; ha idegen leend, triduáléztassék” [harmadnapos eljárásra 
utasíttassék].

A vázolt intézkedésekkel -  vélték a jelentés készítői - , továbbá az 
1781 évi erdőrendtartással (amivel a felsorolt, csoportosított teendők 
jórészt megegyeztek) és az 1791. évi törvénnyel az erdők ügye meg
nyugtató módon rendezhető. „Mindezek által -  írták Szamosújvárról -  úgy 
vélekedünk, az erdőpusztítások, verekedések, e miatt való halál, 
nemcsak ezek távoztatnának el, hanem még az is meglenne, hogy 
Erdélyországa a maga nevével továbbra is dicsekedhetnék, különben 
pedig maholnap Mezőország lesz belőle.”

A fenti jelentések alapján készítettek elő az 1810-11. évi erdélyi 
országgyűlésre az új erdőtörvényt, amely az 1811. évi XXXIV 
törvénycikként „ az erdőlés rendjéről” látott napvilágot.41 Igaz, hogy 
csak bizonyos jogi huzavona után érvényesítették, de a rendelkezéseit 
Erdély-szerte be kellett tartani. Lássuk, a korábbi törekvések miként 
érvényesültek benne!

A törvény bevezetőjében arról szólt, hogy az 1791. évi törvényt be 
kell tartani, majd az osztatlan erdőket illetően rendelkezett. A nagyobbak 
felosztását mondta ki, míg a kisebb közös erdők továbbra is közösen 
használandók, csak a fatermést kell felosztani. A törvény harmadik 
pontjában arról szólt, hogy a tulajdonos ugyan az erdeit szabadon
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használhatja, de az erdők pusztítása esetén az illető birtokos erdejét zár 
alá kell venni.

„A parasztoknak -  írták az 4. pontban -  a földes uraik engedelme és 
írásban adandó szabadsága nélkül az erdőkben irtásokat tenni egyálta
lában tilalmaztatik; a kik az ellen cselekednének, 24 pálczaütésekkel és 
egy hónapi árestommal büntettessenek meg, s azonkívül az okozott 
kárnak megfordítására is szoríttassanak.” Ezzel tehát megismételték az 
erdei irtások kemény tilalmát.

Az erdőben tüzet rakni, tűzzel irtani tilos, úgyszintén tilos az 
avarégetés is. Erdőégés esetén az oltásra a lakosság köteles kivonulni. 
Fában gazdag vidéken szabad a vetések, kaszálók és legelők körül fa- és 
vesszősövényeket készíteni -  szólt a 6. pont - , de fában szegény területe
ken árkokat kell ásni és azokat fákkal beültetni.

A 7. pont az erdei legeltetést szabályozta. A marhalegeltetést csak a 
4 (gyorsan növő) fák), illetve a 6 évnél (lassan növő fák esetében) 
idősebb erdőkben engedte meg, de ezt a legeltetést is meg lehetett 
szorítani, korlátozni. A kecskék legeltetését pedig újból igyekezett 
megtiItatni. Az erdőkben nem szabad új utakat törni (8. pont), az erdő 
határjelei pedig ötévenként megújítandók (9. pont).

„A fáknál az hajától való meghántása -  olvashatjuk a 10. pontban - , 
mely az erdőknek igen veszedelmes szokott lenni, kivévén a levágatásra 
határoztatok erdőket és a havasos helyeket, a melyekben az egyéb 
haszonra nem szolgáló erdőknek sűrűsége miatt az erdőket legelő
helyekké változtatni és inkább kiirtani volna szükséges (...), szorosan 
tilalmaztatva légyen.”

A 11. pontban a jobbágyoknak ismételten megtiltották az irtást, 
továbbá a lombtakarmány gyűjtését.

A 12. pont a faültetésről intézkedett. Évente legalább 10 fűz-, vagy 
más gyorsan növő fát kell ültetni, illetve a másra nem használható 
helyeket -  a földesurak kijelölése és irányítása alatt -  be kell fásítani.

A jobbágyok az erdőben csak a földesúr által meghatározott napokon 
vághattak fát (13. pont). A szegényebb lakosok pedig -  fejsze nélkül -  
hullfát szedhettek (14. pont). A 15. pont a visszaélést elkövető 
erdőpásztorokra szabott ki büntetést. Al ó .  pont a törvényhatóságonként 
létesítendő erdőmesteri állásról intézkedett, ami miatt azután húzódott a 
törvény rendelkezései érvényesítése. A megyék autonómiáját (és költ
ségvetését!) érintő pontot ugyanis csak megfelelő indokokkal lehetett 
életbe léptetni. Az előző pontokat azonban -  különösen a jobbágyok 
erdőhasználatát megszorító rendelkezéseket -  minden további nélkül
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érvényesíthették. TRÓCSÁNYI Zsolt tanulmányából tudjuk, hogy a 
jobbágyok erdőterületének, erdőhasználatának a megkurtítása még a 
törvény adta lehetőségeken túl is folyt.42

Miközben Erdélyben az említett két törvénnyel, az 1791. és 1811. 
évivel nemcsak az erdők, hanem az erdőkhöz kapcsolódó jobbágyi 
haszonvételek ügyét is igyekeztek rendezni, a magyarországi részeken 
szintén mindkét kérdést erdőtörvénnyel kívánták megoldani. Ennek 
érdekében született meg az 1807 évi XXI. törvénycikk, amely „ az erdők 
fönntartásáról” intézkedett.

A magyarországi törvény -  amely, mivel időben előbb keletkezett, 
bizonyára mintául szolgált az erdélyi törvényhozóknak is -  az előbb 
ismertetett erdélyi megfelelőjének számtalan elemét tartalmazta. így a 
jobbágyok erdőirtásáról, a fával való (elsősorban jobbágyokat érintő) 
takarékoskodásról, a közös erdők felosztásáról, az erdei legeltetés 
megszigorításáról, sőt a kecsketartás esetleges hatósági megtiltásáról is 
hozott határozatokat. Mi azonban a továbbiak szempontjából az erdők 
zár alá helyezésére vonatkozó rendelkezéseket emeljük ki. Aki nem 
megfelelő módon használja erdejét -  szólt a törvény annak erdőhasz
nálatát korlátozni kell. A vármegyei hatóságok által -  az érdekeltek és 
erdészeti szakértő meghallgatása után -  elrendelt zárlat előírásai megtar
tására zárgondnokot neveznek ki. És „a zárlat addig tart, míg a pusztítás 
oka megszűnvén, hatósági határozattal föl nem oldatik, vagy arányosítás 
esetében az az iránt indított per be nem fejeződik.”

Erre a hatósági zárlatra lássunk egy korai, 1813. évi Máramaros 
megyei példát!43

A borsai erdők nem megfelelő használata miatt a vármegyei 
hatóságok bizottságot küldtek ki. A bizottság az erdőpusztulás tényét 
valóban megállapította, s ennek megfelelően határozott az erdőhasználatról. 
A határozatot a község lakosaival közölte úgy, hogy a kihirdetéskor 
mindenki köteles volt megjelenni, mert „a meg nem jelenő nemes emberre 
nézve 12 fi., a nemtelenre nézve 12 pálcza büntetésül határoztatván.” 

Erdőrészletenként megállapították, hogy a zárlat mellett hol milyen 
tevékenységet engednek meg. Egyik helyen a kisebb szálfák kiterme
lését, máshol a legeltetést (a kecske és a juh kivételével) megengedték, 
míg az irtást az egész határban megtiltották. Az említett részleges és 
teljes zárlat betartása ellenőrzésével egy „erdőfővigyázót” (zárgondno
kot) és két „alvigyázót”, továbbá 22 erdőkerülőt bíztak meg.

A zárlat kiterjedt arra is, hogy amennyiben „a zsidók fűrészei 
vágnának, az alvigyázók minden vágandó míveiket lefoglalják és egy
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harmadrészét Borsa helységére, két harmadrészét a nemes vármegye 
számára adják be.” Ez utóbbi rendelkezést azonban az érintettek 
megtámadták. Érvként hozták fel, hogy ők nem a maguk, hanem a borsai 
lakosok által kitermelt fát dolgozzák fel, tehát ők önmagukban nem 
sérthetik meg a zárlatot. Ugyanakkor pedig -  érveltek tovább -  már a 
malmok előtt számtalan fa vár feldolgozásra, amely fák a fürészelés 
leállításával csak tönkremennének. így a vármegye megengedte a már 
kitermelt fa felfűrészelését, de a zárgondnok figyelmét felhívta, hogy 
„arra szemesen vigyázzon s vigyáztasson, hogy ezen határozásából a 
megye rendeinek visszaélés ne következzen.”

Az erdőtörvények utáni évek tehát a magyarországi vármegyékben 
és a szűkebben vett erdélyi részeken is az erdőtörvény(ek) betartásának, 
megismertetésének a jegyében teltek el. Mielőtt azonban ezek hatékony
ságára vonatkozó egy-két adatot idéznénk, megemlítjük, hogy a törvé
nyek, illetve az erdőrendtartások előírásai finomítására, továbbfejlesz
tésére újabb és újabb javaslatok születtek. Ezek közül kiemelhetjük 
KISS József Torda vármegyei erdőfelügyelő 1816. és 1825. évi 
javaslatait, amelyek már a legmodernebb erdészeti tudomány és erdészeti 
igazgatás szempontjainak is megfeleltek.44

Az erdészeti rendeletek legfontosabb eredménye talán az volt, hogy 
most már dolgoztak vármegyei erdőfelügyelők, akik révén az erdészeti 
kérdések tulajdonképpen állandóan napirenden voltak, lehettek. Az 
erdőfelügyelők helyi megítélésére Doboka megye példáját idézhetjük. 
Az ott 1818 óta alkalmazásban lévő „erdő ügyelő (Silvanum Inspector)” 
munkájáról 1837-ben írták: „Czímje szerént hasznos hivatal ’s 
naponként hasznosabbá, szükségesebbé válhatna, ha a’ köztár’ értéke 
gazdagabb volna.”45 Tehát a megye anyagi lehetőségei behatárolták 
ugyan az erdőfelügyelőtől elvárható munkákat, de hasznosságáról a 
megye mindenképpen meg volt győződve.

Az erdőinspectorok mindennapi munkájába enged bepillantást az az 
1812-ben készült jelentés, amelyben Zilah város erdei állapotáról 
számoltak be.46 Többek között megállapították, hogy „az egész zilahi 
határon levő minden erdők pusztuló állapotokban vannak, hogy a 
rendbe hozásra, mívelésre és tökélesedésre mindennap szükségük 
vagyon.” Ennek érdekében Közép-Szolnok vármegye elöljáróságának 
javasolták, hogy hasson oda: Zilah erdeit hozzák rendbe. Ehhez 12 
pontból álló teendőket állítottak össze, amelyben szerepeltek az erdők 
felmérésének, vágásokra történő osztásának, felújításának és a legeltetés 
korlátozásának módjai. Ugyancsak javasolták a megfelelő erdőőri
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személyzet alkalmazását, és szempontokat adtak a fával való 
takarékoskodásra is.

Egy másik jelentésben Dés városa kénytelen védekezni azon (talán 
az erdőinspektortól származó?) vádak ellen, amelyek szerint a tilalmas 
erdőkben is van fakitermelés, illetve az erdők (a fa)értékesítéséből 
származó pénz nem folyik be a városi kasszába. Erre azt válaszolták, 
hogy nincs annyi kitermelhető fájuk, hogy arra még licitálást is 
tarthatnának. A tilalmas erdőkben pedig a hidak építésére, javítására 
vágtak fákat. A harmadik kifogásra, hogy tudniillik a táblára osztott 
erdőkben a kitermelésre kerülő táblát teljesen ki kell vágni, a következőt 
írták: „Eltávoztunk mi ugyan a silvestris ordó azon rendszabásától, mely 
szerint egy táblát egészen le kellett volna vágni, de még hasznosabbat 
cselekedtünk az által, hogy cseplesz része az erdőnek a szálasa közül 
kitakaríttatván, az erdő nem csak erdőnek maradott, sőt az ősszel múlt 
három esztendeje takarítani elkezdett szakaszban kézzelfogható és 
szemmel látható a fának csak eddig is lett gyarapodása.”47

Az erdőrendtartásban és az erdőtörvényekben említett faültetési 
kötelezettséget 1819-ben főkormányszéki rendelettel erősítették meg. Az 
elöljáróságoknak meghagyták, hogy „minekutánna bizonyos volna az, 
hogy az erdők fenntartására kívánható jó rendnek, az eleven kertek 
nevelésének, a fűzfák, akáczfák s más ilyentén nemű fák szaporításának 
legnevezetesebb akadálya az oláhok tunyasága volna, mind a több 
lakosokat, mind pedig nevezetesen az oláhokat kegyelmetek arra 
szorítani kötéleztetnek, hogy közülek minden ifjak 15 esztendős koroktól 
fogva 20 esztendős korokig (...) esztendőnként a magok udvarok s 
kertjek kerületében, vagy azon helyre, melyet azon vármegyebeli erdő- 
inspector erdőnevelésre fog kimutatni, 10 akárminemű élőfákat 
plántáljanak, s ezen élőfákat nem csak elültetni, hanem azoknak 
gondjokat viselni tartozzanak.” A rendelkezés ugyanakkor előírta, hogy 
az esetleg elköltöző jobbágyok értékei megbecslésekor az élő fákat, az 
általunk létesített ültetvényeket is vegyék számításba 48

A jobbágyi szolgáltatások összeírására tett Cziráky-féle kísérlet 
adatai alapján TROCSANYI Zsolt az időszakosan vagy véglegesen 
felosztott erdőket az összes erdők mintegy 3 %-ára teszi.49 Tehát az 
erdészeti rendeletek ilyen irányú végrehajtása is meglehetősen lassan 
haladt. Itt a munkáknak a további, a jobbágyság erdőhasználatával, 
jogosultságával foglalkozó törvények adhattak újabb lendületet.

A magyarországi országgyűlés által elfogadott 1836:XII. te. „a 
határbeli közös haszonvételekre nézve gyakorlatból behozandó arányú-
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ságról” 16. §-a szerint a legeltetés, a makkoltatás és az egyéb haszon
vételek joga kit-kit csak a számára kihasított erdőrészben fog  megilletni. 
Tehát az elkülönítések után az erdők szolgalommentesek lesznek.

Egyelőre azonban az ugyanebben az évben elfogadott VI. törvény
cikk rendelkezései voltak az irányadók. Ezek szerint a jobbágyokat a 
tűzifa továbbra is megillette ott, ahol a földesúr ilyen erdővel rendel
kezett. Ha a földesúrnak épületfát adó erdeje is volt, akkor a jobbágyok -  
akiknek erre eddig is volt joguk -  ezentúl is igényelhettek épületfát 
házukhoz és istállójukhoz. A makkoltatás az uradalmi erdőkben -  saját 
lakhelyükön -  a jobbágyokat a más falubelieknél olcsóbban illette meg, 
de a jobbágyoknak a makkoltatáson kívül más falu határában semmine
mű erdei haszonvételük nem volt.

Az erdei tüzekről pedig az 1840. évi IX. te. 12. §-a intézkedett, 
amelyben a gyújtogató számára a legszigorúbb büntetéseket helyezték 
kilátásba. Ez a „mezei rendőrségről” szóló törvény azért is érdekes még, 
mert az erdőkben és a faültetvényekben előforduló kihágásokról is 
intézkedett, továbbá az első rendelkezés, amely a csőszt hatósági esküre 
kötelezte.

Az erdélyi törvényhozás a jobbágyok erdőhasználatát szintén 
hasonló nyomvonalon haladva igyekezett rendezni, s arról az 1846-47. 
évi országgyűlésen születtek törvények. Bár ezek végrehajtásába 
beleszólt az 1848. évi forradalom, mégis érdemes néhány elemére 
rámutatnunk. Az V törvénycikk („az úrbérest állománya haszonvételén 
kívül illető javadalmazásokról”) szerint az úrbéres községeket a 
számukra már kiszakított és használatukban lévő erdő megillette, de 
„fennmaradván a földesuraságnak a helyes erdőkezelési elvek szerint 
gyakorlandó felügyelői joga” (2. §). A közös, még meg nem osztott erdőt 
viszont igyekezni kellett a földesúr és a jobbágyok között megosztani, de 
a földesúr „helyes erdőkezelési elvek szerint gyakorlandó felügyelői joga 
ezen kiszakasztott erdőrészekre nézve is fennhagyatik” (3. §).

A makkoltatás és gubacsszedés joga a jobbágyokat csak az általuk 
most is használt, illetve számukra kiszakított erdőrészekben illette meg, 
míg a földesúri erdőkben a makkoltatás megegyezés kérdése volt (5. §).

A legeltetési joggal kapcsolatban pedig a XV törvénycikket 
idézhetjük („a határrendezésről és a birtokelkülönítésről”). E szerint a 
legeltetés megillette a jobbágyokat „az erdős helyeken azon erdőkben, 
hol régi idő óta a folyamatosan legeltetés használatában voltak”, továbbá 
a „havasos és nagyobb tágas legelőkkel és erdőkkel ellátott helyeken,
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melyekben az úrbéresek már régi idő óta, s folytonos gyakorlatnál fogva 
legeltetési javadalommal éltek” (9. §).

A korszakot az 1848. évi törvények zárták le, amelyek közül a 
jobbágyok erdőhasználati és legeltetési jogosultságával kapcsolatosan a 
legfontosabbakat emeljük ki.

Azokon a helyeken -  szólt a magyarországi országgyűlés határozata 
ahol az úrbéri rendezés és a legelőkülönítés még nem történt meg, ott a 
faizásra és a legeltetésre nézve a korábbi gyakorlatot tartották meg (IX. 
te. 3.§). A következő, X. te. pedig arról intézkedett, hogy „olly helyeken, 
hol a földesúrnak volt jobbágyai a faizást, makkolást, gubacsszedést 
vagy bármely egyéb javadalmakat az úrbéri törvények korlátai között a 
földesúr erdejében gyakorolják, és e tekintetben különösen kihasított 
erdőrészszel ellátva nincsenek, a faizási haszonvételnek, úgyszinte a 
makkoltatási, gubacsszedési és egyéb javadalmaknak elkülönözve leendő 
gyakorlására akár a földesúr, akár volt jobbágyai pert az alispáni 
bírószék előtt különösen is indíthatnak” (4. §). Ugyanez a törvénycikk 
megerősítette az 1807. évi XXI. tc.-et, s az erdők feletti felügyelettel 
továbbra is a megyéket bízta meg (7. §). Végül pedig kimondta: „A 
minisztérium az erdőknek sikeresebb mívelése és fen[n]tartása iránt a 
legközelebbi országgyűlésének részletes törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni” (8. §).

A fenti, pest-budai áprilisi törvények mellett az erdei haszonvételek 
ügyét az erdélyi országgyűlés jobbágyfelszabadító rendelkezései is 
érintették.50 A IV törvénycikk 4. §-a szerint: „A helységek polgárai 
(eddig jobbágyok és zsellérek) azon telkek és földek használatában, 
melyek kezökben találtatnak, bár minő természetűek legyenek is, azok 
nem fognak bíróság közbejötté nélkül háborgattatni, sem legeltetési, 
faizási, nádlási rendes és folytonos eddigi haszonvételeikben megszo- 
ríttatni.” Az „építményekre fordítandó fa adása azonban ezentúl meg- 
szüntettetik; egyszersmind az erdők jó karban tartására felügyelni a 
törvényhatóságoknak szoros kötelességökké tétetik.”

Az idézett törvények szerint tehát az erdőkkel kapcsolatos jogok is 
bekerültek az úrbéri elkülönítés bíróilag lefolytatandó folyamatába. Ezek 
lezajlásáig azonban az erdők továbbra is kíméletesen, a vármegye által 
felügyelt módon használhatók. Mindezek érvényesüléséről a következő 
fejezetben kívánunk szólni. Itt még arra térnénk vissza, hogy az eddig 
idézett erdészeti tudósításokon és törvényhatósági, országos rendelke
zéseken kívül a köztudatban miként jelent meg az erdők helyzete. Erre 
érdemes fellapoznunk néhány Erdélyről szóló írást, tudósítást.
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Legelőször BENKŐ Józsefet, aki a XVIII. században készült 
leírásaiban például az erdősnek számító Hunyad megyével kapcsolatban 
egyetlen egy szót sem ejt az erdőkről.51 Később, a reformkorban növekvő 
figyelem és aggodalom kísérte az erdőket. TÁNCSICS Mihály 1838-ban 
megjelent írásában olvashatjuk: „Csodálatos, hogy korunkban olly sok 
vidéken érzik a’ fa szűkét, és mégis nem hogy erdőt nevelni igyekeznének, 
sőt a’ meglevőt is olly kíméletlenül pusztítják, mintha már néhány év 
múlva a’ világ elmúlnék ’s nem lenne több fára szükségünk.” Majd így 
folytatja: „Ő azt hiszi [ti. a kolozsvári piacon fát áruló „oláh”], hogy a’ 
mit a’ természet emberi kéz hozzájárulása nélkül önkényleg ad, azt 
tetszése szerint rombolhatja, de ha úgy megy, a’ természet előbb utóbb 
megbosszulja magát rajta vagy unokáin.”52

KOVARY László 1847-ben megjelent művében, az „Erdélyország 
statistikájá”-ban részletesen foglalkozott az erdők kérdésével. 
Megállapította, hogy Erdélyben ugyan a területarányt tekintve lenne 
elegendő erdő, de vannak kimondottan fátlan részek is. Például a 
Mezőség, de más vidékeken is, „távolabb az ország szívétől a cser- tölgy- 
és bikk-erdőket barbár kezek letarolták; a határszéli hegyek pedig úgy 
alkoták, hogy onnan a fát el nem szállíthatni. Innen van erdős hazánk 
erdőtlensége, s a mérges drágaság.”53

Máshol, a Szilágyságról írja 1840-ben: „Felebb a szőlőknél, a 
bérceken százados erdők boronganak, sok tájak magányát csak vad 
üvölti, s fejsze a visszhangot még sohase kísérté meg. És oly nagy 
kiterjedésben, hogy az érmellékit kivéve szinten minden falvak körül 
húzódnak el fa koronázta hegysorok.” Tehát ekkor még a Szilágy megyei 
vidéket is inkább az erdők jellemezték, s ezt kell majd 
összehasonlítanunk a jó 40 év múlva történt erdészeti leírásokkal.54

Az erdők fogyása, különösen a tölgyesekben- és bükkösökben 
tapasztalható kevesbedés tehát már az Erdély gazdasági viszonyaival 
foglalkozó szakembereknek, sőt birtokosoknak is feltűnt. Mindezek 
orvoslására azonban még várni kellett.
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3 A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS UTÁN

3.1 A faizási szolgalom megváltása, erdő- és legelőelkülönítések, 
irtványok

Az úrbérrendezés valamennyi erdészeti vonatkozását nem tudjuk 
sem a magyarországi, sem az erdélyi megyékben teljes részletességgel 
végigkövetni. Csak a legfontosabb, az erdőket is érintő legfőbb irányokat 
vizsgáljuk meg, amelyek aztán gyakran nem is zárultak le az 1850-es, 
60-as években, hanem még a századforduló éveiben is gondot jelentett 
mind a vármegyei, mind a szükebben vett erdészeti adminisztrációnak.

A korszak bemutatását hadd kezdjük itt egy utazó, nevezetesen 
Gyulai Pál tudósításával. „Erdélyben máskép[p] állottak az ügyek -  írta 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után készült útinaplójában -, 
mint Magyarországon s a birodalom más részeiben. Itt a birtokos nem 
mindenütt mondhatá birtokát magáénak, s a mit vetett, nem mindig maga 
aratta le. A sanyargatott föld népe, melynek ügyében az 1847-ki csekély 
rendszabályok óta mi sem történt, s az 1847-ki országgyűlésen is szabad 
megváltás helyett csak egy becsületes urbért sem víhatott ki, a felszaba
dulás napjaiban iszonyú fogalomzavar martaléka lön, mit a kitört forra
dalom még felfokozott, s a magyar faj elleni gyűlölet ép[p]en tetőpontra 
emelt.”55

Ebben a helyzetben természetesen nem haladhatott a 
jobbágyfelszabadítási törvények végrehajtása. Csak a forradalmi hevület 
lecsillapultával (és a magyar szabadságharc bukása után) kerülhetett sor 
a volt jobbágyság birtokának elkülönítésére, amihez azonban elengedhe
tetlen volt a korábbi kötelezettségek és járandóságok ismerete. Ez 
Erdélyben -  az 1819-20. évi, Cziráky-féle összeírásban, majd a különböző 
úrbérrendezési kísérletekben is hiányzott, következésképpen -  miként 
arról SZÁSZ Zoltán írja -  „a földek tekintélyes részéről senki sem tudta, 
mi is a tényleges jogállásuk.”56 Az erdélyi úrbérrendezésről 1854-ben 
megjelenő pátens (hasonlóan az 1853. évi magyarországihoz) mind a 
volt jobbágyok, mind a földesurak igényeit igyekezett figyelembe venni, 
így a vitás ügyekben köztes megoldást ajánlott. Ismét SZÁSZ Zoltán 
idézzük: „Általában a parasztok számára kedvezőbb 1848. januári 
állapotot vette kiindulási alapul az úrbéri földterületek meghatározásá
nál. (...) A földesúr számára kedvezett a pátens 1819 előttről vitás 
földek, pusztatelkek, az erdők vagy az 1819 utáni engedély nélküli 
paraszti irtványföldek tulajdonjogosultsági kérdésében.”57
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EGYED Ákos a szűkebben vett Erdélyben 1,25 millió főre teszi a 
jobbágy- és zsellérsorból felszabadult lakosságot, akik igényt tartottak az 
erdő- és legelőilletőségre.58 Ennek a kiszámítására, illetve a magának az 
erdőnek a kiadására egy Bihar megyei, Élesdszurdok községet illető 
példát hozunk fel.

A VERNER Sebestyén által az 1860-as évek elején készített 
szakértői vélemény egyes részeit érdemes szó szerint idézni.59 VERNER 
legelőször megállapította a volt jobbágyok, zsellérek teleknagyságát:

„a telekkönyv utasítása szerint
74 földes gazda bír 19 2/8 sessiót
40 zsellér bír 5 - " -

1 görög nem egyesült lelkész bír 1
1 görög nem egyesült tanító bír__________ 4/8 - M -

116 lakos együtt 25 6/8 sessiót

Az úrbéri faizást a lakosok a zsellérek által vágott 20 öl fának 
gallyaiból, úgyszinte a 2088 holdnyi erdő területén létező dűlt, száraz és 
hulladék fából használván, kérelmük folytán az uradalom által 
szükségükhöz képest épületi fában is részesítettek.”

VERNER ezek után kiszámolta az erdőhasználat értékét:
„A kivágott 20 öl gallyai tesznek 4 ölet
Az egész területen létező dűlt és szárazfa 38 ölet
Az épületi fa, 60 évi tartamosság mellett (egy 
sessióra 4 házat véve, 25 6/8 sessió után egy évre
1 2/3 ház esik, melyhez a helybeli szokás szerint 
18 folyó gerenda, 36 szarufa, 6 koszorú gerenda
s 60 lécz kívántatván) teszen___________________ 3 2/4 ölet
A faizási használmány tehát együtt 45 2/4 ölet.”

A famennyiség árát a helyi faárak alapján 152,88 frt-ban állapították 
meg, amelyből azonban le kellett vonni a viszontszolgálmányok, a 
vágatás és a szállítás bérét, amelynek együttes értéke 33,95 frt volt. így a 
község részére maradt megtérítendő 118,93 frt értékű erdő.

A lakosok tehát -  írta VERNER -  „ezen összeg után olly erdőrésszel, 
mely termőképességre nézve helyes kezelés s rendes gazdálkodás mellett 
a fennebbi összegnek megfelel, lévén kielégítendők.” Hogy ez területileg 
mennyi erdőt jelent, arra egy próbaterületet tűztek ki, ahol 1200 n.öles 
holdon 33 öl fát találtak. Ebből következően a 118,93 frt-nyi értékű fát 1 
hold 81 n.ölen lehetett kitermelni. Ezen évenként nyerhető famennyi
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séget 60 éves vágásforduló mellett 64 holdon lehet megtermelni, tehát az 
előbb említett lakosoknak ennyi erdő jár, amelyből telkenként 2 12/26 
hold jut.

Az úrbéri pátens lehetővé tette, hogy ezt a kapott erdőt a volt 
jobbágyok maguk között felosszák, azaz természetben is elkülönítsék. 
Bár ezt a lehetőséget és széliében elterjedt gyakorlatot például a mező- 
gazdasági szaksajtó hasábjain is rosszallották,60 de csak az 1871 :LIII. te. 
32. §-a tiltotta meg, amikor kimondta, hogy a volt úrbéresek számára 
kihasított erdőrész közösen kezelendő.

Nem is önmagában az erdőfelosztás volt a legnagyobb gond, hanem 
az, hogy az erdőkként kapott földterületekről a fákat kivágták, és ott 
mezőgazdasági művelést igyekeztek meghonosítani. Helyenként szántót 
létesítettek, de hegyvidéki területeken ezek előbb-utóbb rossz legelők, 
kopárok lettek.

A jobbágyfelszabadítás és a különféle birtokrendezések 
tulajdonképpen a XIX. század végéig elhúzódtak. Ezek újabb és újabb 
erdészeti szempontokat vetettek fel, és gyakran sértették az erdészeti 
érdekeket. Különösen nehéz volt a helyzet ott, ahol a volt jobbágyok 
legelőilletőségét a birtokelkülönítések során kénytelenek voltak erdőben 
kiadni. Ezt az 1871:LIII. te. 40. §-a így rendezte: „A hol a gyeplegelő 
hiánya vagy elégtelensége miatt a volt jobbágyok a legeltetést az urasági 
erdőben is gyakorolták, a legelő-illetmény az erdei legelőből is kiadandó 
vagy pótlandó.” A „legelő-illetmény”-ként kapott erdők kezelése a 
továbbiakban aztán számtalan problémát vetett fel, amikre később még 
visszatérünk.

Végül utalnunk kell az irtványokra. Láttuk, hogy a földesúr és a 
jobbágyok közötti, szintén az erdővel kapcsolatos jogok között az 
irtásföldek kérdése korán felmerült, sőt egyes vidékeken központi 
problémaként jelentkezett. A jobbágyok által végzett irtásokat az úrbéri 
pátens szerint a volt földesurak -  az irtásbér megfizetése mellett -  kiter
jedten visszaválthatták, megválthatták.61 Az alkotmányos kormányzás 
visszaállítása után, 1871-ben az LIV törvénycikk rendelkezett az egykori 
irtványok megváltásáról. Ezzel tulajdonképpen az irtványok ügye 
kikerült a szűkebben vett erdészeti kérdések közül, hiszen a jobbágy
felszabadítás után már a hagyományos, jobbágyi értelemben vett 
irtványok nem keletkeztek. Igaz, ezt követően a (lakosság)telepítések 
céljából végzett irtások újra erdészeti érdekeket érintettek,62 de azok 
jelen vizsgálódásunkba nem tartoznak.
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3.2 Kik pusztítják és kik védik az erdőket?

GALGÓCZY Károly becslése szerint Magyarországon -  Erdélyt is 
beleértve -  a jobbágyfelszabadítás utáni 30 évben mintegy 1,3 millió 
hektár erdőt irtottak ki,63 Igaz, ezt részletesebb adatokkal nem tudta 
alátámasztani, és nem csak a volt úrbéresek erdői fogytak, de azért a 
közölt számadat az erdők pusztulásának nagyságrendjét érzékelteti.

Ha az okokat vizsgáljuk, hogy miért volt ekkora, minden korábbinál 
nagyobb az erdőpusztítás, akkor legelőször a forradalmi és a háborús 
helyzetre kell utalnunk. Az emberiség modern kori története igazolja ezt, 
hiszen minden forradalom, háború, sőt az országok politikai és gazdasági 
nehézségei az erdők területe és faállománya csökkenéséhez vezet.64 
Jelen tárgyunktól magának a folyamatnak a vázolása és a példák 
felsorolása nagyon messze esik. Csak azt emeljük ki, hogy a megélhetési 
nehézségek egyik felől, míg a másik oldalról az ellenőrzés lazulása szinte 
szükségszerűen vezetnek az erdőpusztításhoz.

A következő ok a már említett jobbágyfelszabadítási, 
birtokelkülönítési időszak. A földesurak még, a jobbágyok pedig már úgy 
vélték, hogy a korábban közösen használt erdőkből addig kell a részüket 
kivenni, amíg lehet65 A megoldást itt mindenképpen a birtokelkülönítések 
meggyorsítása jelentette volna, bár a birtokba helyezések újabb és újabb
-  később tárgyalandó -  nehézségeket vetettek fel. Maradtak tehát a ren
deletek, a figyelmeztetések.66

Akik megkapták a -  polgári értelemben vett -  földtulajdonukat, azok 
a föld után adózásra voltak kötelezettek. Az adó, illetve a vele 
kapcsolatos kataszteri összeírás szintén erdőpusztítást ösztönző volt. 
Korábbi tanulmányunkban már idéztük ORBÁN Balázst, aki rámutatott, 
hogy mivel a kataszteri birtokíven a „terméketlen”-ként szereplő 
földekért nem kellett adózni, felgyújtották, pusztították az erdőket -  s 
lettek azok terméketlen területek.67 Szintén egy korábbi tanulmányunk
ban Borsa község példáján vezettük végig azt a folyamatot, amellyel a 
nagy kiterjedésű erdőket használatba vették, hogy az időközben 
felhalmozódott adóhátralékukat ki tudják fizetni. Az így szükséghely
zetbe került birtokosság aztán nem tudott sem a fakereskedők hálójából, 
sem az újabb és újabb adókivetésekből kiszabadulni, legfőképpen pedig a 
megfelelő erdőfelújításokra gondolni.68

A kiegyezés után hozott törvények közül az 1875. évi VII. te. 6. §-a 
ezt az adóval kapcsolatos terhet csökkentette, mivel a tartósan nem 
jövedelmező erdőkért (kopárokért) nem kellett fizetni. Ugyanakkor
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felmerült, hogy a sok adótartozást felhalmozott községek már kopárrá 
vált területeit az adó fejében állami tulajdonba kellene venni.69

A népesség szaporodása és a szükségletek növekedése a mező- 
gazdasági területek kiterjesztésének igényét hozta magával, s mindez 
visszavezet a jobbágyfelszabadítással kapcsolatos helyzethez.

Itt legelőször ismét a legelőilletőségű erdőket kell megemlítenünk. 
Az ilyen erdők fája ugyanis a legtöbb helyen a volt földesurakat illette. 
Ha másként nem, ezért mindenképpen kivágták a fákat. Erdélyben 
azonban sokkal jelentősebb volt a lakosság tényleges legelőszükséglete. 
A mezőgazdasági termékek közül ugyanis még a vasútépítéseket 
megelőző korban is leginkább a szarvasmarhát (és a juhot) lehetett 
nagyobb távolságra eladni.70 Az állattenyésztés érdekei mellett azonban 
a legelőilletőségű erdőket irtották -  és főleg felosztották! -  szántónak is, 
hogy helyébe másik erdőt kezdjenek el legeltetni. S a folyamatot 
nemhogy a kiegyezés után, de a XX. században sem lehetett megfékezni. 
Nem a népesség és a legelő marha száma nőtt rohamosan, hanem az 
erdőtakarótól megfosztott területek váltak terméketlenné, még legelőnek 
is alkalmatlanokká.

Szintén a jobbágyfelszabadítási rendelkezésekből következtek a 
{határ)tagosításokP^ Ezek erdőpusztító hatása részben a szántóföld- és 
legelőnyerési törekvésekkel függött össze (a már kiirtott, szántóvá 
alakított erdő helyett esetleg máshol is szántót lehetett kapni), részben 
pedig a tagosítás és felmérések költségeivel. Az érintettek ugyanis a 
szükséges pénzt -  ahol volt lehetőség fakereskedelemre -  a faeladásokból 
kívánták előteremteni. Ez azért érthető, mert a volt jobbágyoknak, a 
formálódó erdő- és legelőtulajdonos birtokközösségeknek mi másból 
lehetett volna közös bevétele, mint az erdőkből.72

Végül Erdélyt illetően mindig felvetődött az erdőpusztításuk 
etnikumhoz, nevezetesen a román néphez történő kötése. Az elsősorban 
pásztorkodó, továbbá az erdélyi jobbágyság legnagyobb tömegét kitevő 
románság életmódja -  vélték a kortársak -  már önmagában is erdőpusztító. 
Erre a vélekedésre idézünk egy példát.

A Gazdasági Lapok 1852. évfolyamában egy névtelen tudósító az 
„oláh lakosok” fa- és erdőpusztítását több pontba foglalva elemezte:73

1. A tavaszi bujább legelő miatt az erdőket ősszel felgyújtják 
(például 1851 novemberében az egész Körös-völgy így hamvadt el);

2. Tavasszal a fákról kerítéscsinálás miatt vesszőt vagdalnak, amit 
aztán télen eltüzelnek, hogy tavasszal ismét újabb fákat vagdaljanak le;

3. Aszalással növelik a rétek és szántók területét;
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4. ”Ide tartozik azon káros szokás is, miszerint nyáron, ha az 
uralkodó szárazság miatt a marha a közlegelőn elegendő élelmet nem 
talál, vagy télen, havas időben, miután az oláh henyesége miatt téli 
takarmányról sohasem gondoskodik, a legszebb sarjadékot (...), s a 
makktermő fák fiatal ágait és bimbóit takarmánynak lerombolja; mi által 
a legszebb növendék erdőségeket elpusztítani nem irtózik”-

5. A házakat fából rója össze, sőt a kályhát sem ismeri, ezért 
tüzelésre is több fát használ, mint a gazdaságosabb, takarékosabb kályha 
vagy kemence esetén;

6. Az úrbéri rendeletekben biztosított épületfa- és tüzelőanyag
juttatás örve alatt mérhetetlen famennyiséget kiszállítanak az erdőből, 
amivel, illetve a hozzá lopott fával, kereskednek is.

A románság ilyen megítélése aztán majd végigkíséri a dualizmus 
időszakát is,74 bár kétségtelen, hogy a románok életmódja, fent vázolt 
fafelhasználása, -pusztítása nem szűnt meg, csak legfeljebb mérséklődött. 
MOLDOVAN Gergely, aki a románság története, különösen pedig 
néprajzi jellegű megismertetése ügyében az egyik legnagyobb erdélyi 
tudósnak számít, erről a következőképpen vélekedett. A románoknál
-  írta 1899-ben -  „a tulajdonjog tisztelete általános. Egyben nem tett 
haladást: az erdő-kihágások terén. Az erdő-prevárikációk száma még 
igen jelentékeny. Ez a körülmény a népnek egy jogi balfelfogásán 
alapszik; azt tartja, hogy az erdő az övé.”75

A jobbágyfelszabadítással megteremtett polgári tulajdonviszonyok 
közepette Erdély lakóinak jelentős része tehát a „kollektív tudat”-ban 
még az egykori feudális állapotig sem jutott el, hanem megmaradt a 
szabad foglalás, netalán a primitív földközösségek szintjén. Hogyan 
lehetett erre az alapra modern erdőgazdaságot, -erdészeti kezelést 
kiépíteni? A következőkben erről kívánunk szólni.

Az erdőpusztítások meggátlására tett intézkedések áttekintését a 
tulajdonnái kell kezdenünk. Mégpedig a következő megállapítás alapján: 
„Az erdő köz vagyon -  írták 1856-ban - , a mennyiben nélkülözhetetlen 
szükséget pótol, s az állam annak elrongálását tűrni nem köteles. Legyen 
minden haszon a birtokosé, de annak célszerű kezelésére kénysze
ríthető.”76 Az erdőpusztítások, a nem megfelelő erdőhasználatok meg
akadályozására tehát a szakmai-ideológiai alap megvolt, de lássuk, hogy 
az államnak milyen eszközök álltak a rendelkezésére.

Mindenekelőtt a törvényeket kell megemlítenünk. Legelőször is az 
1807. évi erdőtörvényt, amely továbbra is érvényben volt -  mint a 
magyarországi erdők megóvásának biztosítéka. A legfontosabb rendel
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kezése, eszköze; a nem megfelelő módon kezelt erdők zár alá vételének 
kimondása. Erre egy kiegyezés utáni példát idézünk.

Az egykori Kraszna megyei községek, Ipp, Márkaszék, 
Szilágycseres, Alsó- és Felsőkaznacs erdeit a vármegyei hatóságok 
1872-ben zár alá helyezték.77 A Rézerdőben -  hivatkozva az 1891. és 
1807. évi erdőtörvényekre -  tiltották a kecskelegeltetést és csak a dűlt 
fák kiszedését engedték meg. Fellebbezés után ugyan az utalványozással 
történő fakivágást is lehetővé tették, de a községek a belügyminisztertől 
kérték: engedélyezze a zár feloldását. A belügyminiszter kikérte a 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium szakmai állásfog
lalását.

Ez utóbbi minisztérium erdészeti osztálya szerint „a volt úrbéresek 
(...) indokul hozván, hogy ez által a kecskéket tartani nem bírják, s 
tönkre fognak menni másrészt hogy a 20 000 holdas erdőben lesz 
ugyan száraz fa, de oly hozzá férhetetlen helyeken, hogy elhordása a 
lehetetlenséggel határos”, önmagában nem elegendő a zár feloldására. 
Ebből következően a kecskelegeltetéshez semmiképpen nem tudnak 
hozzájárulni, a fahasználat gyakorlásának engedélyezéséhez pedig nem 
rendelkeznek elegendő ismerettel. Sem a zárlat elrendelésekor, sem az 
1877-ben részben már engedélyezett fahasználat gyakorlásához nem volt 
erdészeti szakértői vélemény csatolva, mert -  megfelelő képzettséggel 
rendelkező -  erdész nem volt a vármegye alkalmazásában. Tehát az 
erdészeti közigazgatás kiépítése nélkül még a meglévő erdészeti 
törvények betartatása is nehézségekbe ütközött. Ennek annál is inkább 
nagy volt a jelentősége, mert az említett időben még az úrbéri elkülönítés 
nem történt meg, a per folyamatban volt, tehát a zár fenntartását 
különösen szigorúan kellett volna venni. A bizonytalan tulajdonjogi 
helyzet ugyanis minden érdekelt felet ara ösztönzött, hogy az adott 
vagyontárgyat (így az erdőt is) addig pusztítsa, amíg valamilyen úton- 
módon van hozzá köze, amíg lehet.

A minisztérium állásfoglalását aztán a belügyminisztérium is elfo
gadta, az erdőzárlat maradt. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a vármegye 
által elrendelt erdőzárlat nem a gazdálkodást kívánta megjavítani, netalán 
okszerűvé tenni, hanem csak a kirívó esetek megrendszabályozására 
szolgált.

Ettől eltérően az 1852. évi osztrák erdőtörvény (amely M agyaror
szágra csak néhány hónapig volt érvényben) 1858-ban történt erdélyi 
bevezetése alapvetően, az egész erdőgazdálkodást átfogó módon kívánta
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rendezni.78 Ennek érdekében a törvény fontosabb rendelkezései a követ
kezők:

-  Az erdőket birodalmi, községi és magánerdőkre osztja;
-  Erdőterületet az erdő művelési ágból hatósági engedély nélkül 

nem lehet kivonni;
-  A kitermelt erdőket fel kell újítani. Birodalmi és községi erdők 

esetében 5 éven belül, magánerdőknél ennél esetleg hosszabb határidőt is 
lehet engedélyezni. A kopárokat be kell fásítani;

-  Tilos az erdőt pusztító módon használni;
-  Tilos az olyan erdőkezelés, amely a szomszédos erdőt a széltörés 

veszélyének teszi ki;
-  A meredek hegyoldalakon és a futóhomokon álló erdők csak 

megfelelő elővigyázatossággal termelhetők ki, ugyanez vonatkozik a 
folyók partjain és egyéb, földomlásnak kitett helyen álló erdőkre is;

-  A szolgalommal terhelt erdők használatára külön gond fordítandó, 
viták esetén a hatóság dönt;

-  Szabályozza az erdei legeltetést, az alom- és lombtakarmány- 
gyűjtést;

-  Szabályozza a szolgalmi jogon alapuló erdőhasználat módját, 
továbbá fakitermelés módját és idejét;

-  „Ha személyek, álladalmi és magánjavak biztosítása az erdők 
különös kezelési módját, hó- és sziklaszakadások, kő- és hegyomladások, 
futóföldek s t.[öbb] eff.[élék] ótalomkép[p] sürgetőleg megkívánja, úgy 
ez az álladalom által elrendelhető s e szerint az erdőnek illető része 
tilalom alá vethető. Ezen tilalom a megkívánható különös erdőkezelés 
szigorú előszabásában és lehető biztosításában áll.” (Itt tulajdonképpen a 
véderdőkkel kapcsolatos előírásokat fogalmazzák meg.);

-  Az erdőt csak hatósági engedéllyel szabad felosztani;
-  Bizonyos erdőterület-nagyság felett szakértő erdészeti 

személyzetet kell alkalmazni;
-  Az erdők helyes kezelése felett a politikai hatóságok őrködnek;
-  Szabályozza az erdei szállítást;
-  Tűzrendészeti szabályokat állít fel, és szabályozza a rovarkárok 

esetén szükséges tennivalókat;
-  Rendelkezik az erdei kártételek esetén követendő eljárásokról és 

az esetleges jogorvoslatról.
Láthatjuk, hogy ezen erdőtörvényben jó néhány, a korábbi magyar- 

országi és erdélyi erdőtörvényben meghatározott kívánalom szerepel,
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ugyanakkor új szempontok is belekerültek. Ilyen például a szélsőséges 
termőhelyeken álló erdők fokozott védelme, vagy az erdők művelési ága 
megváltoztatásának, vagy felosztásának engedélyeztetése. Az erdőtör
vény igyekezett megoldani az erdők felújításának, az erdei szállításnak és 
a biotikus (rovar-)károsításoknak a kérdését is.

Ugyanakkor -  a későbbi, 1879. évi magyar erdőtörvénnyel szemben -  
nem törekedett az országos erdészeti igazgatás kiépítésére, hanem az 
erdők ügyét meghagyta a politikai hatóságok ügykörében (ahogyan azt 
1791-ben Magyarországon és Erdélyben is tették). Ugyancsak nem írt elő 
általános üzemtervezési kötelezettséget, így a szakszerű kezelés alapját 
nem az üzemtervek mindenáron való erőltetésében látta. Ennek ellenére 
az erdélyi birtokközösségek, elsősorban a szász városok, már az 1860-as 
években megkezdték az üzemterveken alapuló gazdálkodást.79

A meglévő, előbb vázolt két erdőtörvény mellett azonban lényegesen 
azok a rendeletek, illetve új, a magyarországi viszonyoknak megfelelő 
elképzelések, amelyek ebben a jobbágyfelszabadítás utáni időszakban 
születtek.

A rendeletek közül meg kell említenünk az erdélyi katonai és polgári 
kormányzó 1850-51-ben kibocsátott parancsait, amely az erdei kártételeket 
25 frt kárösszeg felett a katonai törvényszék elé utalta.80 Aztán nem 
feledkezhetünk meg a többször kiadott, a különféle erdőégésekkel 
foglalkozó rendeletekről sem. Ezek közül kiemeljük a Helytartótanács 
1864. évi intézkedését, amely lényegében a későbbi, erdőtörvényben 
megfogalmazott elveket, előírásokat is tartalmazta. Ezek:

-  az erdőben és az erdőközeli részeken megkülönböztetett figyelem
mel lehet csak tüzet gyújtani;

-  az esetleges tüzeknél mindenki köteles az oltásban, illetve a tűz 
tovaterjedése meggátlásában részt venni;

-  a tüzet okozók, továbbá a tűzoltásból magukat önkényesen kihú
zók megbüntetendők.81

A kiegyezés után a községi, közösségi erdőkre továbbra is nagy 
figyelmet fordítottak -  ami azonban legtöbbször papíron maradt. Ezen 
ténylegesen is „papíron maradt” törekvések között első helyen említjük 
meg a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 1868. és 
1872. évi rendeleteit. Először egy 24 pontból álló leiratban próbálták 
meg -  főleg egy megyei erdőmesteri állás létesítésével -  a községi 
erdőket megvédeni, majd 1872-ben ismét felhívták a figyelmet az 1790- 
91. évi és 1807. erdőtörvények érvényességére.82
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A belügyminiszter 1867-ben a járásbírákat utasította az erdőkben 
észlelt károk gyors és erélyes megtorlására. 1869-ben viszont az 
Országos Erdészeti Egyesület (OEE) kérte: „a nem szakértők által kezelt 
községi erdőket is a közérdek igényeinek megfelelő felügyelet alá 
vegyék.”83 Ennek hatására a belügyminiszter 1870-ben intézkedett, és a 
községek elöljáróit „erdőgazdasági tervek” készítésére és a vármegye 
elöljáróságának bemutatására kötelezte.84 Ez utóbbit erősítette meg az 
1871. évi XVIII. te. 109. §-a: „Addig, amíg az erdők fenntartásáról egy 
újonnan hozandó általános törvény rendelkeznék, a községek kötelesek 
egy, a községi erdők fenntartását biztosító kezelési módról gondoskodni. 
Az erre vonatkozó alapszabályok a törvényhatóság elé, s ez által a 
belügyi minisztériummal jóváhagyás végett felterjesztendők.” Ilyen 
községi szabályrendeletek itt-ott, például M áram aros vagy Szilágy 
megyében, készültek is. Néhányat jóváhagyásra a belügyminiszterhez is 
felterjesztettek,85 de aztán az 1879. évi erdőtörvény mindezeket „felülírta” 

Sem a miniszteri rendelet(ek)nek, sem az idézett törvénynek nem 
volt jelentős hatása, mert nem is lehetett. Számos kérdés várt ugyanis 
még a birtokrendezésekkel kapcsolatban is tisztázásra, nemhogy az erdők 
ügye lett volna a legfontosabb. Mégis egyre világosabbá vált: az erdők 
tulajdonának tisztázása után a kezelést is minél hamarabb rendezni kell, 
mivel a hagyományos faizások, legeltetések, makkoltatások stb. a régi 
módon már nem folytathatók tovább, azoknak megfelelő jogi és 
erdészettudományi kereteket kell adni.

Az erdők megóvására vonatkozó elképzelések egy új, korszerű 
erdőtörvény megalkotásának igényével léptek fel, ami természetesen az 
alkotmányos rend helyreállítása után egyre sürgetőbbé vált. Előbb 
azonban megemlítjük, hogy egyesek azt is rosszallották, hogy a 
jobbágyfelszabadítás során a volt jobbágyok egyáltalán erdőt is kaptak. 
Inkább -  írta a Magyar Erdészegylet (Ungarischer Forstverein) egyik 
tagja 1865-ben -  „megfelelő mezővel kell kielégíteni” a volt jobbágyot, 
mert „a földmíves még soha sem volt az erdőnek önálló birtokában, s 
mindég ha bárminemű fára volt szüksége, az uraság erdejére volt utalva. 
Innen van, hogy a földmíves az erdőmívelésről és az erdőnek becséről 
semmi fogalommal sem bír, s hogy e mellett minden tekintet nélkül a 
jövő nemzedékre, az erdőt oly kegyetlenül pusztítja.”86

A Magyar Erdészegylet 1865. évi Selmecbányái gyűlésén -  ahol a 
fenti vélekedés is elhangzott -  egyébként elfogadtak egy javaslatot, 
amelynek alapján (vélték az erdészek) a jobbágyfelszabadítás után 
kialakult helyzetet rendezni kell. Az egyesület liberális felfogása ugyan a
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gazdaság felügyelet, állami beavatkozás nélküli rendszerét szorgalmazta, 
de az erdőket, különösen pedig a közösségi tulajdonban lévőket, 
szigorúbb ellenőrzés alá kívánta vonni. Abból kiindulva, hogy „a község 
halhatatlansága, melynek minden nemzedéke egyenlő joggal bír, azt 
kívánja, hogy tartamos gazdászat űzessék,” a teendő intézkedéseket 
nyolc pontban foglalták össze:87

1. A községek erdeire a megyék „kiváló figyelemmel legyenek”
2. Készíttessenek erdészeti terveket, amelyeket a megyék hagynak 

jóvá -- ha azok megfelelnek a tartamosság kívánalmainak.
3. A megyék alkalmazzanak szakértő erdőfelügyelőket.
4. Ha az ellenőrzés alá vont községi erdőkre az érintett birtokosok 

nem tudnak tervet készíttetni, akkor azt a megyei erdőfelügyelő csinálja 
meg. De úgy, hogy ezt a nem erdészeti ismeretekkel rendelkező 
tulajdonosok is megérthessék.

5. Az erdők felújításának ellenőrzése legyen a megyei erdőfelügyelő 
legfontosabb kötelessége.

6. Lehetővé kell tenni az ún. „szünetelő üzemet” is, azaz a 
fakitermelések időszakos beszüntetését.

7. Az erdő művelési ág megváltoztatását ugyan lehetővé kell tenni 
(hiszen az ország érdeke is megkívánja a belterjesebb, mezőgazdasági 
művelést), de azt csak komoly megfontolás és az erdőfelügyelő vélemé
nyének kikérése után.

8. Az említett megyei engedéllyel az erdők a tulajdonosok között 
akár fel is oszthatók.

A továbbiakban a községi, közbirtokossági és a volt úrbéresek 
birtokközössége erdőinek felügyelete, a gazdálkodás megyei, illetve 
állami kontrollja a fent vázolt célkitűzésekhez vissza-visszanyúlt. Az 
önkényuralom éveiben az említett, az erdészek között is dívó 
liberalizmus egyébként még azt is felvetette, hogy az állam nem jogosult 
a szabad tulajdonnal rendelkezők gazdálkodásába beleavatkozni,88 de ezt 
a kérdést aztán a nem feltétlen és feltétlen erdőtalaj fogalmának 
bevezetése látszólag megoldotta. A DIVALD Adolf által meghonosított 
két kategória szerint ugyanis a feltétlen erdőtalajon folyó gazdálkodást 
fokozott állami ellenőrzés alá kell vonni, míg a nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdőket -  a mezőgazdaság céljainak megfelelően -  akár ki is lehet 
irtani.89

A korábbi magyarországi erdőtörvények logikájából következett, 
hogy a községi erdőkben folyó gazdálkodást felügyelő, ellenőrző 
szervének a megyei adminisztrációt nevezték meg.90 Tehát jórészt

38



laikusokra bízták volna a szakmai irányítást is, ahová az erdészeti 
szakemberek legfeljebb csak tanácsadókként tartozhattak. Az 1879. évi 
erdőtörvény aztán ezt csak részben vette át, hiszen ragaszkodott a tisztán 
erdészeti szakmai igazgatás kiépítéséhez is, nevezetesen az állami 
erdőfelügyelőségek megalakításához.

Végül még egy lényeges tulajdonjogi kérdésre kell utalnunk. Az 
önkényuralmi korszakban, sőt a kiegyezés után is az elképzelésekben a 
volt jobbágyok erdeit -  talán az egyszerűbb osztrák viszonyok nyomán -  
következetesen „községiéként emlegették.91 A Bevezetésben már rámu
tattunk, hogy a hazai tulajdonjog fejlődése a volt jobbágyok birtok
közösségét erdészeti (és legelőgazdasági) szempontból mégis egy külön 
birtokoskategóriába sorozta be.
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4 AZ 1879. ÉVI ERDŐTÖRVÉNY ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 
GAZDÁLKODÁS

Az erdélyi erdők állapotát WAGNER Károly -  „Mérei” írói álnév 
alatt -  1870-ben tekintette át.92 Az Erdészeti Lapok hasábjain megdöb
benéssel számolt be róla, hogy az egykor erdőiről híres országrészben 
éppen az erdők vannak nagyon mostoha állapotban. Különösen rossz 
helyzetűnek találta a volt földesurak és volt jobbágyok erdőit, főleg ott, 
ahol az úrbéri elkülönítések még nem történtek meg. Bár a korábbi 
törvények szerint ezeken a helyeken az erdők továbbra is a földesurak 
felügyelete alatt álltak, de „az 1849-1862-ki korszakban hiába panaszlott 
a földbirtokos volt jobbágyai ellen, akik szolgalmi jogukkal vissza élve, 
az urasági erdőt tulajdonokul tekintve, ezt pusztították; az akkori 
kormány idegen országokból került emberei nem tartották tanácsosnak a 
volt jobbágyokat azon hitöktől nyíltan megfosztani, hogy a nekik ígért 
erdő nem az övék; s így a panaszolt eseteket vagy nem tárgyalták, vagy 
addig húzták, halasztották és forgatták, míg az egész feledékenységbe 
ment, vagy pedig a földesúr elutasíttatott. A ki egyszer így járt, 
másodszor bizonyára nem panaszlott, és összetett kézzel várta a jobb 
jövőt.” Ez a jobb jövő azonban -  WAGNER szerint -  ezután sem jött el, 
mert 1860-at követően az igazságszolgáltatás korábbi rendje is 
megingott, tehát panaszkodni, a volt jobbágyok erdőpusztítása meggátlá- 
sáért valamint is tenni, szinte lehetetlen.

WAGNER az erdőkben tett irtások mellett az erdei legeltetéseket 
tartotta a legnagyobb károkozónak. Különösen ostorozta a téli legel
tetést, ami gyakran párosult tavaszi gyújtogatással. A télen levágott, a 
kecskék, juhok által lerágott gallyakat, fákat tavasszal meggyújtották, 
amiből aztán kiterjedt erdőtüzek is keletkezhettek.

A volt jobbágyok faizását viszonylag kisebb kárnak írta le, mert úgy 
látta, hogy bár „lakása falain a szél át is fúj, a tél zordon, mindazon által 
inkább hideget tűr, mintsem hogy magát a fahordásban egy kissé 
megerőltesse” Inkább a kerítéseket, palánkokat tüzeli el, amit tavasszal 
a közeli erdőkből igyekszik megújítani. Ahol azonban fakereskedésre is 
van alkalom -  írta WAGNER -, ott a volt jobbágyok az épületfában is 
komoly károkat okoznak.

Mi a teendő?
WAGNER legelső és legfontosabb feladatnak az úrbéri elkülönítés 

minél előbbi végrehajtását tartotta. A másodiknak egy korszerű 
erdőtörvény megalkotását, amelynek nyomán a megfelelő erdészeti
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közigazgatást is ki kell építeni. További célnak tekintette az utak, 
vasutak építését, amellyel a szállítást meg lehet oldani, s „Erdélyor- 
szágnak a szolgálmányok terhe alól fölszabadított erdei, kétséget sem 
szenved, hogy még egykor fel fognak virágozni, s a nemzeti vagyon 
legfőbb kincsét képezendik”

Vajon eljött-e a WAGNER Károly által oly igen remélt fellendülés? 
További vizsgálódásainkkal erre a kérdésre igyekszünk választ adni.

4.1 Erdőleírások, erdőstatisztika

Az erdőtörvény alapján kiépülő erdészeti igazgatás egyik első és 
legfontosabb teendője volt az erdőtörzs könyv felfektetése. Az erdő- 
törzskönyvet megyénként vezették, amelybe belekerült az erdő erdőtalaj 
(termőhely) szerinti, az erdők tulajdonjoga szerinti és fafajok szerinti 
területadata. A továbbiakban ezeket a számokat mi is megyénként tekint
jük át, ugyanakkor igyekszünk az illető terület természeti viszonyaira és 
első erdőleírásaira utalni.

4.1.1 Máramaros megye

A Tisza bal partján elterülő dombságok, középhegységek erdői 
tartoznak ide, de a Máramarosi-havasok egy része is. Ez utóbbin a vege
táció a fenyvesek és a havasi rétek övéig található, míg a Cibles-, a 
Lápos-, a Gutin-, a Kőhát- és az Avas-hegység északi lejtői is csak a 
bükkös, kisebb részben a lucfenyves övéig nyúlnak fel.

A Tisza balparti mellékfolyói közül a Visó különösen alkalmas volt 
a vízi szállításra, míg az Izának és a Márának kisebb jelentősége volt.

A máramarosi erdők az ország szakmai közvéleménye előtt általá
nosan ismertek voltak. Igaz, a leírások elsősorban az itteni kincstári 
erdőkről készültek,93 de ezek kapcsán néhány utalás történt a községiekre 
és közbirtokosságiakra is.

FORBERGER János94 a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1876. évi, máramarosszigeti gyűlése alkalmával írt az erdőkről, amely 
leírásban kitért a nem kincstáriakra is. Megállapította, hogy az úrbéri 
elkülönítés még csak néhány helyen történt meg. Ez érvényes azokra az 
erdőkre is, ahol a kincstárnak van részbirtoka (ez Máramaros több 
helységében is előfordult). A még el nem különített erdők egy részét -  írta 
FORBERGER -  „a közbirtokosok mindenike úgy használja, a mint neki 
tetszik, vagy amint hozzáférhet” Ezt annál is inkább megteheti, mert az
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erdőkben folyó gazdálkodás feletti felügyeletet ugyan a vármegye 
gyakorolja, de ahhoz erdészeti szakközege nincsen.

Későbbi ismertetésekben főleg azt emelték ki,95 hogy a megye 
közbirtokosságai az 1870-es években az akkor fellendülő „fakereske
désnek sok helyen a legpotomabb áron dobták oda rengeteg fakész
leteiket, a volt úrbéresek pedig nagyobbára évtizedek óta pusztított, 
vágott s fel nem újított erdőterületeket kaptak” A zömében biikkerdők 
pedig nem értékesíthetők, így a birtokosok belőlük az adóterhüket is alig 
tudják kifizetni.96

A máramarosi községi, közbirtokossági és volt úrbéresek birtokában 
lévő erdőkről a legteljesebb képet Hódosi KARÁCSONY Sándor adta, 
aki részletesen ismertette a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatal 
működését 1899-től, a megalakulástól az 1913-ig terjedő időszakig. Ő 
mutatott rá, hogy a Tisza közvetlen környékén lévő tölgyeseket 
„megapasztotta az erdőbirtokosok azon törekvése, hogy ezen területek 
[lankásabb, dombos részek] az erdők sorából törölve, legelőkül 
engedtessenek ki: az eladott tölgyfaállomány árából a hegyek közt 
beljebb fekvő bükkösöket vásároltak. A fenyvesek a Tisza és a 
mellékfolyóinak felső részein, a bükkösök azok középtájain és a 
Kőháthegységen s annak nyúlványain terülnek el.”97

Az 1885. évi erdőtörzskönyvi adatokból csak azokat a sorokat vettük 
ki, amelyek az általunk most vizsgált, a Tisza bal partján álló részekre 
vonatkoznak. így a Felsővisói, az Iza-völgyi, a Szigeti járások és a 
máramarosszigeti erdőterület-adatokat. Megjegyezzük azonban, hogy 
ezek csak hozzávetőlegesen, hiszen például a Szigeti járás átnyúlt a 
Tisza jobb partjára is. Ugyanakkor viszont voltak olyan járások is, 
amelyeknek a folyó bal partján is volt településük, amiket itt viszont nem 
tudunk szerepeltetni.

Az erdőterület 1885. évi adatai:98
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő 
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő

38 025 kh (21 883 ha) 
247 180 kh (142 252 ha)

2 989 kh (T 720 ha)
Összesen:
Fafajok szerint: 
tölgy
bükk és más lomberdő 
fenyő

288 194 kh (165 855 ha)

14 825 kh (8 532 ha) 
167 896 kh (96 624 ha) 
105 473 kh (60 699 ha)
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Tulajdonosok szerint: 
állami
törvényhatósági és községi 
egyházi
közbirtokossági
magán

546 kh (314 ha) 
134 305 kh (77 293 ha) 
76 961 kh (44 290 ha)

53 025 kh (30 516 ha) 
23 357 kh (13 442 ha)

Máramaros községeiről, illetve az általunk most vizsgált járásokról 
az összehasonlításként választott utolsó békeév, 1913-ból (1910-14-ből) 
nincsen adatunk. Csak azt tudjuk, hogy az 1917. évi erdőállománykönyv 
szerint 582 200,57 kh (334 998,88 ha) erdő állt kincstári és állam
erdészeti kezelés alatt."  (1885-ben az egész megyében 939 882 kh
-  540 902 ha -  volt az erdőterület, míg 1910-14-ben 529 325 ha.100 A 
fogyás tehát nem jelentős.)

4.1.2 Szolnok-Doboka megye

A megye egész területét a középhegységi flóra jellemzi. A vegetáció 
északon a Láposi- és a Cibles-hegységekben a fenyvesek övéig, az 
llosvai-hegycsoportban a fenyővel elegyes bükkösökig, míg délen, a 
Szamos-menti-dombságban a bükkösök övéig hatol. A Lápos és a 
Szamos, illetve mellékfolyóik, -patakjaik nem voltak kiterjedt vízi 
szállításra alkalmasak.

A Szolnok-Doboka megyei erdőket szemlélve írta le 1882-ben 
LAITNER Elek, kolozsvári erdőfelügyelő, azokat a viszonyokat, 
amelyeket az erdőtörvény „az erdélyi részekben általában” talált.101 
„Nem csak azon területek lettek kiirtva -- írta - , melyek a mezőgazdasági 
mívelésre állandóan alkalmasak voltak, de a legelők kiterjesztése 
czéljából irtás alá vétettek az[ok] is, melyek rövid időtartamra is 
legelőkül alkalmasoknak mutatkoztak, s melyek ma már még silány 
legelőt nyújtani sem képesek; ekként a tisztán feltétlen erdőtalajra 
szorított erdőgazdaság a folyvást szaporodó népességnek mindinkább 
fokozódó faszükségletét fedezni többé képes nem lévén a forda, 
különösen a községi és egyházi erdőknél annyira leszállíttatott, hogy 
azok csak a silány tűzifát és vesszőt voltak képesek nyújtani, ezen kívül 
még az alacsony, 8-10 éves fordában kezelt erdők felújítására éppen 
semmi gond sem fordíttatott, sőt ellenkezőleg, a természet működése 
ezen erdőkben is a legelőnek túlhasználata által meggátolván, a leírt
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kezelés ezen erdők talajának kimerülését s a szálas állaboknak bokros 
legelőkké való átváltozását vonta maga után.”

Mindezeket látva a vármegye erdészeti albizottsága -  báró BANFFY 
Dezső főispán hathatós támogatása mellett -  igyekezett az erdőtörvény 
legeltetést és fahasználatot korlátozó intézkedéseit minél előbb 
érvényesíteni. Ennek érdekében négy vármegyei erdőtisztet neveztek ki, 
akiknek nemcsak a szakszerű erdőkezelést, hanem az üzemtervek készí
tését is elrendelték. (Az üzemterveket külön díjazás, 0,6 kr/kh fejében 
állították össze.) A fakitermeléseket az üzemtervek elkészültéig is 
erdészeti albizottsági engedélyhez kötötték, a legeltethető erdőterületekről 
pedig az erdőtisztek egy ideiglenes jegyzéket készítettek. A bizottság a 
legeltetést csak ezen jegyzékben szereplő erdőkben engedélyezte, máshol 
legeltetést tiltó táblákat helyeztetett el. Az erdőt óvó rendszabályok 
betartatására erdőőröket is alkalmaztak.

A vármegyei hatóságok erélyes intézkedései -  vélte az erdőfelügyelő
-  már három év alatt komoly eredményeket hoztak, hiszen elkészültek 
például az első üzemtervek is. „Nagyon természetes -  folytatta - , sőt 
magából a dolog természetéből következtethető, hogy ily erélyes 
rendszabályok keresztülvitele nem kis akadályokba és nehézségekbe 
ütközött, azonban mind ezek tapintatos és erélyes fellépés által 
elháríttatván, örömmel jelenthető, hogy daczára annak, miszerént sok 
esetben, de különösen a faizás és legeltetés megszorításának esetében 
számos régi, visszaéléseken alapuló érdekek lettek érintve, az intézke
désiek] nyílt vagy rossz akaratú ellenszegüléssel sehol sem találkoztak; 
sőt sok esetben maga a nép ezen intézkedések hasznos voltát felismervén, 
a hatóságot és erdészeti közegeket eljárásukban készséggel támogatta.”

Két évvel később, 1884-ben az erdőfelügyelő az üzemtervek 
növekvő számáról, sőt az erdők állapotának szemmel látható javulásáról 
számolt be.102 Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a volt úrbéresek, 
illetve közbirtokosságok nem rendelkeznek megfelelő képviselővel, 
vezetővel. így gyakran nincs az sem, aki a vármegyei határozatokat, 
netalán az erdészeti személyzet utasításait átvegye. Erre az erdészeti 
bizottság intézkedett, hogy az említett birtokközösségek válasszanak 
maguknak képviselőt, akit a vármegyénél jelentsenek be.

Az erdőterület 1885. évi adatai:103
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő

4 599 kh (2 647 ha) 
246 494 kh (141 857 ha)

Összesen: 251 093 kh (144 504 ha)
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Fafajok szerint:
tölgy 79 732 kh (45 886 ha)
bükk és más lombfa 168 538 kh (96 994 ha)
fenyő 2 823 kh (1 624 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 36 263 kh (20 869ha)
törvényhatósági és községi 62 181 kh (35 785 ha)
egyházi 2 888 kh (1 662 ha)
közalapítványi 678 kh (390 ha)
közbirtokossági 20 478 kh (11 785 ha)
magán 128 605 kh (74 012 ha)

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok:104
véderdő 2 733 ha
feltétlen erdőtalajon álló erdő 142 973 ha
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 515 ha
Összesen: 146 221 ha
Fafajok szerint:
tölgy 46 320 ha
bükk és más lombfa 96 663 ha
fenyő 3 238 ha
Tulajdonosok szerint:
17. § alá tartozók 58 923 ha
magán 87 298 ha

Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú 
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.

4.1.3 Szatmár megye

A megye nyugati részét a Nagyalföld peremvidéke alkotja, míg a 
keletit az Avas-, a Kőhát-, a Gutin- és a Lápos-hegység déli lejtői. A 
Lápos-vidék dombsága és a Bükk-hegység északi lejtői szintén ebben a 
megyében vannak. Valamennyi hegységet a tölgy-és a bükkerdők jellemzik, 
de a felső részeken a bükk már elegyedik a jegenye- és a lucfenyővel.

A vízfolyások, amelyek közül a legfontosabb a Szamos, a Kraszna és 
a Lápos, kevésbé voltak alkalmasak -  ingadozó vízjárásuk miatt -  vízi 
szállításra.
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A Szatmár megyei erdők első leírásakor, 1882-ben a debreceni 
erdőfelügyelő azokat két csoportban tárgyalta.105 Az egyikbe a 
„lapályokon, előhegyeken álló” tölgyesek tartoztak, a másikat pedig a 
megye „északkeleti részén a hegységekben fekvő, többnyire feltétlen 
erdőtalajon álló bükkösök, részint vegyes állabok képezik”

A tölgyesekkel kapcsolatban kifejtette, hogy azokat három okból 
vágják. Részben a tűzi- és műfaszükséglet fedezésére, részben 
legelőnyerés céljából, részben pedig értékesítés miatt. Mindez érthető -  
írta az erdőfelügyelő - , mert az erdőket valóban hasznosítani kell, „de 
azon körülmény, hogy az erdőket kiirtják és elpusztítják, vagy ki nem 
irtva annyira kiszálalják, hogy azok teljes elpusztulása csak idő kérdése, 
minthogy gazdálkodási rendszerüknél fogva oly nagy területeken a 
legeltetést be nem szüntethetik, a mesterséges felújítást pedig költségénél 
fogva mellőzik, (...) azon végeredménye lesz, hogy a tölgy az erősebb 
mértékbeni nyerhetését biztosító és arra egyedül alkalmas mély talajon a 
jövőben tenyésztetni nem is fog, eh[h]ez járul, hogy az erdőirtások után 
nyert talaj sok esetben nem felel meg a mezőgazda hozzákötött 
várakozásának és így az okszerű gazdálkodás alapját képező, a birtoknak 
művelési ág szerinti helyes beosztása minden előny nélkül 
megzavartatik” Az erdőfelügyelő szerint az okszerű erdőgazdálkodás 
meghonosítása ezen a folyamaton csak keveset tud változtatni, mert az 
erdők szántóföldi művelésre való átalakítása megállíthatatlan.

A hegyvidéki bükkösökben viszont -  írta -  a fahasználatok 
korlátozottak. Igaz, a szatmári hegyekben kiváló bükkerdők vannak, de a 
vasút Márainarosszigetig történő kiépítése óta a piacot a máramarosi 
bükk árasztotta el. Ezzel nem a minőség miatt, hanem a feltáró utak 
hiánya okán a Szatmár megyei erdőségek nem tudnak versenyezni. 
Ebben a helyzetben -  vélte az erdőfelügyelő -  gyors változás nem várható. 
A bükkösöket azonban mégis pusztítják, amit viszont meg kell akadá
lyozni. Az erdők „a túlságos legeltetés gyakorlásával cseprentés legelők
ké változtak, sőt ki is irtattak” -  írta, amely irtásokat, különösen az Avas 
vidékén, a birtokrendezések, a közös tulajdon magántulajdonná válása is 
ösztönöz.

Végezetül az erdőfelügyelő reményét fejezte ki, hogy az üzemtervek 
megszerkesztésével és az erdészeti igazgatás kiépítésével az erdőre káros 
folyamatokat mérsékelni lehet. Ugyancsak mérséklő tényezőként 
említette, hogy a megye értékesebb erdei jobbára „az erdejüket inkább 
kímélő, a felújításról gondoskodó nagybirtokosok kezében van[nak].” 106
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Az erdőterület 1885. évi adatai:107 
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő 
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő

2 773 kh 
147 233 kh 
90 274 kh

(1 596 ha) 
(84 733 ha) 
(51 953 ha)

Összesen: 240 280 kh (138 281 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 141 312 kh (81 325 ha)
bükk és más lomberdő 98 968 kh (56 956 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 55 339 kh (31 848 ha)
törvényhatósági és községi 17 090 kh (9 835 ha)
egyházi 3 907 kh (2 248 ha)
magánalapítványi 537 kh (309 ha)
hitbizományi 180 kh (104 ha)
közbirtokossági 42 314 kh (24 351 ha)
részvénytársulati 24 kh (14 ha)
magán 120 889 kh (69 571 ha)

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok:108
véderdő 1 067 ha
futóhomokon álló erdő 35 ha
feltétlen erdőtalajon álló erdő 91 809 ha
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 46 065 ha
Összesen: 13 8 976 ha 
Fafajok szerint:
tölgy 72 017 ha
bükk és más lombfa 66 304 ha
fenyő 655 ha 
Tulajdonosok szerint:
17. § alá tartozók 71 633 ha
magán 67 343 ha

Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú 
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.
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4.1.4 Szilágy megye

A „hepe-hupás” Szilágyság dombjai, hegyei zömében a tölgyesek 
övébe esnek. A Réz-, a Meszes- és a Bükk-hegységnek csak a 
legmagasabb részei vannak a bükkösök övében.

A Szamos, a Kraszna és a Berettyó a vízi szállítás szempontjából 
csak kisebb jelentőséggel bírt, ahol időnként és helyenként úsztatták a 
fát.

A megye erdészeti viszonyainak első leírásakor, 1882-ben a 
nagyváradi erdőfelügyelő a következőket emelte ki.109

A Bükk-, a Réz- és a Meszes-hegységek kivételével az erdők 
dombvidéken találhatók, s mintegy 62,5 %-uk feltétlen erdőtalajon áll. A 
megye erdőségei zömében magántulajdonban vannak. Mind a magán-, 
mind a közösségi tulajdonban lévő erdők viszont túlhasználtak. „Az 
erdők legnagyobb része -  az egy-két nagyob[b] és szálerdőgazdaságot 
űző birtokos erdejének kivételével -  igen rövid fordában, sarjerdő- 
üzemben kezeltetik, melynek azon hátránya, hogy a kizárólag az ugar és 
erdei legelőre utalt birtokosok által túl korán és nagymértékben 
legeltetett erdő nem újul föl teljesen”, bár a talaj bírná a sarjerdő üzemet.

Az erdőfelügyelő az erdőtörvénytől a legeltetések megszigorítását 
várta. Ugyanakkor remélte, hogy a magánerdőket sem alakítják át más 
művelési ággá, hiszen azok is elsősorban feltétlen erdőtalajon állnak. Az 
erdőfelügyelő nagyon fontosnak tartotta „megyei erdőgondnok” 
kinevezését.

A következő évben, 1883-ban a Bükk-hegység, majd pedig a Réz- és 
a Meszes-hegységek viszonyait részletezte.110 Megállapította, hogy a 
Bükkben jó, szinte érintetlen ősbükkösök vannak, amelyek kihaszná
lásától egyelőre nem kell tartani. A volt úrbéresek ugyan erdeiket 
letarolják (faszükségletüket csak innen tudják fedezni), de a többi erdő 
nehezen hozzáférhető, mert nincsenek utak. „A Réz- és Meszes
hegységben az erdőkfet] csekély kivétellel sarjerdőben kezelték és 
értékesítésük úgy a helyi nagy fafogyasztás, mint a vasúti szállítás 
közelségével idegen piacokra való termelés által jónak mondható.” A 
sarjerdő üzem ugyan az erdőt megterheli, de az éghajlati viszonyoknak 
köszönhetően, nem okoz leromlást.

FEKETE Lajos selmeci erdőakadémiai tanár 1884-ben járt a 
vidéken. Főleg azt emelte ki, hogy a Szilágyságban éppen annyi feltétlen 
erdőtalaj van, amennyi a lakosság faszükségletét kielégíti. A jó talaj 

amit a „víz könnyen vág” -  azonban szinte szükségszerűen vezetett
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erdőirtásokhoz, s a vidék néhol „be nem végzett irtás képét mutatja, mint 
például Ballaháza, Tótfalu, Csiszér, Perje, Boronamező, Bogdánháza stb. 
határában, hol a szántók, kaszálók és legelővé változtatott irtványok 
egyfelől mélyen benyúlnak az erdőbe, másfelől pedig erdőfoszlányokkal 
körülvéve és tarkázva, lassankint az erdőtlen területekkel olvadnak 
össze”.111 Összességében a magánbirtokosok erdeit találta jobb 
állapotban, továbbá kiemelte Zilah város fenyőerdősítési próbálkozását.

Az erdőterület 1885. évi adatai:112
véderdő 530 kh (305 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 112 601 kh (64 802 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő_______ 72 181 kh (41 540 ha)
Összesen: 185 312 kh (106 647 ha) 
Fafajok szerint:
tölgy 105 902 kh (60 947 ha)
bükk és más lomberdő 79 410 kh (45 700 ha) 
Tulajdonosok szerint:
törvényhatósági és községi 30 812kh (17 732 ha)
egyházi 6 646 kh (3 825 ha)
közalapítványi 12 kh (7 ha)
közbirtokossági 18 161 kh (10 452 ha)
magán 129 681 kh (74 631 ha)

Az 1913. évi területadatok a következők:113
véderdő 684,0 kh (393,6 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 117 302,0 kh (67 507,3 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő_____ 52 237.0 kh (30 062.1 ha)
Összesen: 170 223,0 kh (97 963,0 ha) 
Fafajok szerinti kimutatás nincs.
Tulajdonosok szerint:
az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdők 42 824.0 kh (24 645,0 ha)
magánerdő 127 399,0 kh (73 318,0 ha)

4.1.5 Bihar megye

A megye nyugatról a Nagyalföld peremét foglalja magába, majd 
északra, délre síkságok, dombságok és hegységek váltogatják egymást, 
amelyeket folyóvölgyek választanak el. így az Érmellék, az Érmelléki- 
hegyek, a Hegyköz, a Réz-hegység, a Király-erdő, a Vlegyásza, a Bihar-
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hegység és a Béli-hegység. A változatos, a síkságtól a magashegységig 
terjedő felszíni formákat az alföldi erdőktől a magashegységi erdőkig 
terjedő övék jellemzik.

A Berettyó, a Sebes-Körös és a Fekete-Körös vízi szállításra beren
dezhető volt.

A megye erdőségeiről legelőször 1863-ban jelent meg híradás az 
Erdészeti Lapokban.114 Szerzője, VERNER Sebestyén azonban nem 
részletes, az egész megye erdőségeit tartalmazó közleményt állított 
össze, hanem csak a nagyobb uradalmak erdőiről írt.

Ugyancsak 1863-ban jelent meg a később sokat idézett szerző, 
Anton KERNER műve, a Das Pflanzenleben dér Donaulánder. KERNER 
egy fejezetet szentelt a Bihar-hegység vegetációja, köztük az erdők 
leírásának. A neves botanikus a hegységre a Fekete-Körös völgyéből 
jutott fel, s még látott lombos (tölgy- és főleg bükk-)őserdőket. Ettől 
eltekintve azonban mindenhol a legeltetéssel tönkretett vegetáció képét 
írja le, míg a fenyvesekben főleg a zsindelykészítők kártételét látta 
elszomorítónak. Az erdőőrzés „hatékonyságát” pedig a következőképpen 
jelenítette meg: „az erdőőrök többsége, akiknek feladata volna az 
ellenőrzés, írni-olvasni nem tudó román, akikkel csak egyszer kell szót 
váltani ahhoz, hogy az ember őrködésüknek az értékét és súlyát 
érzékelhesse”.115

Sem VERNER, sem KERNER nem írta le az egész megye 
erdőségeit. K. NAGY Sándor, aki az 1880-as években jelentette meg a 
megyét bemutató „útirajzait”, több helyen szintén megemlékezik az 
erdőpusztításokról. Pádis [?] környékén mutatja be a „népmozgalommá 
vált” „fagyűrűzést” és „fakóstolást” A megoldást, a megelőzést azonban 
ő sem a tudatlan gyalogos és lovas erdőcsőszöktől (akik -  szerinte -  
legfeljebb a kutya által hajtott őzeket lövik le) várja, hanem elsősorban a 
kiépülő erdészeti igazgatástól, különösen az erdőfelügyelői 
intézménytől.116

Később, az erdőtörvényt követően sem készült azonban évtizedekig 
átfogó leírás a bihari erdőkről. Csak a megyei monográfia össze
állításakor, 1900-ban foglalta össze STERBA Szabolcs az itteni erdők 
legfőbb jellemzőit.117 Leírásából a következőket emelhetjük ki.

Az erdőtörvényt követő 20 évben összesen 45 720 kh (26 312 ha) 
erdőt irtottak ki, azaz évente átlagosan 2286 kh (1316 ha) erdőt csatoltak 
a mezőgazdasági területekhez. Ez az erdőterület-csökkenés természe
tesen leginkább a lapályi és dombvidéki erdőket érintette, a fafajok közül 
pedig a kocsányos tölgyet. Az említett időszak alatt a tölgy területe 14
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%-kal csökkent. A „bükkösökben -  írta STERBA -  műfára alkalmas 
egyedek alig találhatók; igaz, hogy részben túlkorosságuknál fogva, de 
főleg azért, mert alig van bükkös-erdő, melyen az alomtüz keresztül ne 
vonult volna. A nyájaikat legeltető pásztorok, hogy legeltetésre alkalma
sabb és nagyobb területeket nyerjenek, meggyújtották a bükkösök gazdag 
alomzatát s megyeszerte égett az erdő. Legelőterület lett is elég, hanem a 
bükkösök vagy teljesen megsemmisültek s értéktelenebb, lágy fanemek
nek adtak helyet, vagy ha nem is pusztultak el, vékony kérgüknél fogva 
az enyhébb alomtüz által is megsértve, a bélkorhadásba estek.”

A bükkösökkel kapcsolatban a legnagyobb problémát STERBA 
mégis abban látta, hogy azok hozzáférhetetlenek, így értékesíthetetlenek. 
Pedig -  írta -  a közeli Alföld a tűzifának biztos piaca lenne. A hegysé
gek -  itt elsősorban a Bihar-hegységekre gondolhatunk -  azonban utakkal 
alig feltártak.

A vizsgált járásokban az 1885. évi adatok szerint a következő 
erdőterületeket találták:118

véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő 
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő

16 816 kh 
462 178 kh 

19 588 kh

(9 678 ha) 
(265 983 ha) 

(11 273 ha)
Összesen: 498 582 kh (286 934 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 193 968 kh (111 629 ha)
bükk és más lomberdő 290 405 kh (167 128 ha)
fenyő 14 209 kh (8 177 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 10 941 kh (6 297 ha)
törvényhatósági és községi 19 700 kh (11 337 ha)
egyházi 293 216 kh (168 746 ha)
közalapítványi 158 kh (91 ha)
magánalapítványi 465 kh (267 ha)
közbirtokossági 7 972 kh (4 588 ha)
részvénytársulati 6 190 kh (3 562 ha)
magán 159 940 kh (92 045 ha)

Az 1913. évi megyei területadatok:119
véderdő 23 129 kh (13 311 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 434 461 kh (250 032 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 48 717 kh (28 037 ha)
Összesen: 506 307 kh (291 380 ha)
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Fafajok szerinti kimutatás nincs. 
Tulajdonosok szerint: 
kincstári
állami kezelésben lévő
nagyobb egyházi és hitbizományi erdők
saját kezelésben
magánerdők, amelyeket csak részben 
kezelnek szakértő erdőtisztek 33 %

56%

2 %
9 %

1885-ben a megyei összerdőterület 518 876 kh (298 613 ha) volt. 
STERBA Szabolcs az 1900. évi értékeket 508 692 kh (292 752 ha) adta 
meg, míg az 1913. évi megyei érték 506 307 kh (291 380 ha). Tehát az 
erdőterület-csökkenés az erdőtörzskönyvi adatokban csak részben 
követhető, a STERBA Szabolcs által említett évi 2286 kh (1316 ha) 
fogyás az erdőtörzskönyvben nem tükröződött. Erre az egyébként 
országos jelenségre még visszatérünk.

4.1.6 Kolozs megye

A megyében a tölgyesek övétől a magashegységi rétekig, legelőkig 
mindenféle vegetáció előfordul. Nyugatról a Bihar-hegység, majd a 
Gyalui-havasok és a Kolozsvár-Almási-hegység található, keletről pedig 
a Mezőség dombjai.

A vízfolyások, a Sebes-Körös és a Kis-Szamos időnként és 
helyenként alkalmasak voltak a vízi szállításra is.

Amikor DIVALD Adolf 1871-ben Erdély kincstári erdőit bejárta, 
érintette a megye területére esőket is. A Gyalui-havasokkal kapcsolatban 
részben a még meg nem váltott szolgálmányokra, részben pedig az ottani 
lakosok házi faiparára és vízi fűrészeire hívta fel a figyelmet. Mindkettőt 
a rendszertelen kihasználás, főleg pedig a falopások tipikus eseteként írta 
le, 120 Hozzátehetjük: a jelenség az erdőtörvény életbe lépte után, illetve 
a birtokelkülönítéseket követően is fennmaradt.

FEKETE Lajos, aki először 1874-ben járt a Meleg-Szamos és Beles
patak vidékén,121 elsősorban arra utalt, hogy a lakosság a fákat 
mindenhol vágja, amit aztán a völgyben létesített fűrészeknek elad. Ezzel 
ugyan az erdő fakészletét jelentősen nem támadja meg, de célszerű lenne 
a rendszeres erdőgazdálkodási elveknek megfelelő szálaló üzemet 
meghonosítani. Tíz évvel később, 1884-ben az erdőkárosítások nagy 
számát emelte ki,122 amely egyébként a Kolozsvári Kereskedelmi és
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Iparkamara jelentéseiben is szerepelt.123 Ők a környék fakelendőségi 
viszonyaiban beállott pangást egyenesen azzal magyarázták, hogy az 
úrbéri elkülönítés után a közösségek még inkább rávetették magukat az 
erdőre. „A havasvidéki lakosság -  írták -  az úrbéri rendezés folytán a 
neki osztalékul jutott erdőt korlátlanul pusztítja és a piaczot épületi és 
műszerfával ellepi.”

Az erdőterület 1885. évi adatai:124
véderdő 6 339 kh (3 648 ha)
feltétlen erdőtalaion álló erdő 262 685 kh (151 175 ha)
Összesen: 269 024 kh (154 823 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 90 712 kh (52 205 ha)
bükk és más lombfa 79 322 kh (45 650 ha)
fenyő 98 990 kh (56 968 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 57 063 kh (32 840 ha)
törvényhatósági és községi 29 240 kh (16 827 ha)
egyházi 11 261 kh (6 480 ha)
közalapítványi 12 095 kh (6 961 ha)
magánalapítványi 22 kh (13 ha)
közbirtokossági 72 241 kh (41 575 ha)
részvenytársulati 21 kh (12 ha)
magán 87 081 kh (50 115 ha)

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok:125 
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő __

5 064 ha 
143 414 ha 

67 ha
Összesen:
Fafajok szerint: 
tölgy
bükk és más lombfa 
fenyő
Tulajdonosok szerint: 
17. § alá tartozók 
magán

148 545 ha

50 11A ha 
40 832 ha 
56 939 ha

76 754 ha 
71 791 ha

Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú 
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.
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4.1.7 M aros-Torda megye

A megye általunk most vizsgált Régeni felső és Régeni alsó 
járásának természeti viszonyait egyértelműen a Maros határozza meg. 
Ide lejtenek a Görgényi- és Kelemen-havasok erdői, amelyeknek erdészeti 
viszonyait legelőször, 1886-ban PECH Dezső írta le.126

„A régeni felsőjárás -  írta PÉCH -  képezi Marostordamegyének 
tulajdonlép[p]eni erdős vidékét, s mégis széles e megyében nem találni 
oly ros[s]z állapotban levő erdőt, annyi irtást és véderdő területet, mint 
itt. Toplicza községének van 6000 hold erdeje s alig akad egy jóravaló fa 
benne. Ilyenek a göde-mesterházi, ratosnyai, palotai és dédai erdők is.” 
Ezeket az erdőket a tutajozással összefüggő fakereskedelem érdekében 
tarolták le. Csak néhány község és nagybirtokos rendelkezett vágható 
fenyőerdővel, amelyek azonban nehezen megközelíthető helyen voltak. 
A bükkösök -  mivel azokat nem lehetett értékesíteni -  ekkor még 
megkímélt állapotban álltak, míg a Szászrégen körül egykor előforduló 
tölgyeseket már tönkretették.

A Régeni alsó járás erdei jórészt a kincstár tulajdonát képezték, 
amelyekről már korábban külön tanulmányban szóltunk. Itt is meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a Maros partján lévő községek erdeiket 
letarolták, még a XIX. század elején-közepén elkótyavetyélték.

Az erdőterület 1885. évi adatai:127
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő 
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő

9 277 kh (5 339 ha) 
266 839 kh (153 566 ha)

2 594 kh (1 493 ha)
Összesen: 
Fafajok szerint: 
tölgy

278 710 kh (160 398 ha)

17 014 kh (9 792 ha) 
85 004 kh (48 920 ha) 

176 692 kh (101 686 ha)
bükk és más lombfa 
fenyő
Tulajdonosok szerint: 
állami
törvényhatósági és községi 
egyházi
közbirtokossági
részvénytársulati
magán

75 996 kh (43 736 ha)
10 746 kh (6 184 ha)
7 531 kh (4 334 ha)

93 774 kh (53 967 ha)
25 745 kh (14 817 ha)
64 918 kh (37 360 ha)
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Az 1913. évi megyei területadatok:128 
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő __

12 422,5 kh (7 149,1 ha) 
322 143,3 kh (185 393,5 ha)

3 251,1 kh (1 87 KO ha)
Összesen:
Fafajok szerint: 
tölgy
bükk és más lombfa 
fenyő

337 816,9 kh (194 413.6 ha)

27 590,7 kh (15 878,5 ha) 
130 871,4 kh (75 316,5 ha) 
179 354,8 kh (103 218,6 ha)

A birtokosok szerinti adatsor ellentmondásos, ezért nem közöljük. A 
fenti, megyei összadatokat az 1885. évi 343 170 kh-hoz (179 494 ha) kell 
hozzávetnünk. Tehát némi csökkenés tapasztalható, ami elhanyagolható.

4.1.8 Torda-Aranyos megye
A megye nyugati részén a Gyalui-havasok, középen az Erdélyi- 

érchegység nyúlványai, míg keleten a Mezőség dombjai terülnek el. így 
a fás vegetáció a tölgyesek övétől a magashegységi fenyvesek övéig 
terjed.

Mind az Aranyos folyó, mind a Maros vízi szállításra alkalmas volt.
A megyéről átfogó erdészeti leírás nem készült. Az itteni erdőkről, 

főleg pedig az erdőpusztításokról azonban van korai, 1872. évi 
híradásunk.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1872. évi közgyűlése alkalmával 
az erdélyi, főleg a mezőségi kopárok befásításának problémájával 
foglalkozott. Ugyanakkor nem hagyták említetlenül az Aranyos melléki 
kopárokat sem. Az egykori aranyosszéki helység, Várfalva erdőfelosz
tását, korlátlan legeltetését látva írta a közgyűlés krónikása: „Bizony
bizony mondom néktek törvényhatóságok, kiknek hivatalos és népba
rátok, kiknek emberi kötelessége, gondotok legyen arra, hogy e téreni 
mulasztásaitok nemzetünk pusztulására ne vezessenek. A mint elpusztul
nak az erdők, veszendőbe megyen egy jövedelmi forrás, a mint elpusztul 
a talaj, veszendőbe megyen egy nemzeti kincs.” 129

FEKETE Lajos erdélyi utazásai során, az 1880-as évek elején 
kétszer járt a területen, s a tőle eredő erdészeti leírások is leginkább az 
erdőpusztításokat emelik ki.130

Külön is megemlíti Runk (Aranyosronk) környékét, ahol a helyi 
nemesi közbirtokosság 30-45°-os lejtőn álló bükkerdőt adott el a 
torockói bánya- és kohóbirtokosoknak. Azok a fát szenítették, lovakra
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málházták és lehordták. A letarolt hegyoldalakat aztán a község vette 
meg, de ügyes módon egyesek nevére telekkönyveztették. így „most az 
községek székében legeltetik ezen 30-45 fokú meredek oldalakat, 
melyek a szó teljes értelmében borzasztóan néznek ki. A lelegelt gyér 
bokrok közül a marha által felkapált földi csúsztatok és vízmosások által 
barázdált vörös talaj keserű gúnynyal vigyorog a járási erdész és az 
erdőfelügyelő felé, kérdve, hogy mikor lesznek képesek már érvényt 
szerezni a zsebükben hordott erdőtörvényeknek, a községeket czirógató 
választott közigazgatásai közegek segélyével.”

FEKETE a Székelykő Torockó felőli oldalán lévő sarjerdőket is 
megnézte, és rámutatott: a legeltetés betiltása nélkül semmiféle erdő- 
kultúrát nem lehet ott megtartani, visszahonosítani. Ugyanez volt a véle
ménye az Aranyos folyó mentén elindult véderdő-kijelölésekről is.

A Tcpánfalvi járásban a községek körül szintén nagy erdőpusztítá
sokat látott. FEKETE egyedül az egyházak számára fenntartott erdőket 
találta némileg elfogadható állapotban, de a volt úrbéresek erdeit, legelőit 
így írta le: „A völgyek lapályától fel a legmagasabb hegygerinczig a leg
tarkábban váltják fel egymást erdők, kaszálók és legelők, melyek között 
itt-ott szántók is emelik a kép tarkaságát. A köztük lévő erdőfoszlányok 
vagy egészen fiatalok, vagy pedig a rendetlen kihasználást zilált képét 
tárják elénk. Használható korban lévő zárt állabok itt majdnem teljesen 
hiányzanak.” A Kis- és Nagy-Aranyos völgyében ugyan jobbára a kincs
tárnak vannak erdei, de azokat meg a lakosság -  írja FEKETE -, miként 
azt már évszázadok óta teszi, most is a lehető legnagyobb mérvben 
károsítja.

Az erdőterület 1885. évi adatai:131
véderdő 3 948 kh (2 272 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 174 684 kh (100 531 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő__________ 198 kh_____ (114 ha)
Összesen: 178 830 kh (102 917 ha) 
Fafajok szerint:
tölgy 38 017 kh (21 879 ha)
bükk és más lomberdő 84 794 kh (48 799 ha)
fenyő 56 019 kh (32 239 ha)
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Tulajdonosok szerint:
állami 62 180kh (35 785 ha)
törvényhatósági és községi 30 676 kh (17 654 ha)
egyházi 3 989 kh (2 296 ha)
közalapítványi 1 443 kh (830 ha)
közbirtokossági 14 842 kh (8 542 ha)
részvénytársulati 1 kh (0,58 ha)
magán 65 699 kh (37 810 ha)

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok:132
véderdő 7 029 ha
feltétlen erdőtalajon álló erdő 80 144 ha
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő_____________________ 9 227 ha
Összesen: 96 400 ha 
Fafajok szerint:
tölgy 16 282 ha
bükk és más lombfa 41 880 ha
fenyő 38 238 ha 
Tulajdonosok szerint:
17. § alá tartozók 73 763 ha
magán 22 637 ha

Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú 
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.

4.1.9 Alsó-Fehér megye

A megye nyugati részén az Erdélyi-érchegység, a keletin pedig a 
Marosmelléki- és a Küküllőközi-hegysor terül el. Az előbbi magashegy
ségi, míg az utóbbiak középhegységi vegetációval rendelkeznek.

A Maros, az Aranyos, a Küküllők és az Ompoly vízi szállításra 
alkalmas volt.

A vidékről az első erdészeti leírást 1883-ban ILLÉS Nándor 
készítette.133 A megye alsóbb részének erdőit rossz állapotúaknak írta 
le: „A gyógy-almási völgyben erdők voltaképpen már nem is léteznek, s 
a cziheresek is a legsilányabb állapotban vannak; a legelőterületek is 
mind vagy véderdő vagy feltétlen erdőtalajt foglalnak el, s a legelő 
nyájak által a rajtok álló kevés cseprenték tökéletesen le vannak rágva, s 
ami kissé fölemelkedik, lerágatik.” Az Ompoly völgyét némileg jobb
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állapotban találta, „de itt is elkövet a nép mindent arra -  írta - , hogy 
unokái számára lakhatatlanná tegye e földet” A települések közül 
Gyulafehérvár, Zalatna és Petrosán (Ompolykövesd) erdeit emelte ki.

Gyulafehérvár erdeit „meglehetős állapotban” találta. Zalatnán 
mintegy 300 kh (kb. 170 ha) 120 éves tölgyest 0,6 zárlattal, megkímélt 
állapotban látott. A kb. 5000 kh-nyi (2900 ha) bükköst viszont már itt-ott 
erősen kiszálalták. Végül talált 500-700 kh-nyi (290-400 ha) „cziherest” 
is. Ompolykövesden viszont csak 50-60 kh (29-35 ha), 0,5 zárlatú 
tölgyest látott „szelíd lejtésű talajon”, míg a többi itt is cziheres. A még 
meglévő tölgy- és bükkerdőkre 40-120 éves fordát javasolt megállapí
tani, a „cseprentéseket” pedig levágásra és sarjról történő felújításra írta 
elő -  megfelelő legeltetési tilalom mellett.

„Nagy-Ágtól Zalatnáig -  írta ILLÉS - , mely utat a hegyeken keresz
tül lóháton tettem meg, nem láttam egyebet pusztulásnál. Legeltetés, 
égetés az utolsó eszközök, melyekkel a cziheresek, melyek már tüzelőfát 
is csak az ottani lakosság által használható vékony gal[l]yakat nyújtanak, 
kipusztíttatnak. Ily állapotban vannak Máda, Balsa, Kis-, Közép- és 
Nagy-Almás, Nádasdia, Glod községek erdei, voltakép[p]en azok helye, 
mert annyira el vannak pusztítva, hogy még czihereseknek sem 
nevezhetők. (...) Valaha e vidék meszet égetett, most juh és kecske után 
él, de hogy miből fog élni néhány évtized múlva, az meg nem mondható. 
Ez a vidék előreláthatólag el fog pusztulni, lakhatatlanná fog válni.” 
Végül pedig arra hívta fel a minisztérium figyelmét, hogy a megyei 
irányítással is vannak gondok, mert a közigazgatási bizottság nem áll 
feladata magaslatán. Pedig ilyen helyzetben különösen fontos a 
vármegye vezetőségének megfelelő hozzáállása.

Az erdőterület 1885. évi adatai:134
véderdő 1 649 kh (949 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő

157 833 kh (90 833 ha)
2 643 kh (1 521 ha)

Összesen:
Fafajok szerint: 
tölgy
bükk és más lomberdő 
fenyő

162 125 kh (93 303 ha)

65 129 kh (37 482 ha) 
92 012 kh (52 953 ha)

4 984 kh (2 868 ha)
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Tulajdonosok szerint:
állami 27 739 kh (15 964 ha)
törvényhatósági és községi 67 856 kh (39 051 ha)
egyházi 3 222 kh (1 854 ha)
közalapítványi 18 639 kh (10 727 ha)
közbirtokossági 10 898 kh (6 272 ha)
részvénytársulati 570 kh (328 ha)
magán 33 201 kh (19 107 ha)

Az 1913. évi területadatok a következők:135
véderdő 6 333,15 kh (3 644,73 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 117 677,41 kh (67 723,35 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 34 236.72 kh (19 703.23 ha)
Összesen: 158 247,28 kh (91 071,31 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 68 729,40 kh (39 553,77 ha)
bükk és más lombfa 84 794,82 kh (48 799,42 ha)
fenyő 4 723,06 kh (2 718,12 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 22 311,00 kh (12 839,98 ha)
törvényhatósági és községi 10 612,28 kh (6 107,37 ha)
egyházi 18 243,30 kh (10 499,02 ha)
közalapítványi 124,97 kh (71,92 ha)
közbirtokossági 54 749,45 kh (31 508,32 ha)
magán 46 695,22 kh (26 873,10 ha)

Megjegyezzük, hogy ez utóbbi, a birtokosok szerinti kimutatás 
végösszege csak 152 736,22 kh (87 899,70 ha), de a forrás ezt nem 
indokolja.

4.1.10 Kis-Kükiillő megye

A megyét három, csaknem párhuzamos vízfolyás jellemzi. Északon 
a Maros, középen a Kis-Küküllő, délen pedig a Nagy-K üküllő. Közöttük 
két hegycsoport, középhegységi flórával rendelkező hegysor, a Maros- 
melléki és a Küküllőközi terül el. Mind a Maros, mind a Küküllők vízi 
szállításra is alkalmasak voltak.

A megyéről átfogó erdészeti leírással nem rendelkezünk. Csak egy 
rövid tudósításunk van NAGY Gyula brassói erdőfelügyelő tollából.136
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Ő az 1880. évi erdőfelügyelői jelentés alapján 114 helység határában 
talált erdőket, amelyek összterülete 50 275 kh-at (28 933 ha) tett ki. 
Közülük 62 volt községi. A megye „hullámos borföldön” lévő erdőit 
igen-igen „gyarló” állapotúnak írta le. Végül utalt rá, hogy az osztrák 
erdőtörvényt követően a községek az akkor követelt üzemterveket 
elkészítették. Ezeket most a megyei levéltárból előkerestették, de felte
hetően nem lesznek alkalmasak az új követelmények szerinti tervek 
alapjának, mivel azokat akkor csak elkészítették, majd levéltárba helyez
ték. Sem az ellenőrzésük, sem pedig a gazdálkodás nem az 1865 körül 
készült tervek szerint folyt, tehát szinte mindent elölről kell kezdeni.

Az erdőterület 1885. évi adatai:137
véderdő 1512 kh (870 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 34 097 kh (19 623 ha)

11 067 kh
Összesen: 46 676 kh (26 862 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 7 120 kh (4 098 ha)
bükk és más lomberdő 39 556 kh (22 764 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 197 kh (113 ha)
törvényhatósági és községi 16 524 kh (9 510 ha)
egyházi 2 671 kh (1 537 ha)
közalapítványi 6 kh (3 ha)
közbirtokossági 14 888 kh (8 568 ha)
részvénytársulati 3 kh (2 ha)
magán 12 387 kh (7 129ha)

Az 1913. évi területadatok a következők: 138

véderdő 134,92 kh (77,64 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 26 304,50 kh (15 238,24 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 23 882,93 kh (13 774,63 ha)
Összesen: 50 322,35 kh (28 960,51 ha) 
Fafajok szerint:
tölgy 27 702,30 kh (15 942,67 ha)
bükk és más lombfa 22 553,80 kh (12 979,71 ha)
fenyő 66,25 kh (38,13 ha)
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Tulajdonosok szerint:
állami 788,00 kh (453,49 ha)
törvényhatósági és községi 11 980,85 kh (6 894,98 ha)
egyházi 4 401,66 kh (2 533,16 ha)
közalapítványi 2 874,29 kh (1 654,15 ha)
magánalapítványi 316,97 kh (182,42 ha)
közbirtokossági 5 854,19 kh (3 369,08 ha)
magán 24 106,39 kh (13 873,23 ha)

4.1.11 Hunyad megye

A megyére jellemző a közép- és magashegységi vegetáció. Északi 
részén az Erdélyi-érchegység, nyugaton a Ruszkai-havas, délen a Szöré- 
nyi-havasok, a Retyezát és a Páring, míg délen a Kudzsiri-havasok erdői 
és havasi rétjei fordulnak elő.

A megye legfontosabb vízi útja a Maros, de a Sztrigy, a Sebesvíz 
(Riu Maré) és a Zsil is alkalmas volt vízi szállításra.

A megye erdőiről az 1874. évi erdélyi gazdagyűlés alkalmával 
készült egy leírás.139 A Déván megrendezett gyűlésen hangzott el, hogy 
a kincstári erdőkön kívül mintegy 300 ezer kh (kb. 173 ezer ha) erdővel 
lehet számolni, amelyből csak 114 ezer kh (66 ezer ha) van magántulaj
donban, míg 116 ezer kh (67 ezer ha) különféle szolgalmakkal terhelt. 
Az ismertetőt így folytatták: „ez utóbbiról azonban sajnálattal kell kons
tatálni, hogy lA része mint erdőterület ma nem létezik. Időnkénti kiirtás 
folytán ez szántóföldekké alakíttatott és mint ilyen 4-5 évi használat után 
csaknem hasznavehetetlen kopár helyekké lett. Más lA része pedig mint 
erdőterület létezik ugyan, azonban a község lakói által szolgalmi jog 
élvezete czímén annyira megrongáltatott, hogy erdőnek alig nevezhető. 
Lenne tehát lA rész olyan, mely az erdő nevet kiérdemli s ennek is 
menekülése s épségben maradása nem a lakosok jóakaratából, hanem a 
helyek fekvési, távolsági és hozzáférhetőségi nehézsége által védetik.”

Az 1870-es évek elején talált állapotok aztán csak romlottak, bár az 
erdőtörvény után ezeken már (némileg) lehetett segíteni. Lássuk azonban 
a további erdészeti leírásokat!

FEKETE Lajos 1882-ben járt Hunyad megyében, amikor elsősorban 
ö is az erdőpusztításokról tudósított.140 Bokajfelfalu környékét, továbbá 
a Gyógy-patak völgyét kimondottan rossz állapotban találta, és 
elsősorban a közösségi tulajdonú erdők pusztítását emelte ki. „A falu 
közeledését az utasnak -  írta -  a sötéten kimagasló dioritszirtek vagy a
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fehér mészsziklák már előre jelzik.” A Sztrigy völgyében is több helyen 
látott kopárt, de kiemelte Déva tanácsának kecskelegeltetést 
engedélyező, elnéző álláspontját is. A Nagyág mentén járva leírta, hogy 
a kiirtott erdők helyén lévő kukoricások csak néhány évig adnak termést, 
mert a pár centinyi termőtalaj hamarosan lekopik, s lehet újabb 
területeket szántóföldi művelésbe venni. „így fosztja meg a vidéken 
magát a nép az erdőpusztítás és talajkizsarolás által fokozatosan minden 
keresetéből; mely némely vidéken már annyira ment, hogy a kormány 
beavatkozása elkerülhetetlen.” Ebben az első lépést -  mint az erdőtör
vényből következő feladatot -  a legeltetés betiltása; a másodikat az el
csenevészesedett törzsek tőre vágása; míg a harmadikat -  ha szükséges -  
a mesterséges erdősítésekben jelölte meg. Hangsúlyozva, hogy a kérdés 
megoldása nem technikai, hanem jogi, sőt még inkább a törvény 
következetes alkalmazásának közigazgatási alapjait kell megteremteni.

A dévai erdőfelügyelő az erdők első, 1883. évi bejárásakor nem 
átfogó képet adott, hanem az erdőket községenként haladva írta le.141 
Beszámolójából idézzük most a Petrilla községre vonatkozó részeket, 
ahol a tudósítás idején, 1883-ban még nem történt meg az úrbéri 
elkülönítés.

A község határában a Kendeffy család és a volt úrbéresek közös 
birtokában 23 100 kh (13 294 ha) erdő volt, amelyből

a bükkös 15 648 kh-at (9 005 ha) , 
a fenyves 7 452 kh-at (4 289 ha) tett ki.
„Mindenütt -  írta az erdőfelügyelő -  úgy a bükk, valamint a fényű 

állabokban a ros[s]z gazdálkodásnak, czélszerűtlen, korlátlan kihaszná
lásának a nyomai látszanak. Nagyobb részök különösen a pásztorok tüze 
és fejszéje folytán kihasznált, a korban igen eltérő előserdénnyel, 
fiatalossal, az elpusztított erdőknek legelővé silányított maradványaival; 
itt is régebben az a szokás lévén, hogy a fákat takarmánynak levágták és 
azután felgyújtották. Ezen ázsiai állapotoknak véget vetendő a Kendeffy 
család megkeresése folytán” 1878-ban „erdőkezelési szabályrendeletet” 
alkottak. A járási szolgabíró által szerkesztett szabályrendeletet 1879- 
ben mind a belügy-, mind a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter jóváhagyta. (Ez még az erdőtörvény 1880. évi életbelépése 
előtt történt!)

A szabályrendelet szerint faizási tilalom alá vettek
4375 kh (2518 ha) erdőt, amelyből a

bükkös 747 kh (430 ha)
a fenyves 3628 kh (2088 ha)
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A többi erdőben pedig a szolgálmányosok csak felügyelet mellett 
gyakorolhatták a faizást. A felügyeletre -  a Kendeffy család költségén -  
erdészeti altisztet és erdővédeket alkalmaztak. „A szolgálmányosok 
faszükségleteiről a fent érintett erdészeti altiszt meggyőződik, és azt a 
szolgabírónak bejelentvén, annak utalványozása folytán aztat a helyszí
nén kijelöli. így tehát a szolgálmányosok az erdő kihasználásában 
korlátozva lettek. És ezen ideiglenes szabályrendeletnek annyiban 
eredménye is van, a mennyiben a mostani erdőállapot az 1878. évi 
állapothoz képest sokkal kedvezőbb.”

Az idézett példából kitűnik, hogy az úrbéri rendezés elhúzódása 
közvetlenül is érintette az erdészeti érdekeket. Kevés helyen gondoltak 
ugyanis hasonló, szabályrendeletekkel megvalósított erdőkezelésre.

Megjegyezzük, hogy 1883. évi erdélyi útja alkalmával ILLÉS 
Nándor is járt ezen a vidéken.142 V ajdahunyad és Hátszeg városok 
erdeit viszonylag jó  állapotban, míg a községekét (volt úrbéresekét) 
jórészt elpusztítottak találta. Bukovát azért említette meg külön is, mert 
ott a volt úrbéresek a földesuruktól az összes erdőt megváltották. A 80 
ezer forintnyi összeget azonban a tulajdonukba jutott erdőből kívánták 
kiárulni, de nem tudták, hogy az erdőből csak a hozamnak megfelelő, 
üzemtervben rögzített famennyiséget lehet kihozni. ILLÉS ezzel kap
csolatban is utalt rá, hogy a még végre nem hajtott úrbériügy-rendezés 
„nagy akadályát képezi az erdőtörvény végrehajtásának.”

Hunyad megye erdészeti viszonyait legteljesebben 1893-ban AJTAY 
Sándor tekintette á t.143 Járási főerdészként ő elsősorban a megye 
erdőinek fogyását, pusztulását igyekezett bemutatni, ezek okát kereste. 
Az erdők megfogyatkozását alapvetően három okra vezette vissza: a 
termelőhelyi viszonyokra, a megye sajátos iparára és a lakosság gazdál
kodására, életkörülményeire.

A termőhelyi tényezők közül kiemelte az előhegységek 
alapkőzetének kérdését. A vidékre jellemző mészkövön és palán kevés 
termőréteg alakult ki, amit viszont a víz hamar lemosott. A homokkő 
altalajon pedig kiterjedt vízmosások is keletkezhetnek. Ezeken a talajokon
-  főleg a mészkövön -  nehéz az újraerdősítés. Amint írta, az elültetett 
feketefenyő-csemetéket a nap szinte mindenhol kiégette. A sikertelen 
erdősítések pedig még azok kedvét is elveszi mindenféle próbálkozástól, 
akik esetleg hajlandók lennének valamit tenni is az elkopárosodás ellen.

Az erdők fogyásának másik okaként a megyében működő négy nagy 
vasgyárat jelölte meg. Ezek a művek évtizedek óta óriási mennyiségű 
faszenet fogyasztottak, amelyhez legegyszerűbben és legolcsóbban a
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kör-nyező erdőkből juthattak. „Alig jártam még itt erdőben -  írta 
AJTAY a hol régibb vagy újabb keletű szénégetésnek nyomát ne 
találtam volna. így természetes, hogy a kihasználás nagyobb mértékben 
történt a rendesnél, s hogy olyan sok a fiatal erdő.”

A lakosságot illetően különösen a legelőhiányt említette meg. A 
legelőilletőségként kapott erdőket jórészt már a birtokelkülönítések után 
kitermelték. Ott nemcsak legeltetnek, hanem szántóföldi műveléssel is 
foglalkoznak. A sekély talaj rétegű, meredek hegyoldalakon egyfajta 
kétnyomásos gazdálkodást űznek, mert az adott területet az egyik évben 
szántják, a másik évben meg legeltetik. Ez azonban kevés legelőt ad, így 
természetesen a kopár, már szántóföldi művelésre nem alkalmas 
hegyoldalakat és az erdőket is legeltetik. A legeltetés mellett „a marhák 
téli tartásához takarmányt az erdőszéleken és erdőkben elszórtan fekvő 
kaszálók nyújtják, melyek körülhatárolva nem lévén, miként a vízbe 
dobott kő által előidézett hullámgyűrűk, egyre szélesbedő körökre 
terjedtek, tágultak, szélesbedtek az erdők rovására” Ezek az erdőbeni 
foglalások aztán nemhogy az okszerű erdőgazdálkodásnak, de az 
erdőhatárok megállapításának is akadályát képezik.

Az állattenyésztéssel kapcsolatban AJTAY külön is kitért a 
lombtakarmány-gyűjtésre és a kecskelegeltetésre. Hunyad megyében 
ugyanis mindkettő általános volt, s mindkettő alapvetően sértette az 
erdőgazdálkodás érdekeit.

Az erdőterület 1885. évi adatai:144
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő 
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő

126 072 kh (72 554 ha) 
491 810 kh (283 037 ha) 

1 560 kh (898 ha)
Összesen:
Fafajok szerint: 
tölgy
bükk és más lomberdő 
fenyő
Tulajdonosok szerint: 
állami
törvényhatósági és községi
egyházi
közalapítványi
közbirtokossági
részvény társulati
magán

130 925 kh (75 347 ha) 
236 482 kh (136 095 ha) 

1 519 kh (875 ha)

120 391 kh (69 285 ha) 
385 533 kh (221 874 ha) 
113 518 kh (65 330 ha)

619 442 kh (356 489 ha)

1 182 kh (680 ha)
89 387 kh (51 443 ha)

4 kh (2 ha)
159 943 kh (92 047 ha)
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Az 1913. évi területadatok a következők:145
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló erdő

70 134,28 kh (40 362,28 ha) 
541 192,19 kh (311 456,10 ha)

nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 12 570,84 kh (7 234,52 ha)

az erdőtörvény 16. §-a alá tartozó erdő 13 192,59 kh (7 592,34 ha)

4.1.12 Arad megye

A megye nyugati részét a Nagyalföld, a keletit a Béldi- és a Zarándi- 
hegység jellemzi. A hegységek legmagasabb hegyei a bükkösök övéig 
hatolnak, de a tölgyesek is jelentős területet foglalnak el.

Mind a Fehér-Körös, mind a Maros alkalmas volt a vízi szállításra, 
ez utóbbin jelentős tutajozás fejlődött ki.

A megye síksági erdői a leírását -  amelyek elsősorban kincstári 
tulajdonban voltak -  DIVALD Adolf még az 1860-as évek végén elvé
gezte.146 A hegyvidéki erdőkről AJTAY Sándor 1902-ben írt.147 Ezekre 
elsősorban a bükkösök voltak jellemzők. AJTAY azonban rámutatott, 
hogy a megye keleti részén, a Gajna-hegy alatt, K ishalm ágy határában 
valamikor a jegenyefenyő is előfordult. A jegenyefenyő fája iránti 
kereslet (zsindely- és csöbörkészítés) azonban ezt a fafajt csaknem 
teljesen kipusztította. AJTAY ugyanakkor mindezt biztosítéknak látta 
arra, hogy Arad megyében a korábban már ültetett erdeifenyőn kívül 
jegenye-, sőt lucfenyővel is lehet próbálkozni. Tehát a hegységek 
bükköseit részben át lehet fenyvesekké alakítani, amely megfelelt a 
korabeli erdészeti célkitűzéseknek.

Nem hagyhatjuk említés nélkül a jeles botanikus, SIMONKA1 Lajos 
itteni működését sem. Az ő leírásaiból az erdészeti sajtóban elsősorban a 
tölgy visszaszorulását, továbbá a kopárok látványa következtében meg
fogalmazott célt, tudniillik a botanikusok ismereteivel, támogatásával 
végrehajtandó fásítást emelték ki.148

Összesen:
Fafajok szerint: 
tölgy
bükk és más lombfa 
fenyő
Tulajdonosok szerint: 
az erdőtörvény 17. §-a alá 
tartozó erdő 
magán

372 213,79 kh(214 209,03 ha) 
238 490,93 kh(137 251,53 ha)

117 748,44 kh (67 764,23 ha) 
404 719,67 kh(232 916,17 ha) 
101 429,20 kh (58 372,50 ha)

623 897,31 kh (359 052,90 ha)
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Az erdőterület 1885. évi adatai:149
véderdő 46 340 kh (26 669 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 226 940 kh (130 604 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 55 216 kh (3 1 777 ha)
Összesen: 328 496 kh (189 050 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 193 117 kh (111 139 ha)
bükk és más lomberdő 135 081 kh (77 911 ha)
Tulajdonosok szerint:
állami 66 288 kh (38 149 ha)
törvényhatósági és községi 35 081 kh (20 189 ha)
egyházi 610 kh (351 ha)
közalapítványi 862 kh (496 ha)
részvénytárs u lati 10 588 kh (6 094 ha)
magán 215 067 kh (123 771 ha)

Az 1913. évi területadatok a következők:150
véderdő 12 099,22 kh (6 963,10 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 242 811,00 kh( 139 737,73 ha)
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 68 841,02 kh (39 618,01 ha)
Összesen: 323 751,24 kh( 186 318,84 ha)
Fafajok szerint:
tölgy 164 266,98 kh (94 535,65 ha)
bükk és más lomberdő 159 105,77 kh (91 565,37 ha)
fenyő 378,49 kh (217,82 ha)
A birtokosok szerinti kimutatás ellentmondásos, ezért nem közöljük.
Összehasonlításképpen viszont a fenti, erdőfelügyelői jelentésekkel
szemben hozzuk a minisztériumi évkönyvben az 11910-14. évekről
megjelent erdőtörzskönyvi adatokat.

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok:151
véderdő 6 654 ha
feltétlen erdőtalajon álló erdő 140 966 ha
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 39 568 ha
Összesen: 187 188 ha
Fafajok szerint:
tölgy 94 414 ha
bükk és más lombfa 92 569 ha
fenyő 205 ha
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Tulajdonosok szerint: 
17. § alá tartozók 
magán

108 193 ha 
78 995 ha

Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú 
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.

Az általunk most áttekintett területen az 1885. évi erdőtörzskönyvi 
adatok szerint összesen 3 515 543 kh (2 023 195 ha) erdő állt. A nem 
teljes egészében vizsgálat alá vett megyék miatt az 1913-as állapotot 
nem tudjuk pontosan meghatározni, de a megyei adatok mindenkor némi 
csökkenést mutatnak.152 így a belőlük kikerekedő összeg is 2 millió 
hektár alatti lehet.

Összefoglalásként két dologra hadd mutassunk rá. Az egyik az első 
erdészeti szempontú leírások kérdésköre, amely nemcsak az egész 
Erdélyre, hanem az egyes megyékre, sőt községekre is általában az 
erdőpusztításokról szóló tudósításokat tartalmazta. Talán ez volt a legfel
tűnőbb, a legmegdöbbentőbb, s a leginkább orvoslandó. A másik a sta
tisztikai kimutatások tanúsága. Ezek szerint az általunk most vizsgált 
megyékben a volt jobbágyok, továbbá a községek és a közbirtokosságok 
kezén volt (az 1885. évi adatok szerint) az erdők 32 %-a. Azaz a bennük 
folytatott gazdálkodás alapvetően meghatározhatta az egész országrész 
erdészeti kultúráját.

Az erdészeti statisztika adatait a kortársak egyébként sokszor 
bírálták, s ezzel kapcsolatban a továbblépésre is tettek javaslatokat. 
Például 1912-ben MÁRTON Sándor mutatott rá, hogy 1883-ban sietve, 
gyorsan fektették fel az erdőtörzskönyveket, ami aztán minden további 
módosításnak, sőt tévedésnek is az alapját képezte.153 Akkor határozták 
meg a feltétlen nem feltétlen erdőtalajon állókat, sőt a véderdőket is. 
Amíg azonban a véderdőket többször áttekintették, revízió alá vették, a 
feltétlen és nem feltétlen erdőtalajon állókat nem. Holott a XX. század 
elején -  vélte MÁRTON -  már nem az erdőfenntartás (megfelelő kate
góriában tartás) a cél, hanem az erdőhasznosítás. Az meg már csak 
érdekesség, hogy például a területadatokat századholdnyi pontossággal 
kívánták a törzskönyvbe megadni, holott ez a gyakorlatban már 4 kh (2,3 
ha) esetén sem mérhető ki. Tehát az erdők törzskönyvét a túlzott 
pontosság is irreálissá tette.
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4.2 Az államerdészeti szervezet kiépítése

A már idézett, Bihar megyét beutazó K. NAGY Sándor a Gruju- 
Ursuluj sziklacsoporton (Bihar-hegység) létesített „Osterlamm-torony” 
(-kilátó) névadójáról, a nagyváradi erdőfelügyelőről, OSTERLAMM 
Árminról írta: „[neki] oly sokat köszönhetnek a gondos atyai védelembe 
vett erdők (...), mert ő a legelső, a ki apostoli buzgalommal, 
fáradhatatlan szorgalommal és tántoríthatatlan erélylyel vetett akadályt 
az erdőpusztítás útjába, s az erdők életét legalább egy századdal 
biztosította.” 154 Az 1888-ban készült, lelkesült tudósítás az erdőfelü
gyeleti rendszerről, az erdőfelügyelőről bizonyára némileg túloz is. 
Mégis mutatja, hogy az állami erdőfelügyelet, a közvetlenül minisz
tériumnak alárendelt szervezet megalakulása, jelenléte már önmagában is 
az erdők megóvásával kecsegtetett. Az általunk most vizsgált birtokkate
góriákba tartozó erdőtulajdonosok erdei meg kimondottan sok erdő
felügyeleti problémát vetettek fel.

Az erdélyi, most áttekintendő megyék a következő erdőfelügye
lőségekhez tartoztak: Máramaros -  máramarosszigeti; Szatmár -  deb
receni; Szilágy, Bihar -  nagyváradi; Szolnok-Doboka, Kolozs -  kolozs
vári; Maros-Torda -  marosvásárhelyi; Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, 
Kis-Küküllő -  nagyszebeni; Hunyad, Arad -  dévai.

Az állam által vállalt kötelezettség, tudniillik az erdőfelügyelet 
országos szervezete tehát 1880-ban kiépült. Az 1879. évi XXXI. 
törvénycikk azonban az erdőtulajdonosokra is rótt erdészeti személyzeti 
kötelezettségeket.

A jelen vizsgálat alá vont, az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó 
birtokosok ugyanezen törvény 21. §-a alapján „a gazdasági terv szerinti 
erdőkezelés biztosítása végett” kötelesek voltak szakértő erdőtisztet 
tartani. Az erdőtiszt alkalmazására természetesen szövetkezhettek, azt 
több birtokos közösen oldhatta meg. Ugyancsak kötelesek voltak az 
erdők őrzésére megfelelő erdőőri személyzet tartásáról is gondoskodni. 
Ha ezt maguk nem tették meg, akkor a vármegye erdészeti (alb izo tt
sága, illetve -  mint elsőfokú erdőhatóság -  a vármegye közigazgatása 
bizottsága hivatalból alkalmazott erdőtiszteket és erdőőröket. Az erdé
szeti szervezet ilyen kiépítésének költségei természetesen az erdő- 
tulajdonosokat terhelte.

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy amíg és ahol a vármegye 
nem vette kézbe az erdészeti szervezet kiépítését, ott a birtokosok 
általában önmaguktól nem alkalmaztak erdőtiszteket, sőt erdőőröket
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sem. Szükség volt tehát a megyei irányításra, szervezésre. Erre a legjobb 
példát Szolnok-Doboka megye szolgáltathatja,155 ahol báró BÁNFFY 
Dezső főispán vezetésével már 1881-ben kiépítették az erdészeti 
szervezetet. Négy járási főerdészt neveztek ki, akik kerületébe 16-20 
ezer kh (9-12 ezer ha) erdő tartozott, és akik segítségére igyekeztek 
erdőőrök (-szolgák) alkalmazására is lépéseket tenni. A járási főerdészek 
kötelesek voltak évente legalább kétszer, tavasszal és ősszel a 
kerületüket beutazni, azokról a megyei erdészeti bizottságnak jelentést 
tenni. Ugyancsak kötelesek voltak tavasszal a legeltetésre engedélyezett 
erdőrészeket, ősszel pedig a vágásterületeket kijelölni. Általában pedig 
az erdők szakszerű kezelésére, a felmerülő, mindennapi problémákra 
megoldást találni. (Az üzemtervek elkészítését is részben tőlük várták.)

Ez a Szolnok-Doboka megyében kiépült járási erdőtiszti rendszer 
idővel többé-kevésbé más megyékben is megvalósult, bár számtalan 
megoldatlan kérdés is felmerült. Ezek közül csak kettőre utalunk. Az 
egyik, hogy nem volt még elegendő szakképzettséggel (felsőfokú 
végzettséggel, államvizsgával) rendelkező erdőtiszt. Akik pedig voltak, 
nem elsősorban a járási erdőtiszti állásokba igyekeztek elhelyezkedni. A 
másik problémát pedig az üzemtervek elkészítése okozta. A napi kezelési 
feladatok mellett erre a munkára kevés idő jutott. Az üzemtervet készítő 
erdőtiszt vagy a kezelési (szaktanácsadás, kijelölés, a felújítások 
ellenőrzése stb.) feladatokat hanyagolta el, vagy kevés időt és energiát 
fordított az üzemtervekre. Ebből következően kevés üzemterv készült el, 
vagy -  a hanyag munkavégzés következtében -  azok rosszak voltak.

Máramarosban például a törvény szerinti gazdálkodás megvalósí
tása érdekében a megye erdészeti bizottsága előbb három, majd hat járási 
erdőtisztet alkalmazott. Nekik csaknem 300 ezer kh (kb. 170 ezer ha) 
erdőterület kezelését, legfőképpen pedig üzemtervezését kellett volna 
elvégezniük. A napi feladatok mellett azonban az üzemtervek készítését 
nem tudták megoldani, úgyhogy a megye az 1880-as évek közepén 
„szövetkezeti központi erdőrendezőséget” szervezett. A feladattal 
azonban ez a testület sem tudott megbirkózni. Munkájukat elsősorban a 
rendezetlen tulajdonviszonyok, illetve a térkép-, birtokív- és egyéb 
hiányok tették lehetetlenné. A megyének ez a sikertelenül működő 
szervezet mindenesetre közel százezer koronájába került, úgyhogy ennyi 
pénzből akár egy szakszerű állami erdőkezelést is megvalósíthatott 
volna. Mindezt látva 1897-ben döntöttek az állami erdőkezelés mellett.

A megyében a kezelés ellátására megszervezett állami erdő
gondnokságoknak mintegy 240 ezer kh-t (kb. 140 ezer ha) adtak -  évi 13
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fillér/kh költségtérítés mellett -  át. Bár az említett költségtérítés nem 
fedezte az állam kiadásait, de a földművelésügyi kormányzat meggyő
ződése volt (és ezt sikerült az évi állami költségvetésben is érvénye
sítenie), hogy az állami hozzájárulás „fedezetét találja abban az országos 
érdekben, a mely a folyók forrásvidékeit rejtő hegyvidékek erdeinek 
fen[n]tartásához a távoli alföldek lakóit is fűzik”.156

Az általunk most vizsgált megyék közül még a következők adták 
erdeiket az 1880-as, 90-es években állami kezelésbe: Maros-Torda 
(1885), Torda-Aranyos (1888), Szolnok-Doboka (1888), Arad (1890) és 
Szilágy (1890).

Az állami erdőkezelést kérő törvényhatóságokkal a földművelésügyi 
minisztérium 20 évre szóló szerződést kötött. A megállapodás leglénye
gesebb pontjai a következők:157

-  az államerdészet az erdőtörvényben előírt szakképzett erdőtisztek 
alkalmazását, így az átadott erdők kezelését biztosítja;

az erdészek az elrendelt (üzemtervekben előírt) munkák szakszerű 
irányítását és ellenőrzését elvégzik;

-  az erdőtisztek elkészítik az üzemterveket, amely munkát azonban 
a birtokosok a megfelelő birtoknyilvántartások, térképek stb. rendel
kezésre bocsátásán kívül fuvarral és (segéd)munkásokkal is segítik;

-  „a kezelés tárgyát képező erdők összes fa- és másnemű termése s 
azok bárminemű jövedelme az illető erdőbirtokosokat illeti”;

-  az állami erdőkezelésért, illetve az üzemtervek elkészítéséért a 
birtokosok -  az erdők jövedelmének arányában -  az államnak kezelési 
költséget fizetnek;

-  az erdőbirtokosok gondoskodnak erdőőrök alkalmazásáról, akik 
szakmai munkáját az erdőtisztek irányítják;

-  a szerződést bármely fél felmondhatja, de a tényleges kezelés csak 
a felmondást követő második év végén szűnik meg.

Az állami erdőkezelés biztosítására a minisztérium erdőgondnoki 
szervezetei épített ki, amelyeket közvetlenül a minisztériumból 
irányítottak. (Ennek nem mond ellent, hogy olyan megyékben, ahol több 
erdőgondnokságot is szerveztek, közülük „m. kir. vezető erdőgondnok- 
ság”-ot neveztek meg.)

A továbbiakban H unyad megye példáján áttekinthetjük, hogy 
miként is jutott el egy megye az állami erdőkezeléshez, illetve annak 
elvetéséhez.158
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Az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdők állami kezelésbe adásának 
gondolatát a dévai erdőfelügyelő 1889 novemberében készített, a 
közigazgatási bizottsághoz beterjesztett javaslata indította el. Ebben a 
jelentésben az erdőfelügyelő legelőször is leszögezte: az erdőtörvény 
életbe léptetése óta eltelt kilenc évben „csak kivételesen lehet haladást” 
tapasztalni. Tovább folyik ugyanis a korlátlan erdei legeltetés, ebből 
következően a kopárosodás, és tovább folyik az erdők faállományának 
rongálása. Hiába készültek el a megye egy részére az ideiglenes 
üzemtervek, azok rendelkezéseit nem tudják betartatni. Tehát: az 
erdőtörvény szakmai és büntető, megtorló rendelkezéseivel nem lehetett 
az évszázadok alatt kialakult gazdálkodást megváltoztatni.

Ebben a helyzetben az erdőfelügyelő a „kútforrások” 
megszüntetését, illetve lehetőség szerinti apasztását tekintette a legfőbb 
feladatnak. Abból indult ki, hogy a legeltetést nem lehet megtiltani, tehát 
az üzemterveket „a legeltetésre vonatkozólag a legszélső határig való 
engedménnyel” kell módosítani. Ez két közvetlen feladatot ad: az üzem- 
tervek alapos, a helyszínt ismerő erdészek által történő elkészíttetését, és 
az abban megfogalmazottak betartatását. Tehát az emberi, erdőtiszti és 
erdőőri tényezőket kell megváltoztatni. Pontosan azokat, amelyeken 
eddig a vármegye takarékoskodott.

Eddig ugyanis a 17. § alá tartozó, nem saját erdőtisztet alkalmazó 
609 birtokos, 354 község határában lévő, összesen mintegy 314 600 kh 
(kb. 181 100 ha) kiterjedésű erdejét 6 járási erdőtiszt kezelte. Ok sem a 
megfelelő üzemterveket (ideiglenes fahasználati terveket), sem a 
megfelelő erdőőrzést nem tudták elkészíteni, illetve megszervezni. Mun
kájukat nemcsak az óriási terület, hanem a térképek hiánya, a birtokosok 
eltérő, rendszertelen erdőhasználata, a legkülönfélébb legeltetési prob
lémák is akadályozták. Tehát mindaz, amiben az erdőtörvény óta nem 
sikerült előrelépést elérni.

Ebben a helyzetben az erdőfelügyelő két lehetőséget lát, amelyek 
elvezethetnek a szakszerű kezelés hatékonyabbá tételéhez.

Az egyik: az erdőtiszti létszámot az eredetileg is tervezettre, 8 főre  
kell emelni. Ugyanakkor a járási erdőtiszteket mentesíteni kell az üzem
tervek készítése alól, ők csak a végrehajtásért, az üzemterv szerinti 
gazdálkodásért legyenek felelősek. Az üzemterveket pedig vállalko
zókkal, netalán a megye által felállított üzemtervezési irodával készít
tetnék el.

A másik megoldást pedig az jelentené -  és az erdőfelügyelő e mellett 
állt ki - , ha az erdőket állami kezelésbe adnák. Ez mind szakszerűségi,
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mind pénzügyi szempontokból előnyös. Most ugyanis a birtokosok kát. 
holdanként 3,3 krajcárt fizetnek, amelyben lényegében csak az erdőőrzés 
költségei vannak benne, de az üzemtervezésért külön kell(ene) fizetni. 
Ráadásul a 6 erdőtiszt is fizetésemelésért folyamodott (az erdőfelügyelő 
véleményét tulajdonképpen az erdőtisztek szeptemberi fizetésemelési 
beadványa kapcsán kérték ki), úgyhogy itt is emelkednek a költségek. 
Az erdőfelügyelő a közigazgatási bizottságnak azt javasolta, hogy az az 
államnak évi 18 ezer forintot ajánljon meg (ez 5,72 kr/kh-at jelentett 
volna), s ennek alapján kezdjen tárgyalásokat az állami erdőkezelés 20 
évre történő bevezetéséről.

A közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága az előbbi 
erdőfelügyelői indítványokat 1890 februárjában tárgyalta, s a következő 
határozatokat hozta:

-  a tervezett újabb két erdőtiszti állást minél előbb meg kell szer
vezni és azt betölteni;

-  az állami erdőkezelést (az „államosítást”) ugyan elvetik, de a mi
nisztériumtól a hiányzó üzemtervek elkészítésére költségajánlatot kérnek;

kérik az erdészeket, hogy az üzemterveket „népszerű”, azaz a 
birtokosok által érthető formában fogalmazzák meg;

-  kérik a közigazgatási bizottságot az összes erdővel kapcsolatos 
probléma minél előbbi megtárgyalására.

A közigazgatási bizottság ebben az ügyben márciusban ült össze, 
ahol a bizottsági tagok két nagy táborra oszlottak. Az „autonomisták” 
táborát az alispán, továbbá az erdészeti albizottság elnöke és a főjegyző, 
az „államosítókat” a birtokosság képviselői alkották. Ez utóbbiakat 
természetesen támogatta a tanácskozási joggal megjelent erdőfelügyelő 
is. A kétórás vita eredménye: „a nagy többség kimondja, hogy elvileg 
helyesli az állami kezelést, és bevezeti ez irányban a tárgyalásokat.”

A közigazgatási bizottság ezen határozat szellemében kérte a 
földművelésügyi minisztert, hogy az állami erdőkezelés „legelőnyösebb 
feltételeit” közölje. A vármegye elöljárósága ugyanis szerette volna az 
erdőbirtokosok mindegyikét az állami erdőkezelésnek megnyerni, nem 
pedig azt „vármegyei akaratként” bevezetni. A minisztériumból átírtak a 
belügyminiszternek. Kérték tőle, hogy a főispán útján hasson az 
alispánra (és az erdészeti albizottság elnökére); higgyék el azok is, hogy 
az állami erdőkezelés nem „államosítás”

A minisztérium a dévai erdőfelügyelőtől felvilágosítást kért a 
Hunyad megyei erdők jövedelemzőségi viszonyaira vonatkozóan, mert a 
holdankénti kezelési költséget annak ismeretében kívánták megállapítani.
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A közigazgatási bizottságot pedig értesítették, hogy elküldenek egy 
szerződéstervezetet, amilyet már más megyékben érvényesítettek.

Májusban a közigazgatási bizottságnak újabb aggodalma támadt: 
vajon a vármegyei erdőtiszteket átveszik-e állami szolgálatba? A megyei 
alkalmazottakat ugyanis élethossziglanra választották, s ha állásuk 
megszűnik, „az erdőbirtokos közösségek ellen jogos magánjogi igénye
ket támaszthatnak”

A miniszter megvárta az erdőfelügyelő véleményét, aki szerint öt 
erdőtiszt átvehető, de egyet -  „a megbízhatatlansága és korábban folyta
tott üzelmei miatt” -  el kell bocsátani. Az erdőfelügyelő szerint a korábbi 
erdőtiszti kerületeket át kell szervezni, sőt egy megyei (állami) 
erdőhivatalt is fel kell állítani. Mindezeket összevetve 5,30 krajcár/kh 
kezelési költséget tartott célravezetőnek, amiről a miniszter értesítette a 
közigazgatási bizottságot.

Az állami kezelésről azonban sem 1890-ben, sem 1891-ben nem 
született szerződés. 1892-ben a vármegye arról tudósította a 
földművelésügyi minisztert, hogy a birtokosok félnek: a kezelési 
költségen kívül az új üzemtervek költségeivel is megterhelik őket. A 
minisztérium erre ismét kérte a belügyminisztert: hasson oda, hogy 
Hunyad megye nyilatkozzék végre az állami erdőkezelés elfogadásáról 
vagy elutasításáról. A következő két évben szintén a minisztériumok 
levelezgettek, mert a megye közigazgatási bizottsága újabb és újabb 
indokokat talált a szerződés elodázására.

Az indokok között szerepelt például az erdőbirtokosok állítólagos 
aggodalma az erdőhasználat korlátozását illetően, továbbá a nagyobb 
kiadásoktól való félelem. Ugyanakkor „bizonyos egyének nemzetiségi 
okokból” bizalmatlanságot keltenének -  írták Déváról -  az állam ellen, 
ami „a lappangó nemzetiségi izgatásoknak újabb tápot nyújtana” Végül 
pedig kérték a minisztert, hogy egy újabb, módosított erdőtörvény 
meghozataláig (amelyben feltehetően az állami kezelés részleteit is 
meghatározzák) ne rójanak ki büntetést a rendszeres gazdasági tervek 
„be nem terjesztése miatt” Ez utóbbival kapcsolatban írta aztán a 
belügyminiszter a vármegye törvényhatóságának, hogy egy 15 éve 
érvényes törvény végrehajtását nem lehet egy majdan meghozandótól 
függővé tenni. Egyébként pedig ajánlotta a megyének, hogy végre döntse 
már el, mit is akar az állami erdőkezeléssel. De döntés 1895-ben sem 
született.

Az 1897. évi erdőfelügyelői jelentésből tudjuk,159 hogy Hunyad me
gyében az üzemtervezésre kötelezett erdőknek még mindig csak 18,18
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%-ára volt jóváhagyott terv. Az erdőfelügyelő aztán rámutatott, hogy a 6 
(tehát továbbra is csak ennyi, nem pedig 8) erdőtiszt ezt a munkát nem 
győzi. Majd így folytatta: „Szerény véleményem szerint ezen megyében 
gyorsabb eredmény e téren csak a községi és közbirtokossági erdőknek a 
küszöbön álló államosításától remélhető,,s azt hiszem, hogy a közérdeknek 
is inkább fog megfelelni, ha a még hátralévő üzemtervek megbízhatóbb 
állami közegek által fognak berendeztetni, és az általános államosítás 
következtével a felállítandó erdőrendezőségre még a költségek tekintetében 
is előnyösebb leend, ha több erdőállomány leend berendezendő.” (Azért 
ide még meg kell jegyeznünk, hogy az állami erdőkezelés nem „államo
sítást” jelentett!)

A Hunyad megyével való „huzakodásból” vissza kell még egy 
dologra térni. Nevezetesen a vármegye 1890. februári erdészeti albizott- 
sági ülésére. Ekkor kérték a minisztert: mondja meg, hogy a Hunyad 
megyei erdők üzemtervezése mennyibe kerül, s ők a szükséges pénzt 
előteremtik. Az állami kezelés más megyékben meghonosodott gyakor
latából tehát nem kérnek, de hajlandók a törvény által rájuk rótt kötele
zettségnek megfelelni. Mint láttuk azonban, a minisztériumban csak az 
állami erdőkezelésről voltak hajlandók tárgyalni, a „bérüzemtervezésröl” 
nem. Lehet, hogy az erdőbirtokosoknak rokonszenvesebb lett volna csak 
az állami üzemtervezés, miközben megmaradtak volna a járási erdőtiszti 
intézmény mellett?

A korábban állami kezelésben lévő erdőkben szerzett tapasztalatok a 
törvényhozást újabb erdészeti törvény megalkotására ösztönözték. Mie
lőtt azonban erről az új erdőtörvényről szólnánk, célszerű bepillantanunk 
egy állami erdőkezelést ellátó erdőgondnokság munkájába. Erre példának 
a szászrégeni erdőgondnokság kínálkozik.

Maros-Torda megye 17. § alá tartozó erdőinek azon részét, ahol nem 
tudták a szakszerű kezelést megoldani, 1884-ben állami kezelésbe adták. 
Az állami kezelés érdekében M arosvásárhelyen és M agyarón erdő
gondnokságot létesítettek. Ezekhez egyenként 32-34 ezér kh (18,5-19,5 
ezer ha) erdőterület tartozott, de a feladatok növekedésével egy újabb 
erdőgondnokságot, a nyárádszeredait is fel kellett állítani. Míg a maros
vásárhelyi és a nyárádszeredai erdőgondnokságok elsősorban a székelyek 
lakta vidékek erdőit kezelték (ezt máshol tárgyaltuk), addig a magyarói, 
illetve az onnan Szászrégenbe áthelyezett erdőgondnokság az egykori 
Torda megyei erdőket kezelte. így most ez utóbbi munkáját tekintjük át, 
amelyhez rendelkezésünkre áll az erdőgondnokság 1894. évi beszámoló 
jelentése.160
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A Régeni felső szolgabírói járásban lévő, továbbá Szászrégen város 
erdeit kezelő erdőgondnoksághoz ekkor 148 birtokos erdeje tartozott. Az 
erdőtulajdonosok birtoknagyság szerinti megoszlása a következő volt:

5 kh-on aluli erdőbirtok 17 db
5-25 kh-as erdőbirtok 35 db
25-50 kh-as erdőbirtok 11 db
50-100 kh-as erdőbirtok 25 db
100-500 kh-as erdőbirtok 48 db
500-1000 kh-as erdőbirtok 7 db
1000-5000 kh-as erdőbirtok 5 db

Látható, hogy zömében 100-500 kh-as erdőbirtokokat kellett kezelni. 
Az összes erdőterület 23 569,42 kh (13 564,20 ha), amely ugyan a külön
böző birtokrendezésekkel állandóan változott, de mértékadó értéknek ezt 
fogadhatjuk el.

Az erdőgondnok megjegyezte, hogy kerületében a tulajdonviszonyok 
még részben rendezetlenek. Vannak még lezáratlan úrbéri elkülönítések, 
továbbá nem mindenhol határolták el a legelőilletőségű, illetve az erdő
illetőségű erdőket. így az erdőterületek határait nem lehetett kijelölni. Az 
üzemtervek készítését ez is akadályozza.

Az üzemterveket illetően arról adott tájékoztatást, hogy a 148 
birtokból 1894 végéig 45-re készítették el a rendszeres tervet, de a 
jóváhagyás csak 14 esetben történt meg. Néhány helyen sem ideiglenes, 
sem rendszeres üzemterv nincsen, de az erdőtiszt ott legeltetési tilalmat 
rendelt el, illetve a fakitermelést engedélyhez kötötte.

A gazdasági viszonyokat jellemezte 30 %-ban a luc- és jegenye
fenyves, 50 %-ban a bükk, amelybe luc- és jegenyefenyő elegyedik, és 
10-15 %-ra tette az erdőfelügyelő az elegyetlen bükkösök területét, 5-10 
%-ra pedig a gyertyános-tölgyeseket. Az erdők állapotát „közepesnek” 
minősítette, ahol az elmúlt évtized állami erdőkezelése már hozott ered
ményeket. Például a kitermelt erdők helyén gondoskodtak az erdőfelújí
tásról, ezt azonban -  vélte -  egy Szászrégenben létesítendő csemetekerttel 
is elő kellene segíteni.

„Az erdőbirtokosok és az erdőgondnokság helyzete ” címszó alatt az 
erdőgondnok leírta, hogy a birtokosok közül az oláhtoplicai volt 
úrbéresek kiemelkedően jó anyagi helyzetben vannak, míg a többiek 
közepesben vagy rosszban. A birtokosok legnagyobb gondját egyébként 
a legelőhiány okozza. Nyáron ugyanis csak az erdőben legeltetnek, mert 
máshonnan a füvet szénanyerés céljából lekaszálják. így „ha kérdést 
intéznénk hozzájuk, hogy mi kellene nekik inkább: szép növésű -  mond
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juk, hogy legdrágább minőségű -  haszonfa, vagy korlátozatlan erdei 
legelő, bizonyára ez utóbbit választaná[k]: azt lehet mondani talán, hogy 
minden gondolkozás nélkül”

Az erdőgondnok kiemelte a birtokosokkal való kapcsolattartás 
nehézségét. Nem mehet ki minden birtokossághoz, de ha kimegy is, nem 
tud a képviselőjükkel beszélni, mert nincs. így kénytelen a birtokosság 
elérhető tagjait összehívni, ami aztán újabb bonyodalmakat okoz. Ezért a 
postai úton való értesítést, érintkezést részesíti előnyben, de mivel 
nincsen a birtokosságnak képviselője, nincs aki a postát átvegye. Ha van 
is a birtokosságnak elnöke, akkor meg az okoz gondot, hogy az általában 
nemigen ír-olvas magyarul. így szóban is és írásban is megkapják a 
teendőket, és az erdőgondnok is igazolja magát, hogy erről a birtokos
ságot tájékoztatta. Mindez természetesen valahogyan megváltoztatandó, 
mert az állam az erdőtisztet nem ezért tartja.

A csemetekertekről erdősítésekről a szászrégen i erdőgondnok azt 
írta, amit máshol is kifogásoltak: a közmunkában végzett erdősítés alig 
hoz valami eredményt. Ráadásul itt is az erdőgondnok segítségét, útmu
tatását, felügyeletét várják el, holott a községi (birtokossági) elöljárók is 
tehetnének a sikeres erdősítések érdekében.

A fahasználatokkal kapcsolatban csak annyit írt, hogy a 
vágásterületeket kijelölték, azokon a munkák rendben haladnak.

Nagyobb gond volt a legeltetésekkel. Sok helyen a volt úrbéresek 
maguk sem tudják, hogy az adott erdőt legelő- vagy erdőilletőségként 
kapták-e. így aztán az erdőgondnok intézkedései is jogalap nélküliekké 
válhatnak, ha például legelőilletőségű erdőben tiltja meg a legeltetést. A 
legeltetést tiltó táblákat egyelőre ideiglenes megoldással helyettesítették: 
„csak egyszerű, festetlen deszka lapok vörös vagy kék olajos kréta 
felírással alkalmaztattak, az állandóbb tilalmi táblák beszerzése iránt 
javaslat tétetett a közigazgatási erdészeti bizottsághoz”

Az erdőőrzést illetően az erdőgondnok még a legeltetésnél is 
nagyobb problémákról tudósított. Egyedül az oláhtoplicai birtokosság 
alkalmazott értékes erdei megóvására szakképzett erdőőrt, máshol 
legfeljebb erdőszolgák voltak. Ezek fizetése azonban olyan csekély -  írta 
az erdőgondnok - ,  hogy csak valami egyéb haszon fejében vállalják el a 
hivatalt. Ilyen csábító lehetőség lehet például a fegyverviselés, bár kevés 
a „szenvedélyesebb puskás”

Az erdőgondnok így minden feladatot illetően csak saját magára 
számíthat. Legfeljebb az irodai munkákban segít neki egy hónapig a
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kirendelt műszaki díjnok. (Ők erdészeti akadémiát végzett, de még nem 
államvizsgázott fiatalemberek voltak.)

Ezen a helyzeten Maros-Torda vármegye közigazgatási bizottsága 
1895-ben változtatott, amikor szabályrendeletet alkotott „az erdő-őri 
személyzet szervezése iránt” Ebben a szászrégeni erdőgondnokság kerü
letében két szakvizsgázott erdőőr alkalmazásáról döntöttek. Az egyik 
Gödemesterházán, a másik Szászrégenben lakott, s állását pályázat 
útján nyerhette el. Ugyanebben a rendeletben intézkedtek arról is, hogy 
„erdőszolgákul csak oly egyének alkalmazhatók, a kik a/ fed[d]hetetlen 
előéletűek, b/ írni és olvasni tudnak, c/ 17 éves életkorukat betöl
tötték”.161

Az erdei kihágások 1894-ben az előző évihez képest négyszeresére 
nőttek. Főleg a Maroshoz közeli erdőkben szaporodtak meg a falopások. 
Az erdőgondnok elégedett volt szolgabírói munkával, hiszen gyorsan 
intézkedtek, és naponként akár 25-30 ügy tárgyalását is kitűzték.

Erdőrendészeti áthágás 1894-ben nem fordult elő, sem elemi csapás.
A jelentésből összefoglalásként kiemeljük, hogy a szakszerű kezelés 

érdekében az erdőőrök szervezete kiépítését az erdőgondnok rendkívül 
fontosnak tartotta, amire a vármegye tett is lépéseket. Ugyancsak 
felvetette az erdőfelújítások kérdését, különösen pedig az erdőt birtokló 
közösségek képviseletét, ezen közösségek működésének problémáit. Az 
új erdőtörvénynek tehát ezekre a kérdésekre is választ kellett adnia, 
miközben az állami erdőkezelés mikéntjét is meg kellett most már nem 
eseti szerződések, hanem törvényi szinten oldania.

Az esetleges kötelező állami erdőkezelés bevezetésének gondolata 
egyébként már az 1892. évi földművelésügyi miniszteri jelentésben 
felbukkan. Olvassuk csak! „Részemről tehát megfontolandónak tartom
-  írta gróf BETHLEN András - ,  nem volna-e célszerűbb a törvényható
ságok elhatározásának bevárása helyett törvény által tenni általánosan 
kötelezővé az állami kezelést, melyet a törvényhatóságok többsége már 
önként elfogadott. Ennek az intézkedésnek minden esetre jó  hatása lenne 
más tekintetben is, mert ha a községi erdők ügyeit minden törvény- 
hatóság területére megbízható állami közegek fogják végezni, ezek útján 
a magántulajdont képező véderdők tervszerű kezelésére és a kopár terü
letek fokozatos beerdősítésére is közvetlenebb befolyást gyakorolhatok, 
s másfelől a törvényhatóságokra nézve is minden esetre előnyös lesz, ha 
az erdészeti szolgálat a vármegyékben állandó szervezetet nyer.” 162

Az 1898. évi XIX. te., amely „a községi és némely más erdők és 
kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt
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úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő közösen használt erdők és kopár 
területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról” intézkedett, az előbbi 
hiányosságokat is igyekezett kiküszöbölni. A törvény 1. §-a kimondta, 
hogy feltétlenül állami kezelésbe adandók: a volt úrbéresek, a kis- és 
nagyközségek, az 1873:XXX. te. 2. §-ában említett vagyonközösségek 
véderdői, futóhomokon, továbbá feltétlen és nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdői (legelői), kopárai. Aztán a törvényhatóságok, törvényhatósági 
joggal felruházott és rendezett tanácsú városok, egyházi testületek és 
személyek beerdősítésre kijelölt és a beerdősítési társulatok kopárai.

Feltételesen állami kezelésbe adandók: a törvényhatóságok, városok, 
egyházi testületek és személyek, alapítványok, hitbizományok, közbirto
kosságok és részvénytársulatok feltétlen erdőtalajon álló erdei és 
kopárai. Ezek akkor kerültek állami kezelésbe, ha már korábban, szerző
dés alapján is abban voltak, vagy pedig ha a törvény hatálybalépését 
követő hat hónapon belül nem alkalmaztak szakértő erdőtisztet.

Végül kérelmezhetik az állami kezelést véderdeikre és kopáraikra a 
magánbirtokosok.163

A kötelező állami kezelést a földművelésügyi minisztérium „magyar 
királyi állami erdőhivatalok” útján gyakorolta, amelyeket általában -  az 
erdődús vidékeken -  megyénként szerveztek. Az erdőhivatalok felada
tává tették az összes teendők ellátását (a törvény 11. §-a szerint), „me
lyeknek végzéséhez erdészeti szakképzettség szükséges; nevezetesen: 

a/ kijelöli a birtokosok által rendelkezésre bocsátott hiteles adatok 
alapján a birtokhatárokat; intézkedik a határok állandó megjelölése iránt: 
felügyel arra, hogy a határok állandóan fen[n]tartassanak;

b/ teljesíti a birtokok felméréséhez, térképezéséhez és gazdasági 
beosztásához szükséges mérnöki munkálatokat; kimutatja és nyilván
tartja a birtok területét;

c/ elkészíti az ideiglenes és rendszeres gazdasági üzemterveket és 
azokat a munkálatokat, melyek a rendszeres gazdasági üzemtervek 
időszaki átvizsgálása végett az erdőrendészeti hatóságoknak beterjesz- 
tendők;

d/ kijelöli a helyszínén a gazdasági üzemtervek rendelkezései és az 
erdőrendészeti hatóság külön intézkedései alapján a foganatosítandó 
használatokat; tervet készít és útbaigazítással szolgál a használatok foga
natosítására nézve; felügyel a használatok gyakorlásánál a törvények és 
rendeletek megtartására;

e/ kijelöli a helyszínén az erdősítéseket és mindazokat a teendőket, 
melyek az erdő védelme, ápolása és a gazdaság emelése érdekében foga-
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natosítandók; tervet és költségvetést készít a végzendő munkákról, útba
igazítással szolgál a kivitelre nézve; ellenőrzi a munkálatok teljesítését;

fi megállapítja az értékesítés alá kerülő fakészletek és más erdei 
termékek mennyiségét és becsértékét; úgyszintén minden más erdei 
haszonvétel becsértékét; javaslatot tesz az erdei termékek felosztására, 
vagy azok értékesítésének módjára és feltételeire nézve;

g/ felügyel a birtokosok által alkalmazott erdőőrökre; nyilvántartja a 
tudomására jutott erdei kihágásokat, intézkedik a tetten ért kihágók 
kinyomozása iránt; jogosítva van az erdei kihágást elkövetők ellen az 
illetékes bírósághoz külön meghatalmazás nélkül is panaszt előter
jeszteni, a birtokost az eljárás további folyamata alatt a bíróság előtt 
képviselni, valamint a birtokos felhatalmazása esetében a kárra nézve 
egyezséget kötni;

h/ az illetékes erdőrendészeti hatóságnak bejelenti az erdőrendészeti 
áthágásokat s teljesíti azokat a szakmunkálatokat, melyek az eljárásnál a 
tényállás megállapítására szükségesek;

i/ felvilágosítással szolgál és véleményt ad a birtokosoknak és az 
illetékes hatóságoknak az ( ...)  erdők és kopár területek kezelésére 
vonatkozó minden kérdésben.”

Látható, hogy az erdőhivatalok feladatát, jogát sokkal részletesebben 
meghatározták, mint a korábbi, a vármegyével kötött szerződésekben. 
Igaz, ez a törvény sem adott kiterjedtebb hatáskört az erdőhivataloknak, 
mint a korábbi szerződések. Ugyanakkor a törvény kimondta: „Az állami 
kezelés, az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek állagával és 
hasznaival való rendelkezés tekintetében a birtokosoknak törvények és 
egyéb jogszabályok által biztosított jogokat nem érinti” (5. §).

A tényleges munkavégzésről a törvény 13. §-a pedig a következőket 
tartalmazta:

„A m. kir. állami erdőhivatalnak ( ...)  hatásköre az állami kezelésbe 
vett erdőkben és kopár területeken szükséges erdei munkáknak az 
elkészített tervek és megadott útbaigazítások szerint való közvetlen 
végrehajtására (a határjelek elkészítésére, a fa- és más termékek terme
lésére, szállítására, raktározására stb.), továbbá az anyag- és pénzkeze
lésre, úgyszintén az erdővédelem közvetlen gyakorlására nem terjed ki.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját költségükön az 
érdekelt birtokosok kötelesek teljesíteni. A földmívelésügyi miniszter 
azonban megengedheti, hogy a m. kir. állami erdőhivatal a költségek 
megtérítése ellenében a birtokosok feladatát képező egyes, vagy összes 
teendők teljesítését is elvállalja.”
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Ez utóbbira, tehát a kiterjedtebb állami erdőkezelésre ismereteink 
szerint Erdélyben nem, hanem csak Szeged-Szabadka térségében volt 
példa. (A Naszód-vidéki és a fehértemplomi birtokközösségek állami 
erdőkezelése nem ezen a törvényen alapult.) Összességében azonban az 
1898:XIX. te. nem jelentette az erdők „államosítását”, bár a tulajdonnal 
való szabad rendelkezésbe -  miként a korábbi erdőtörvény is, és 
számtalan más, a dualizmus kor gazdasági és társadalmi életét szabályo
zó törvény is -  bizonyos korlátokat épített be. Mindezt azonban -  és ez 
volt az állami erdőkezelés legfőbb célja -  az erdők hosszú távú fenntar
tása érdekében tette.

A kötelező állami erdőkezelés bevezetésétől, fogadtatásáról a 
következő évben egyfajta „hangulatjelentést” kértek.164 Számunkra ezek 
az erdőhivatali jelentések rendkívül becsesek, mert közvetlenül mutatják 
egy szakmai, gazdasági hosszú távú érdek „népi fogadtatását”

A máramarosszigeti erdőhivatal jelentésében utalt rá, hogy bár ott 
már korábban megvalósították a szerződésen alapuló állami erdőkeze
lést, a kötelező állami feladatvállalásnak némi visszhangja azért van. 
Kiemelték a nemesi közbirtokosokat, akik már tisztában vannak erdeik 
értékével, így a törvényt megnyugvással fogadták. A volt úrbéresek 
azonban annyira közömbösek, hogy gyakran az új erdőtörvény életbelép
tetéséről szóló levelet fel sem bontották. A közömbösség oka -  vélte az 
erdőhivatal vezetője - ,  hogy erdeik értéktelenek. Az úrbéri elkülönítés 
előtt ugyanis a volt földesúr az erdőket nem védelmezte, mert úgyis 
tudta, hogy az a volt jobbágyok kezére kerül. Az elkülönítés óta pedig 
ezen erdők állapota tovább romlott. Az erdő tehát jövedelmet nem jelent, 
így aztán a sorsával sem törődnek, legfeljebb a legeltetés lehetősége 
érdekli őket. Végül az erdőhivatal vezetője felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Máramarosban lakó különböző nemzetiségek eltérő módon 
ismerik meg az új rendelkezéseket. „Az oláh vagy orosz paraszt (...)
-  írta -  csak idővel, midőn már a gyakorlatból megtanulta, fogja megis
merni, de az bizonyos, hogy olvasni tudó zsidó már alig van olyan 
Máramaros vármegyében, aki ezen törvényt könyv nélkül ne tudná.”

Szolnok-Doboka megyéből a dési erdőhivatal vezetője arról 
számolt be, hogy a korábbi állami erdőkezeléssel egyedül a görög 
katolikus egyház vezetői voltak elégedetlenek. Ők ki akarták vonni 
erdeiket az állami erdőkezelésből, de az új törvény szerint ezt már nem 
tehetik meg.

Szilágy megyéből a zilahi erdőhivatal vezetője arról számolt be, 
hogy a birtokosok zöme nem tud magyarul, illetve nem tud írni-olvasni,
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így a törvényről legfeljebb csak az erdészek szóbeli magyarázatából 
szerezhet tudomást. Ezért a törvény, különösen annak a megalkotandó 
(birtokközösségi) ügyviteli szabályokra vonatkozó rendelkezései sok 
gondot fognak okozni.

Bihar megyében a nagyváradi erdőhivatal vezetője szerint többen 
azt híresztelték, hogy az állami kezelés majd állami tulajdont fog 
jelenteni. Ezt azonban sikerült megcáfolni. Sőt „az értelmesebb erdő- 
birtokosok már most mondogatják, hogy erre a törvényre már régebben 
szükség lett volna, mert sok vagyont meg lehetett volna tartani a 
közbirtokosság részére”

Kolozs megyéből, a kolozsvári erdőhivatalból szintén arról írtak, hogy 
a mezőségi román falvakban félnek az „államosítástól” így -  vélték a 
lakosok -  az egykori tulajdonosok erdeik után legfeljebb valamiféle 
osztalékot fognak kapni. Ezt a hivatalvezető kiszállásai alkalmával 
cáfolta, de a félremagyarázás makacsul tartotta magát. „Ösmerve ( ...)
-  írta -  a románajkú népnek gondolkodásmódját és az állami alkalmazot
takkal szemben tanúsított el nem palástolható kételkedését, bizonnyal 
néhány évre lesz szükség, hogy ténybeli meggyőződést szerezhessen 
magának a terjesztett félrevezetés valótlanságáról.”

M aros-Torda megyéből, Marosvásárhelyről az erdőhivatal vezetője 
a kopár fásítások állami kezelésben (esetleg -kivitelezésben) történő 
megvalósításával kapcsolatos aggodalmakról tudósított. Többen -  főleg 
a volt úrbéres birtokközösségek -  tartottak ugyanis attól, hogy a (silány) 
legelőjüket elvesztik.

A tordai erdőhivatal vezetője szerint Torda-A ranyos megyében az 
új erdőtörvény bevezetése semmiféle nehézséggel nem járt, mert az 
erdők már addig is állami kezelésben voltak.

Alsó-Fehér megyét illetően a nagyenyedi erdőhivatal vezetője azt 
írta, hogy az állami erdőkezelést a különböző etnikumok eltérőképpen 
fogadták. A lakosok egy része az új rendszertől az erdők javulását várja. 
Ezt a véleményt „a míveltebb ev. lutheránus, ev. református és romai 
catolicus egyházak hívei és elöljáróságai képviselik. A görögkeleti 
egyház és túlnyomóan ezt a vallást követő falvak lakói az új rendelke
zéseket közönyösen fogadták.”
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Az 1898:XIX. te. alapján az általunk vizsgált megyékben a 
következő erdészeti szervezetet építették ki.165

megye m. kir. állami 
erdőhivatal

m. kir. járási 
erdőgondnokság

Máramaros máramarosszigeti dragoméri (izavölgyi)
felsővisói
máramarosszigeti

Szolnok-Doboka dési bethleni
dési
nagyilondai

Szatmár nagykárolyi nagybányai
nagykárolyi

Szilágy zilahi szilágysomlyói
zilahi

Bihar nagyváradi belényesi
nagyváradi

Kolozs kolozsvári bánffyhunyadi
hídalmási
tekei

Maros-Torda marosvásárhelyi görgényszentimrei 
szászrégen i

Torda- Aranyos tordai topánfalvi
tordai

Alsó-Fehér nagyenyedi gyulafehérvári
nagyenyedi
zalatnai

Kis-Küküllő dicsőszentmártoni d icsőszentmárton i 
erzsébetvárosi

Hunyad dévai brádi
dévai
hátszegi
marosillyei
petrozsényi
szászvárosi

Arad aradi aradi
borossebesi
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Végezetül célszerűnek tartjuk az egy erdőgondnokság kezelésébe 
tartozó erdők tulajdonosok szerinti bemutatását is. Ennek révén ugyanis 
fogalmat alkothatunk arról, hogy egy-egy erdőgondnoknak mennyi birto
kossal kellett -  még kiterjedt erdővel rendelkező tulajdonosok esetén is -  
a kapcsolatot tartania. Erre a dragomérfalvi erdőgondnokságot idézzük.166

Község neve
A birtokosság 

neve és 
székhelye

A közbirtokosság 
képviselőjének 

neve és lakhelye

kh
(ha)

Batiza Batiza községi 
volt úrbéresek

Dán János 
közjegyző, Rozália

626,0
(360,3)

Dragomérfalva Dragomérfalva
községi
közbirtokosság

Brán Emil 
g. kát. lelkész, 
Dragomérfalva

7 617,5 
(4 383,9)

Felsőszelistye Felsőszelistye
községi
közbirtokosság

Majoros István
szolgabíró,
Dragomérfalva

1 794,9 
655,4 

(1 410,1)
Jód Jód községi 

közbirtokosság
Dr. Mihályi János, 
Máramarossziget

4 042,1 
(2 326,1)

Izaszacsal Izaszacsal
községi
közbirtokosság

Tarcza János 
g. kát. lelkész, 
Izaszacsal

2 946,7 
(1 695,9)

Szurdok Szurdoki volt 
úrbéresek

1 690,1 
(972,7)

Rozália Rozáliái volt 
úrbéresek

Dán János
jegyző
Rozália

90,7
103,1

(111,5)
Összesen 19 566,5 

(11 260,5)

Az itt felsorolt erdőtulajdonosok csak azok a közös birtokosok 
voltak, akikre a törvény II. címe vonatkozott, azaz kötelesek voltak 
autonóm szervezetüket kiépíteni. Egy-egy faluban azonban több 
erdőtulajdonos is létezett, aki szintén állami kezelésbe adta erdejét, 
illetve kopárterületét. Ezért célszerű az említett községek közül egyet, 
Rozáliát kiemelnünk, ahol áttekinthetjük az összes erdő- és 
kopárterületet.167
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A birtokos neve az erdőterü et nagysága Megjegyzés
kh (ha)

Községi iskolaalap 4,9 (2,8)
Községi jegyző 2,1 (1,2)
Görög kát. egyház 23,9 (13,7)
Görög kát. lelkész 4,2 (2,4)
Görög kát. tanító 2,1 (1,2)
Volt úrbéresek 90,7 (52,2) erdőilletőségű
Volt úrbéresek 103,1 (59,3) legelőilletőségű
Volt úrbéresek 46,9 (27,0) legelőilletőségű, 

amit nem adtak 
állami kezelésbe

Egyes
magánbirtokosok

94,7 (54,5)

Kopárterületek, amelyekre kopárjavítási tervet késztettek, illetve 
hagytak jóvá:

kh (ha)
Mirea Szilárd és társai 12,6 (7,3)
Stikberg Nuszela és társai 2,0 (1,2)
Turda György István és társai 3,0 (1,7)
Ovics Simsi Eizik és társai 2,0 (1,2)
Argyelán Péter és társai 1,4 (0,8)
Stejnovics Mihály és társai 5,0 (2,9)

Mind az erdőgondnoksági, mind a községi áttekintésből az derül ki, 
hogy igen-igen elaprózott erdőkkel és kopárterületekkel kellett megbir
kózni. Ez a tény aztán már önmagában is behatárolhatta az állami kezelés 
hatékonyságát. Magyarul: sem az erdőfelügyelőség, sem a tulajdonosokhoz, 
illetve erdőkhöz közelebb lévő erdőgondnokság nem, vagy alig tudott 
szakmai kérdésekkel foglalkozni.

A szűkebben vett szakmai kérdéseket egyébként a vármegye által 
alkalmazott, rendszerint járásonként szervezett erdőőrök igyekeztek 
megoldani. Az erdőőrök szakmai felkészültsége ezt lehetővé is tette 
volna, de a munkát itt is egy nagyon lényeges ellentmondás akadályozta. 
Az erdőőrök létszáma a birtokosok anyagi hozzájárulásától függött. 
Általában keveset tudott a vármegye alkalmazni, mert az erdők 
jövedelme viszonylag kicsi hozzájárulást engedett meg. így aztán kevés
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erdőőr volt, akikre sok terület jutott. Következésképpen a belterjesebbé 
teendő erdőgazdálkodás a még külterjes viszonyokból származó jövedelme 
miatt a szakembereket nem tudta megfizetni. így aztán a vármegyei 
bizottságban egyik oldalról az erdőtisztek panaszkodtak a kevés erdő- 
örre, míg a másik oldalon az erdőbirtokosok a sok költséghozzájárulásra.

Az erdőszolgák az államerdészeti szervezet kiépítése után is 
megmaradtak az erdőbirtokosok alkalmazásában. Ők szakmai felada
tokat általában nem, csak őrzésieket láttak el. Ennek ellenére az igény 
mind az erdőőrök, mind az erdőtisztek részéről nagy volt, hogy ezek az 
erdőszolgák is használható, az erdészeti kérdésekben többé-kevésbé 
járatos emberekből verbuválódjanak.

A továbblépésre vonatkozó elképzelések egyértelműen az 
erdőgondnoki és erdőfelügyeleti rendszer összevonása mellett körvona
lazódtak.168 A kortársak ugyanis úgy vélték, hogy a két párhuzamos 
állami igazgatási-ellenőrzési rendszer egymás mellett történő működte
tése nem csak költségvetési megfontolásokból aggályos. Főleg azt 
emelték ki, hogy az erdőfelügyelőségek a kicsi létszámmal nem tudják a 
reájuk háruló feladatokat ellátni. Ugyanakkor az erdőgondnokok nem 
cselekedhetnek eléggé önállóan, mert az erdőhivataloknak vannak
-  gyakran a legkisebb kérdésben is -  alárendelve. Ha a felügyelőségekkel 
való egyesülés megtörténne -  vélték - ,  akkor az erdőgondnokok akár a 
felügyelők „kinyújtott kezei” lehetnének. Ráadásul a cselekvési szabad
ságuk, -önállóságuk is megnőne, mivel a hagyományos értelemben vett 
erdőfelügyelő sokkal több ügyben járhatna el, mint az erdőhivatalhoz 
beosztott erdőgondnok. (Ez az elképzelés részben az 1923. évi 
magyarországi erdőtörvényekben aztán megvalósult. Mivel azonban a 
hozzá fűzött reményeket -  elsősorban a hatásköri problémák miatt -  csak 
részben váltotta be, 1935 után ismét visszaállt a viszonylag önálló 
erdőfelügyelői rendszer.)

A másik, szintén szervezeti kérdés a vármegyei közigazgatási 
bizottság erdészeti albizottságának ügye.169 Kevesellték az erdőfelü
gyelő tanácsadói szerepét, miközben a tulajdonképpeni döntéshozók 
erdészeti kérdésekben laikusak voltak. Legfeljebb a saját jól felfogott 
érdekeikre figyeltek -  azért voltak benne az erdészeti bizottságban. Itt az 
erdészek a megoldást nem attól várták, hogy a tisztelt bizottsági tagok 
majd magukkal egyenrangúnak, tehát szavazóképesnek ismerik el a 
királyi erdőfelügyelőt, hanem a bizottság átalakításában. Nevezetesen a 
vármegyei elöljáróság hivatásos tisztviselőkkel történő ellátásával, 
felcserélésével, s így az erdészeti kérdések szakemberek kezébe kerülé
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sével. S ekkor lesz -  vélték -  lehetőség a közigazgatásban oly nélkülöz
hetetlen erdészeti propaganda kifejtésére is. Reálisan számoltak ugyanis 
azzal, hogy az erdészek ügyét csak az erdészek tudják megfelelően 
képviselni.

Mivel az államerdészeti szervezet működtetésének továbbra is 
neuralgikus pontját képezte a kezelési hozzájárulás behajtása, erre is 
születtek elgondolások.

ELEK István javasolta, hogy az erdőkre megállapított kataszteri 
tisztajövedelem alapján minden birtokostól (a magánuradalmaktól is!) 
erdőfelügyeleti adót kellene szedni. Hiszen az állami erdőfelügyelet 
nemcsak a 17. § alá tartozókat, hanem mindenkit ellenőriz. Az így 
befolyó pénzből (esetleg a faeladások értékeinek 10 %-ából, amit szintén 
adóként lehetne behajtani) az állam nemcsak az erdőtiszteket, hanem az 
erdőőröket is tudná fizetni. A vármegyéknek legfeljebb az erdőszolgák 
javadalmazása maradna, amely összeget az erdőbirtokosok könnyen 
összeadnák.170

Tehát az erdőőri intézményt is államosítani kell, mert az erdőtisztek 
a nagy feladatokkal önmagukban nem képesek megbirkózni. S ez 
lehetővé tenné -  vélték -  az erdőgondnokok szakmai irányításon túli, 
gazdálkodási tevékenységét. Hasonlóan például a Naszód-vidéki 
erdőgazdálkodáshoz.

4.3 Szolgálati viszonyok

Az államerdészeti szervezet kiépítése kapcsán már utaltunk rá, hogy 
a szakemberhiányon csak idővel tudtak változtatni, és a megnyugtató 
megoldást az állami erdőtiszti, vármegyei erdőőri és a községi, 
közbirtokossági erdőszolgai intézmény fokozatos megvalósítása hozta 
meg. Tekintsük azonban át, hogy a különböző képzettségű és beosztású 
erdészek munkája, mindennapjai miként alakultak.

Az erdőtisztek 1879 előtti helyzetét nagyban befolyásolta az, hogy
-  miként SIMON Gyula írta -  a „városi erdőmester, megyei erdész, 
uradalmi erdőfelügyelő stb. kevés kivétellel mindannyian a régi időből 
vett uradalmi jágerek, vagy egyéb megélhetési mód hiányában, bizonyos 
körökben protegált egyének.” Ők aztán a birtokrendezési eljárások során 
„erdészeti szakismerettel bíró szakértőkéként tekintélyes napidíjat, még 
tekintélyesebb útiköltség-térítést kapnak. Legfőbb törekvésük nem is az 
erdők állapotának rögzítése (azt otthon, utólag, gyakran mások
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véleményét ellopva csinálják meg), hanem az erdőn való evés-ivás, 
barátkozás.171

így a birtokos társaság, a megyei vezetőség ezen „szakértők” alapján 
ítéli meg az erdészeket. És amikor az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó 
erdőtulajdonosok számára előírták az erdőtiszt alkalmazását, nem tudták 
a ténylegesen felsőfokú végzettséggel rendelkező egyéneket értékelni
-  főleg ha azok nem illeszkedtek bele az előbb említett, kedélyes 
„erdőjáró” társaságba.

Az erdőtörvényt követő időszakban volt olyan birtokos, aki 
egyszerűen kijelentette: „neki egyáltalában erdőtisztre eddig szüksége 
nem volt, tehát ezentúl sincs.”172 Ennek ellenére a vármegyei bizottsá
gok sorra jelentették meg pályázati felhívásukat a kiépülő járási erdő
tiszti helyekre.173 Igaz -  miként azt H unyad megye példáján láttuk - ,  
igyekeztek a létszámmal takarékoskodni. A végzett erdészek azonban 
ezekre a járási erdőgondnoki (-főerdészi) állásokra nem tolongtak. A sok 
nehézség elriasztotta őket. Ezért írta PÉCH Dezső M aros-Torda megyét 
illetően: „a megyei erdész uraknak igen sok nehézséggel kellend majd 
megküzdeniök. Valóban kitartó erélyre leend szükségük, hogy az 
indolens köznéppel szemben a törvényszabta kötelezettségeknek megfe
leljenek.” 174

A járási főerdészektől tulajdonképpen minden, az erdő szakszerű 
kezelésével kapcsolatos feladatot megköveteltek. Az üzemtervezés volt 
az a kérdés, ami körül bonyodalmak keletkeztek, mert az sem időben, 
sem az anyagi juttatásba nem fért bele. így azért általában külön
-  mérsékelt -  díjat kaptak.

Hogy mégsem volt vonzó pálya, ahhoz az említett anyagi juttatás is 
hozzájárult. Nevezetesen, az erdőtiszt a legtöbb megyében kénytelen volt 
a bérét az erdőbirtokosoktól maga behajtani -  több-kevesebb sikerrel.175 
Ennél is nagyobb gondot jelentett viszont, hogy sem beteg-, sem 
nyugdíjbiztosítással nem rendelkezett. így az esetleges kiesése, megbete
gedése komoly, egzisztenciális problémát jelenthetett. Igaz, a legtöbb 
megyében idővel az erdőtulajdonosok kezelési hozzájárulását központo
sították és a járási erdőtiszteket onnan fizették, de a nyugdíjbiztosítást 
majd csak az állami erdőkezeléssel sikerült megoldani. Mindezen hiá
nyosságokat a megye úgy igyekezett ellensúlyozni, hogy élethossziglan 
választott, nevezett ki járási erdészeket. Ettől várta: a járási erdésznek 
megnyert egyének nem kapkodnak, nem féltik az állásukat, hanem 
tényleg egy hasznos életpályát tűznek ki, akarnak befutni.
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A járási erdészekkel kapcsolatban egyébként felmerült -  főleg utólag -  
hogy a megválasztás, kinevezés alkalmával nem a szaktudás és az elhi
vatottság játszott szerepet, hanem a megyei, községi „urak” véleménye. 
Az általuk pártfogolt erdész a kinevezését követően pedig feltehetően 
nem húzott ujjat az őt állásba juttató „urakkal” 176

A járási erdőtiszti intézmény sikertelensége vezetett aztán el az 
előbb önkéntes, majd kötelezően előírt állami erdőkezeléshez. Az állami 
erdőtiszt feladatait a következőkben határozták meg:177

-  a birtokviszonyok rendezése, illetve az erdőbirtok határainak 
megállapítása és biztosítása, különösen az illetéktelen foglalók ellen;

-  a rendszeres gazdasági terveknek a birtokos igényeihez képest, a 
tényleges gazdasági állapotok gondos figyelembe vételével való 
elkészítése;

-  a gazdasági tervek alapján az évi fahasználatok kijelölése és a 
használatok szakszerű foganatosítására való felügyelet;

-  a legeltetés szabályozása;
-  az erdősítések tervezése, vezetése és felügyelete;
-  az erdőrendészeti áthágások megakadályozása;
-  az erdei kihágások megtorlása iránt való intézkedés;
-  az erdőőri személyzetre való felügyelet;
-  végül erdészeti ügyekben, különösen pedig a fatermés értékesí

tésénél a birtokosok részére szakszerű tanácsadás.
Tehát minden erdővel kapcsolatos feladatot a „nyakukba varrtak” 

Vajon meg lehetett ennek felelni? Folytassuk tovább a források értéke
lését, s akkor a válaszhoz bizonyára közelebb jutunk.

Az óriási feladatok mellett az állami szolgálat jelentős egziszten
ciális biztonságot adott. Igaz, a kincstári erdészekkel összehasonlítva
-  mind fizetésben, főleg pedig az előrejutás lehetőségében -  a lemaradásuk 
még mindig jelentős volt. Ugyanakkor az erdőtisztek segítői, a vármegye 
által alkalmazandó erdőőrök is sok helyen hiányoztak.

A megszervezett állami erdőgondnokságok ez irányú nehézségeiről 
például az egyik Szolnok-Doboka megyei, nagyilondai erdőgondnok 
1894. évi jelentésében olvashatunk.178 Ő írta, hogy az erdőgondnokság 
által kezelt erdők 141 km hosszú, 59-69 km széles területen fekszenek, 
ahol az egyetlen erdőőr nem tudja ellátni az őrzési feladatokat. Az ő 
segítségére lennének az erdőszolgák, akik viszont „tudatlan, morális 
érzék nélküli oláhok lévén, nem megbízhatók.” Ebben a helyzetben az
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erdőgondnok is kénytelen védelmi feladatokat ellátni, ami viszont a 
szakmai munkájától vonja el.

A nehézségek ellenére a selmeci akadémiát mind tömegesebben 
elvégző erdészek számára leginkább ez a bizonyos erdőgondnoki állás 
elérése lehetett az óhajtott cél. Ahogyan ILLÉS Nándor, egykori akadé
miai tanár írta: Az erdőgondnoki kinevezés „az erdész életében a legbol
dogabb nap. Az erdőmesterré, a tanácsossá való kinevezés az ambíciót 
elégíti ki, amaz az élet boldogságát nyitja meg.” 179 Az „élet boldog
ságának megnyitására” a kötelező állami erdőkezelés bevezetését 
követően aztán mind több fiatalnak nyílt lehetősége. Ez természetesen 
nem jelentette azt, hogy az 1898.XIX. te. életbelépése után ne lettek 
volna egzisztenciális, főleg pedig szolgálati problémák. Folytassuk ezek 
vizsgálását!

Az államerdészeti hivatalok erdőtisztjei állomáshelyük elfoglalása
kor általában nem számítottak a kincstári erdészekkel egyező munka- és 
életkörülményekre, de a tapasztalt nehézségek még így is sokukat 
elriasztotta. Például a megoldatlan lakáshelyzet. Míg a kincstári 
területeken általános volt a szolgálati lakás (amihez legtöbbször a hivatal 
is csatlakozott), itt erről csak a legritkább esetben lehetett szó. így aztán 
az erdőgondnokok ideiglenes székhelyen, ott, ahol éppen lakást kaptak, 
ütötték fel tanyájukat. Például a gurahonci (honctői) (Arad m.) 
erdőgondnok évekig Borossebesen lakott. Ő írta 1898-ban, hogy 
egyedül Nagyhalmágyon lehet, lehetne elfogadható lakást kapni. „A 
többi községekben az előállított lakások a tisztaság legelemibb 
követelményeinek sem felelnek meg, s azokban a tiszti személyzet terhes 
szolgálata után nyugalmat nem talál, úgyhogy gyakran kénytelen messze 
kocsiutat tenni, hogy kellő pihenést találva, reggel ismét visszatérjen.” 180

A kötelező állami erdőkezelés bevezetésekor a birtokosok 
kényszerítve voltak a kiszálló erdőtiszt számára fogatot és lakást adni. 
Ezzel kapcsolatban írták: „intelligens tanult ember[nek] három korona 
napidíj és harminchárom fillér kilométer-pénz mellett kell faluról-falura 
vándorolnia a robotban szolgáltatott, piszkos, sokszor fűtetlen szobában 
hálnia.”181 A másik oldalról a birtokosság nemcsak a lakást, hanem az 
„előfogatot” is terhes, a jobbágyvilágra emlékeztető robotnak tekintette. 
Ráadásul megfelelő igásállatai sem voltak hozzá (mert azokkal vagy 
maga dolgozott, vagy legelőre adta), így gyakran csak bivaly- vagy 
tehénfogatot tudott a „gondnok úr” rendelkezésére bocsátani. Aki aztán 
elképzelhető, milyen munkakedvvel ment ki az erdőbe -  a kirendelt,
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kapuszer szerint kijelölt, nem éppen buzgó munkásokkal például vágás
területet kijelölni vagy erdőhatárt állandósítani.182

A kellemetlenségekhez hozzájárult még egy, a törvényből következő 
hatásköri probléma is. „A járási [erdőgondnok] -  írta ELEK István -  a 
közérdek szolgája, az erdőbirtokosoknak a törvény végrehajtásában 
ellenőre és tanácsadója, de nem vagyonkezelője; -  egy hivatalnok, aki 
nem parancsol senkinek, intézkedik papíroson s szaladgál, mint az Urbán 
lelke.” 183

Itt aztán rögtön meg is fogalmazódott a továbblépésre vonatkozó 
elképzelés: kapjon az erdőgondnok nagyobb önállóságot; vagy tényleges 
erdőfelügyelői jogkört, vagy igazi vagyonkezelői feladatot. S ezen elképze
lések összefüggtek az erdőgondnokság és erdőhivatalok viszonyával is.

Az erdőhivatalok és erdőgondnokságok között ugyan nem merültek 
fel hatásköri problémák (a törvény szerint mindenért a hivatal volt a 
felelős), hanem inkább emberiek. Az erdőhivatal-főnökök általában 
tapasztaltabb, idősebb erdészek voltak, akik 3-4 erdőgondnok munkáját 
is irányították, felügyelték. Ezt természetesnek vette mindenki, hiszen az 
okleveles erdészeket, erdőmérnököket 4-5 éves gyakorlattal már 
erdőgondnokká nevezték ki. Utóbbiak közül azonban sokan kifogásolták, 
hogy a főnök a „nyakukra ül”, hiszen még az útiszámlákat is velük kell 
aláíratni, jóváhagyatni. Gyakorlatilag nem dolgozhatnak, nem mehetnek 
önállóan sehová. Miközben -  vélték -  a hivatalfőnök még a madárvonu- 
lási vagy hernyódúlási megfigyeléseket és a legkülönfélébb, a minden
napi „daráló” mellett igazán kisszerű feladatokat is rájuk osztja ki.184

Ebből aztán a kiutat kétfelé látták. Vagy az erdőgondnokokat kell 
nagyobb önállóságra emelni (akár az erdőhivatalok nélkül is), vagy 
pedig az erdőhivataloknak csak erdőőröket rendeljenek alá. Ez utóbbiak 
a helyszínen, közvetlenül az erdőbirtokosok között dolgozhatnának, s 
őket az erdőhivatalok irányítanák.185

Mindenképpen utalnunk kell azonban arra, hogy a külső, tárgyi 
nehézségeken kívül az erdőgondnokok a bírálatra gyakran maguk is 
rászolgáltak; hogy tudniillik a munkájukat nem mindig szervezik meg 
jól. Egy vizsgálat során kigyűjtötték a nagybányai erdőgondnok évi 
munkarendjét, amelyet aztán elemeztek is.186 Számunkra is tanulságos 
az 1905. évi külső szolgálatait áttekinteni.
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A kiszállás jogcíme Eltöltött napok A vizsgálatot

Erdőrendezés, határrendezés,
száma végző bejegyzése

-biztosítás 32
Erdősítések és azok felülvizsgálata 4 kevés
Ellenőrző bejárások 
Erdei kihágások tárgyalása

16 kevés

székhelyen kívül 28
Gyümölcsfaiskola 88 sok
Vágáskijelölések 12
Erdőőrök elleni vizsgálat 7
Vadkár- és erdőkárbecslés 3
Különféle vegyes kiszállás 20
Faeladás és annak előkészítése 3 nem sok
Fabecslés 2 nem sok
Birtokossági gyűlés 1
Összesen 216

A vizsgálatot végző minisztériumi kiküldött, KARVAS Emil 
különösen a gyümölcsfaiskola sűrű meglátogatását és az üzemtervi 
kiszállások ésszerűtlenségét kifogásolta. (A gyümölcsfacsemeték megne- 
velését és a községi kertek számára való kiszolgálását részben az állami 
erdészet feladatává tették, ezért az erdei fák mellett gyümölcsfákat is 
kellett nevelni.) A gyümölcsfaiskolával kapcsolatos kiszállásokról írta: 
„A fenti kimutatás szerint 88 esetben járt a gyümölcsfa iskolában, mi 
azonban nem jelenti azt, hogy teljes 88 napot vett volna igénybe, mert a 
faiskola Nagybánya városától csupán mintegy 7,3 kilométerre van, mely 
utat kocsin 40-45 perc alatt meg lehet tenni, és mivel a faiskolánál egy 
kertész állandóan van alkalmazva, ki a munkálatokat vezeti, nincsen 
szükség arra, hogy az erdőgondnok egész napokat ott töltsön.”

Mindebből azt vonták le, hogy az erdőgondnok nem haladhat az 
üzemtervek készítésével, mert az idejét -  feleslegesen -  a csemetekert
ben tölti. Ugyanakkor az erdőrendezési, üzemtervezési célú kiszállásait 
sem szervezi meg jól. Megállapították például, hogy az egyik birtokos 
108 kh-nyi (62 ha) legelőerdő üzemű erdeje üzemtervét -  „nagyon lassú 
munkát feltételezve” -  négy nap alatt el lehetett volna készíteni, de az 
erdőgondnok nyolc ízben utazott oda ki, és összesen tíz napot fordított az 
üzemtervi munkákra. Máshol egy birtokfelmérésre, amelyhez összesen 
140 irányzásra (szög- és távolság-, magasságmérésre) volt szükség, az
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erdőgondnok nyolcszor ment ki a területre. Ebből aztán nemcsak a munkák 
lassú elvégzése, hanem a birtokosokkal való súrlódások is következnek, 
mert azokra „az ilyen eljárás valósággal zaklatás számba megy”

A fenti, bizonyára szélsőséges eset kapcsán is rá kell mutatnunk, 
hogy az erdőtisztek idejét és energiáját nagyon sokszor nem is a szakmai 
kérdések, hanem a birtokosokkal való kapcsolattartás kötötte le. így nem 
haladtak sem a tervezési, sem az adminisztrációs munkákkal. Elgondol
ható ezek után, hogy az erdőtisztek a mindennapi feladatukat meghaladó 
munkákban, például a kopárfásítási javaslatok kidolgozásában, netalán a 
fásítási tervek készítésében és a tényleges végrehajtás ellenőrzésében 
milyen erővel tudtak részt venni. Ennek ellenére az államerdészeti, az 
erdőgondnoki rendszer csaknem 20 évig változtatás nélkül fennállt. 
Annál is inkább, mert az erdőgondnokokra nagyon nagy szükség volt a 
(következő fejezetben tárgyalandó) birtokosságok szervezeti keretei 
megteremtésében, önállóságuk létrehozásában is.

Az erdőfelügyelőségek mindennapi munkájával itt nem tudunk 
foglalkozni. Mégis utalni kell rá, hogy a felügyelőségek létszámát a 
századforduló éveiben már 3-4 főben szabták meg, bár közülük 
kinevezett, tényleges erdőtiszt általában csak az erdőfelügyelő és az 
alerdőfelügyelő volt. (Ez utóbbiak többször kifogásolták az elnevezést; 
tf/erdő/é/ügyelő, amit a társadalmi -  sőt hivatalos -  érintkezések során a 
legkülönfélébb élcelődések céltáblájaként éltek meg.187) 1-2 műszaki 
díjnok (nem államvizsgázott erdőmérnök), illetve irodai alkalmazott 
alkotta még a létszámot. Az 1879:XXXI. te. 34. §-a szerint az erdő
felügyelő évenként legalább egyszer köteles volt a területét, az ottani 
erdőket bejárni. Az erdőfelügyelő az erdőkben mégis csak ritkán, az 
üzemtervi vagy kopárfásítási felülvizsgálatok során jutott, s a birtoko
sokkal még kevesebb alkalommal találkozott. Ennek ellenére voltak 
feszültségek, nehezen elintézhető ügyek. Ebből következett aztán a 
kívánságuk is: „Ne legyen az erdőfelügyelő áthelyezhető, ha egy-egy 
mágnásnak, egy-egy »grata persona«-nak a tyúkszemére lépett.” 188

Az erdőőrök erdőtörvény előtti állapotát talán legjobban az Aradi 
Kereskedelmi és Iparkamara 1876. évi jelentése írja le. Szerintük az 
erdők védelmére a legtöbb esetben „diplomával ellátott erdő-molyt” 
állítanak. Ok azért adják el, rongálják az erdőt, a faállományt („moly- 
szerűen”), mivel nyomorúságos fizetést és még nyomorúságosabb 
napidíjat kapnak. Következésképpen az erdőben nem megvédendő 
jószágot, hanem jövedelmi forrást látnak.189

92



A helyzeten az 1879. évi XXXI. te. 37. §-a úgy igyekezett segíteni, 
hogy az életbelépés utáni 10. évtől már csak szakvizsgázott erdőőröket 
volt szabad alkalmazni. Természetesen ezektől nemcsak többet lehetett 
követelni, hanem magasabb fizetést és egyéb juttatásokat is kaptak. Az 
erdőbirtokosok azonban ebben is csak a költségnövekedést látták. A 
Szolnok-Doboka megyei helyzetről írta SÁRKÖZI Miksa járási 
főerdész: „oly akadályokra bukkantam, melyeket bona fide lehetetlen 
legyőzni s inkább lehetséges a legbuzgóbb dákó-román atyafiaktól 
magyar érzelmű hazafiakat csinálni, mint sem az itteni úrbéres közbirto
kosokat és egyházközségeket szakképzett erdőőrök tartására reábírni.” 190

Mindezek ellenére a vármegyei bizottságok meghirdették az erdőőri 
állásokat,191 ahová aztán több-kevesebb sikerrel kaptak is embereket. A 
pályázatokból talán azt emeljük ki, hogy az állami erdőkezelés megvaló
sítása előtt -  például H unyad megyében -  a magyarul tudás csak előny 
volt, míg 1898 után magyarul tudni kellett, a román nyelv ismerete 
legfeljebb csak előnyt jelentett. Az erdőőri állásokat pedig 1889 után 
csak erdőőri szakvizsgával, vagy annak rövid határidőn belüli letételével 
lehetett elnyerni. Szintén itt említjük meg a következőket is.

A későbbi, az 1898:X1X. te. utáni helyzettel ellentétben ekkor még 
„az erdőket s részben a vadászatot kedvelők léptek sorompóba s 
ajánlották fel szolgálataikat, s miután a vidékkel, az erdőkkel s annak 
legrejtettebb zugaival, a helyi szokásokkal, a néppel, ennek fa- és 
vadorzó rétegével, s azok anyagi és személyi viszonyaival s szokásaival 
stb. közvetlen ismeretségben voltak s az előírt gyakorlati évek alatt 
szerzett s a helyi viszonyokhoz alkalmazkodott szakismereteik bővületé- 
vel a szükséges vizsgát is letették, feladataiknak a legsikeresebben is 
bírtak megfelelni.” 192 Ráadásul ők helyben rendelkeztek házzal, portá
val, tehát a szolgálatot olcsóbban oldották meg.

Az erdőőröket ugyanis még az államerdészeti kezelés kiépítése után 
is birtokosok fizették, s itt is az első időben maguknak az erdőőröknek 
kellett a járulékot behajtaniuk. Ebből aztán gyakran -  miként arról a 
dévai erdőfelügyelő 1898-ban tudósított -  több hónapos elmaradások 
keletkeztek.193 A helyzeten csak az erdőőrök „államosítása” segített 
volna, de az ezzel kapcsolatos terveket tulajdonképpen senki sem 
pártfogolta. így meg kellett elégedni azzal, hogy a XX. század első 
évtizedében valamennyi megyében kiépítették a nyugdíjjal, beteg- és 
baleseti biztosítással járó rendszert, illetve a megye központosította és 
fizette az erdőőri (évi) bért.
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Az erdőőrök csekély anyagi megbecsüléséhez hozzájárult még 
működésük igen-igen gyenge megítélése is, s ez különösen a kötelező 
állami kezelés bevezetése után, az „idegen”, de szakvizsgázott, hatósági 
esküt tett erdőőröket illetően volt érvényes. Miért voltak „gyűlöletesek”? 
„Mert minden falusi ember tudja ezekről a szerencsétlen 
erdőgyaloglókról -  írták 1906-ban - ,  hogy az ő zsebeik terhére tengőd
nek s viszontszolgálatot ezért semmit sem teljesíthetnek. Kergetve, 
hajtva vannak, mint a kóbor ebek, de kóborlásaiknak semmi célja és 
eredménye nincs és nem lehet, mert mit őriz az olyan őr, a kinek havonta 
csak egyszer egy rövid félórára ju t ideje a közös erdő szélén vagy a 
községben megjelenni s aztán futnia kell tovább a másikig.” 194

Ebből a megalázott helyzetből következett a továbblépésre 
vonatkozó elképzelés is: az erdőőri szervezetet is államosítani kell. Erre
1913-ban országos mozgalom indult,195 de sem ekkor, sem a két 
világháború közötti időszakban az erdőőrök ez irányú céljukat nem érték 
el. Pedig számíthattak az államerdészeti tisztikar jóindulatú támogatá
sára, mivel éppen az erdőgondnokok voltak legjobban az ő szakmai (és 
részben őrzési) munkájukra ráutalva. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést egy 
kicsit közelebbről is.

Legelőször az államerdészeti erdőkezelés előtti állapotokhoz kell 
visszatérnünk. Itt ismét utalunk Hunyad megye példájára, az állami 
kezelés körüli huzavonára. A vármegye igyekezett az erdőtiszteken 
takarékoskodni, a birtokosok meg az erdőőrökön és erdőszolgákon. 
Ezzel kapcsolatban írta AJTAY Sándor az Erdészeti Lapok hasábjain, 
hogy a Hunyad vármegyei erdőtisztek helyzete olyan, „mintha csak a 
tisztek mennének háborúba katonaság nélkül” Segítségeik legfeljebb 
csak az erdőpásztorok, a „gornyikok” voltak, akik azonban évi 5-10 (- 
20) forintos bér mellett nemigen végeztek valódi erdőőrzési munkát.196

Az állami erdőkezelés megvalósításakor az erdőőrök, különösen 
pedig az erdőszolgák helyzete, munkafeltétele nem sokat változott. Az 
erdőtisztek tehát még évekig, évtizedekig -  miként AJTAY Sándor írta -  
„katonaság nélküli tisztek” voltak. így aztán az erdőgondnoksági 
jelentések visszatérő témája volt a hiányzó altiszti személyzet, illetve 
annak alkalmatlan voltára történő panaszkodás. Ehhez lássunk néhány 
1898. évi erdőgondnoksági beszámolót.197

Egy Maros-Torda megyei erdőgondnok, a szászrégeni erdőőrök 
(tulajdonképpen erdőszolgák) rossz anyagi megbecsüléséről, így a 
foglalkozás népszerűtlenségéről számolt be. Többek között ezt írta: 
erdőőri (erdőszolgai) állásra „alig lehet ( ...)  embert kapni, hol talán azzal
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kecsegtetheti magát az erdőőr, hogy valami mellékes jövedelemre is 
szert tehet, ha erdőőr lesz. Még az őr fegyverhasználata egy-két szenve
délyesebb puskást csábít, de általában véve e tekintetben nagyon nehéz a 
helyzet.” Ezt a minden tekintetben nehéz helyzetet a következőkkel is 
illusztrálta: „Az alkalmazott erdőőrök a nép legszegényebb osztályához 
tartoznak, szinte kivétel nélkül és csak nagy ritkán, elvétve akad 1-2, a ki 
írni is tud, s már nagyon előre haladott állapotnak tekinthető, ha a 45-ből 
2-3 a nevét is le tudja írni, némelyik annyira lassú eszű, hogy ha a leg- 
odaadóbban is megmagyaráz neki valamit az erdőtiszt, a végén, mikor 
már azt hinné, hogy megértette teljesen: újra kérdi, hogy mit is akart 
mondani.”

Az erdőőrök helyzetét világítja meg a dési (Szolnok-Doboka m.) 
erdőgondnokság jelentése.

A vármegyében 7 szakvizsgázott erdőőrt alkalmaztak, akik közül 
négynek volt járási kerülete, a többiek az erdőtisztek mellett végeztek 
kisegítő, de részben természetesen erdőtiszti munkákat. Ok igyekeztek a 
477 erdőszolga munkáját felügyelni, irányítani. Egy erdőőrre átlagban 68 
erdőszolga jutott, a területet illetően pedig 65-65 község, ahol a birtoko
sok összes száma átlagosan 154 volt, az átlagkerültek pedig több mint 10 
ezer kh (kb. 5,8 ezer ha). „Világos ebből -  írta az erdőgondnok - ,  hogy 
ezek az erdőőrök a legjobb akarat mellett sem tölthetik be állásukat úgy, 
amint a szolgálat érdeke megkívánná. Hozzájárul még csekély, összesen 
350 frt fizetésök, aminek természetes következménye, hogy az illető 
alighogy megismerkedett területével, visszariad a nehézségektől és a 
fizetéssel arányban nem álló fáradalmaktól, s másfelé néz állást, 
úgyhogy minden esztendőben 1-1 állás lemondás folytán betöltendő.”

Az erdőőrök, erdőszolgák helyzetét a megyék szolgálati szabály
zatban igyekeztek rendezni. A rad megye például 1896-ban állította 
össze és 1898-ban hagyta jóvá az állami kezelésben lévő erdőiben alkal
mazott erdőőrök és erdőszolgák szolgálati szabályzatát.198 Ebből 
kiemeljük, hogy mind erdőőrnek, mind erdőszolgának azok jelentkez
hettek, akik a „24-ik életévöket betöltötték és a 45-ik életévet még túl 
nem haladták” Az erdőőrök félfogadásánál előnyben részesítették 
azokat, „kik a hivatalos magyar nyelvnek tudása mellett a vármegyében 
dívó román nyelvet is bírják” Az erdőszolgák kiválasztásakor pedig 
„előnyben részesítendő ( ...)  a kiszolgált és végleg elbocsájtott katonák, 
úgy azok, kik ( ...)  azt is kimutatják, hogy a vármegyében dívó nyel
veken kívül a magyar nyelvet is bírják, valamint, hogy olvasni és írni 
tudnak”
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Az erdőőrök, erdőszolgák kiválasztására erdőőri járásonként „erdő
bizottságot” választottak. Ebbe a 6 évre létrehozott bizottságba a 100 kh- 
on aluli birtokosok egy-egy szavazattal rendelkező tagot delegáltak. A 
100-500 kh birtoknagyságú erdőtulajdonosok delegátusa két, az 500- 
1000 kh birtokosoké három, az 1000 kh feletti tulajdonosok küldötte 
pedig négy szavazattal rendelkezett. Amikor egy állás megüresedett, 
akkor a járási főszolgabíró összehívta az erdőbizottságot és előterjesz
tette a korábban kiírt pályázatra beérkezett jelentkezők jegyzékét. A 
tagok a pályázatok ismeretében választottak, szavaztak. Az illető járási 
erdőgondnoknak is volt szavazati joga, így az esetleges szavazategyen
lőség esetén az ő véleménye, voksa döntött.

M áram arosban  1896-ban, a „szövetkezeti erdőtiszti intézmény” 
idején 36 járási erdőőrt alkalmaztak.199 Az állami erdőkezelés kiter
jesztése után, 1902-ben már 40 járási erdőőr volt, 1912-ben pedig ismét 
csak 35, míg az erdőszolgák száma 143.

A megyei erdőőrök bére ugyan alatta maradt a hasonló beosztásban 
lévő kincstári társaikénak, de a „vármegyei erdőőri nyugbéralap” létesí
tésével az ő öregségi, illetve özvegyi-, árvaellátási lehetőségükről is 
igyekeztek gondoskodni. Az erdőőrök a máramarosi szabályzat szerint 
35 évi szolgálattal érték el a teljes nyugdíjképességüket, de már 10 évi 
szolgálat után megkapták a teljes nyugdíj 40 %-át. Ez aztán a szolgá
latban töltött évek arányában, évente 2,0-2,5 %-kal növekedett. Az 
özvegyek az időarányos nyugdíj felére voltak jogosultak, míg az apátlan 
árvák az anyjuk nyugdíjának egyötödére, a teljesen árvák pedig 
kétödödére.

A segéderdőőrök és erdőszolgák nyugellátását az országos munkás- 
és segély pénztárba befizetett járulékból lehetett volna fedezni, de az 
erdőbirtokosok ezt általában nem fizették, így az általuk alkalmazottak 
nem is kaptak ilyen ellátást.

A vármegye által kézbe vett erdőszolgai szervezettel azonban nem 
mindenhol voltak elégedettek. Visszasírták a régi, „patriarchális” 
rendszert, amikor a birtokosok az erdőszolgákat maguk fogadták fel, 
maguk fizették, amely erdőszolgák kimondottan helyi emberek voltak. 
Itt-ott a főszolgabíró fel is eskette őket, így az erdőkárosításokat tanú 
nélkül bejelenthették, tanú nélkül „folyamatba tehették” Az új rendszer
-  írták -  itt is idegen embereket hozott a faluba, akiket ugyan nem 
lehetett elfogultsággal vádolni, de ügybuzgósággal sem. Ráadásul esküt 
sem tehettek -  lásd az erdőtörvény erdőőrökre vonatkozó rendelkezését 
így nem hatósági személyek. Az erdőkárokat legfeljebb felfedezhetik, de
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a bejelentés az erdöőrökre vár. A bajon itt-ott úgy segítettek, hogy az 
erdőszolgákat egyben mezőőri teendőkkel is megbízták. Mégis -  írták a 
kortársak -  ez csak akkor működne, ha az erdőszolgák is kettesével 
járnának, mint a csendőrök.

Az erdőszolgák feladatukat tehát akkor tudják ellátni, ha az 
intézményt továbbfejlesztik. Ennek lehetséges útjai:

-  A 17 § alá tartozó birtokosok esetében is megengedik a szolgák 
felesketését, miként azt a magánbirtokosok megtehetik. így tényleges 
erdőőrzést is elláthatnak.

-  Nem minden erdőt kell azonos intenzitással őrizni. így a birto
kosra kell bízni, hogy milyen és mennyi erdőszolgát alkalmaz, illetve 
hány alkalmazásához járul hozzá anyagilag is.

-  Ha a birtokosok nem tudnak/akarnak megfelelő erdőszolgai háló
zatot fenntartani, akkor a vármegye vegye kézbe az ügyet. Úgy, miként 
az erdőőrök esetében, központosítsa a járulékokat, s a szolgák is várme
gyei alkalmazottak legyenek.

-  Akár az állam is vállalkozhatna az erdőőrzésben való részvételre 
úgy, hogy a katonaságon belül hoz létre erdőőrzési osztályt.200

Meg kell azonban állapítanunk, hogy a fenti tervek éppen az 
erdőszolgai intézményt illetően rugaszkodtak el legjobban a valóságtól. 
Az állam ebben tényleg nem tudott szerepet vállalni, míg a birtokosok 
nem akarták „fizetett ellenségeik” számát szaporítani. így az erdőszolgai 
intézmény megmaradt annak, ami volt: tessék-lássék hivatalnak, ahová 
legtöbbször a máshonnan kiszorult emberek kerültek. Ez aztán rányomta 
a bélyeget mind a munkájukra, mind az erkölcsi tartásukra.

Összefoglalásként ismét utalunk rá, hogy a nehézségek ellenére is 
mindenhol megteremtették az erdőtörvények végrehajtásának személyi 
feltételeit. Ezek anyagi terheit részben az állam, jórészt azonban a 
birtokosság vállalta. Az erdészeti igazgatás különféle fokozataiba került 
emberek eltérő végzettsége, különböző feladatai ugyan egymás között is, 
főleg pedig az erdőtulajdonosok és a lakosság viszonylatában nem volt 
konfliktustól mentes, de a cél, a hosszú távú erdőgazdálkodás megterem
tésének igénye végül is nélkülük nem valósulhatott volna meg. S ezt a 
további, már jórészt erdészeti szakmai kérdések vizsgálatával tudjuk 
igazolni.
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Hogy a birtokosoknak mennyire nem volt fogalmuk az új, polgári 
értelemben vett tulajdonviszonyokról, arra KABINA János említ egy 
máramarosi példát.201 Az ottani havasi legelők tulajdonosai -  írja 
KABINA 1882-ben -  úgy gondolták, hogy a havasok alatti erdők is az 
övék, le akár a völgyig. Szerintük tehát az erdő is olyan természetű 
Jó szág ”, mint a folyómeder, illetve a vízfelület, amely köztudottan a 
parti ingatlanhoz tartozik. Ez a vélekedés is mutatja, hogy az erdők tulaj
doni rendezése nagyon messziről indult. Hogy aztán a jogi viszonyok 
tisztázása a köztudatba mikor és hogyan került át, az talán majd legjob
ban az erdőrendészeti kérdések vizsgálatakor derül ki.

A tulajdonviszonyokat illetően a kiegyezés után születő törvények 
tárgyunk szempontjából két területen fontosak. Az egyik a közös vagyon 
egyének részére történő felosztása. A másik pedig a közös birtok elidege
nítése, netalán elcserélése és tagosítása.

Legelőször tekintsük át a vagyonfelosztás módozatait, lehetőségeit. 
A kérdést némileg bonyolítja, hogy a szűkebben vett erdélyi részek ez 
irányú törvényei és az anyaország törvényei csak több lépcsőben váltak 
azonossá. Ráadásul mind a volt úrbéresek, mind a községek, mind pedig 
a nemesi közbirtokosságok legtovább fennmaradó közös vagyonát a 
legelők és az erdők képezték.

Az 1871. évi Lili. (miként már idéztük), amely „az 1848. évi 
törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog- és 
birtokviszonyok rendezéséről” intézkedett, s 32. §-ában kimondta: „a 
volt úrbéresek számára kihasítandó erdőtér mint ezeknek közös erdeje 
kezelendő, s a gazdálkodás az ily erdőkre fennálló vagy ezután kibocsá
tandó szabályok szerint a közigazgatási hatóságok felügyelete alatt 
gyakorlandó.” Tehát a volt jobbágyok erdeiket közösen kötelesek hasz
nálni, hasznosítani. Találunk azonban számos olyan példát, amely szerint 
az érintettek nem tudták vagy nem akarták a törvényt betartani.

Az adalini volt úrbéresek (Kolozs m.) 1878-ban kapták meg az 
erdőilletőségüket, 143,2 kh-at (82,4 ha).202 Ezt azonban (nem ismerve a 
törvényt ?) maguk között felosztották és egyénileg használták. Ezért őket 
az erdőfelügyelő megbírságolta, mindennemű fahasználattól, legeltetés
től eltiltotta. A birtokosok azonban kérték a vármegyei közigazgatási 
bizottságot, hogy számukra legalább ideiglenes használati tervet adjon 
ki, mert „erdőnk használatát, miután egyedül erre vagyunk utalva, semmi 
szín alatt nem tudjuk” nélkülözni. A bizottság, majd a miniszter -  meg-

4.4 Birtokviszonyok, a közösségek önkormányzata
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hallgatva a kolozsvári erdőfelügyelő véleményét -  1886-ban engedélyezte 
a szálalást és a (korlátozott) legeltetést. Egyben előírta a rendszeres 
gazdasági terv 1886 végéig történő elkészítését.

Az 1879. évi erdőtörvényt követően, 1882-ben a földművelés-, ipar
és kereskedelemügyi miniszter külön rendeletben hívta fel a figyelmet „a 
volt úrbéresek és zsellérek erdeinek fel nem oszthatása és közös 
kezelésére” (19.416/1882. FIK.). Az úrbéri elkülönítés folyamata 
azonban továbbra is önmagában hordozta az erdők elpusztításának, 
kíméletlen használatának lehetőségét. Több helyen arra is volt példa, 
hogy maguk a törvényszékek járultak hozzá az elkülönítés utáni 
felosztáshoz -  feltehetően az 1871. évi Lili. te. nem ismeretéből, nem jó  
alkalmazásából kifolyólag.203 Ennek megakadályozására aztán több 
rendelet is született,204 nekünk azonban reá kell világítanunk a 
következőkre is.

A századfordulón úgy értékelték, hogy az 1879. évi erdőtörvény 
rendelkezéseit az erdészek túlságosan sablonosán értelmezték. Ebből 
következett, hogy erdőilletőség fejében kapott területeket helyenként 
nem feltétlen erdőtalajon állókba soroltak be, míg legelőilletőségű 
területek akár véderdőkre vagy feltétlen erdőtalajon lévő erdőkre 
kerültek. (Megjegyezzük: ebben nagyon sokszor az úrbéri elkülönítések 
gyakorlati végrehajtása is hibás alapot jelentett.) így aztán már a 
kiindulás rossz volt, ami számtalan további összetűzésre adott 
alkalmat.205 Szintén utólag látták, hogy az igen-igen szánandó 
állapotban lévő volt úrbéres erdőket, erdőmaradványokat nem kellett 
volna beerdősítendő kopároknak, illetve feltétlen erdőtalajon állóknak 
felvenni, hanem már akkor lehetőség lett volna azokat az erdő művelési 
ágból kiengedni.206 A tulajdonosok hadd boldoguljanak a saját 
gazdasági céljaik alapján, az erdészek pedig a meglévő és jó  eséllyel 
megóvható erdőkkel foglalkozzanak. Hogy az erdők törzskönyvének 
1880-as évek elején történő felfektetéskor mégis miért nem így 
gondolkoztak, arra sok magyarázat született. A legfontosabb oka az a 
hiányosság, amely az 1879:XXXI. tc.-en alapult, hogy tudniillik nem 
adta meg az erdő fogalmi meghatározását, csak a kataszteri 
birtoknyilvántartások szerinti „erdők”-re hagyatkozott. így a végrehajtás 
során kénytelenek voltak minden ott feltüntetett „erdő”-vel foglalkozni.

Lássuk azonban a további erdőfelosztási lehetőségeket.
A volt úrbéresekkel, közbirtokosságokkal most együtt tárgyalt 

községi erdők elidegenítésére és felosztására vonatkozó törvényes 
előírások mások voltak. Igaz, az 1871. évi XVIII. te. 26.§-a megengedte
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a községi vagyon, így az erdők eladását is, de azt vármegyei, illetve 
belügyminiszteri engedélyhez kötötte. Az erdőtörvényt követően aztán a 
belügyminiszter külön rendeletben (28.794/1882. BM.) hívta fel a 
községeket arra, hogy az erdők kezelése, különösen pedig elidegenítése 
csak az erdészeti hatóságok bevonásával történhet.

A községekről szóló 1886:XXII. te. 110. §-a viszont egyértelműen 
kimondta: „A község törzsvagyona csonkítatlanul fenntartandó.” Ugyan
ezen törvény 119. §-a pedig utalt rá, hogy a községi erdőkről is az 
erdőtörvény rendelkezik. így a községi erdőket a felosztás, illetve az 
elidegenítés nem veszélyeztette, és az is egyértelmű volt, hogy ezekkel 
az erdőkkel -  megfelelő felügyelet mellett -  maga a község rendelkezik.

A vizsgálatunkba bevont harmadik tulajdonosi forma, a (nemesi és 
egyéb) közbirtokosság erdő vagyonáról az 1879. évi erdőtörvény rendel
kezett. Az erdőt, addig, amíg fel nem osztják, a 17. § alá tartozónak, 
tehát üzemtervezendőnek, majd pedig 1898-tól (ha nem alkalmaztak 
külön erdőtisztet) állami kezelésbe adandónak rendelte el. Ezen 
közbirtokosságok vagyona a jobbágyfelszabadítás előtt keletkezett, s már 
(a m agyarországi) az 1836. évi XII. te. alapján fel lehetett osztani. Ez a 
felosztás aztán a tőkés viszonyok között egyre gyakoribbá vált 
(Erdélyben az 1871 :LV te. 8. §-a szerint), s ez adott lehetősége az 
erdőtörvény előbbi rendelkezése kijátszására is.

Erre bemutatunk egy Alsó-Fehér megyei példát.207 A km ár község 
határában a birtokrendezést követően Bottá Miklós és közbirtokos 
társainak 894,9 kh (515,0 ha) erdő jutott. Az erdőfelügyelő az említett 
erdőre 1887-ben (a birtokelkülönítés után egy évvel) ideiglenes üzem
tervet készített, de a birtokosok az erdő felosztása, egyéni tulajdonba 
adása mellett döntöttek. így a minisztériumnak nem maradt más dolga, 
mint felhívni a vármegyei közigazgatási bizottság figyelmét: a feltétlen 
erdőtalajon álló erdő magántulajdonban sem irtható ki. Tehát a bizottság 
figyelje az akmári volt közbirtokosok erdejét, mert „a célszerűtlen 
kihasználás az erdőtalaj elkopárosodását vonná maga után”

A források gyakran utalnak a következő „megoldásra” is. A birto
kosok ugyan felosztották az erdőket, de a legelőközösség megmaradt, 
így mindenhol közösen gyakorolták a legeltetést (az erdőkben is), míg a 
felosztott, de természetben ki nem jelölt erdőkben mindenki tetszése 
szerint (esetleg a családi hagyomány alapján neki tulajdonított részben) 
vágta a fát. Ezzel aztán az erdőt a rendszertelen fahasználat és a korlátlan 
legeltetés egyszerre károsította.208 Az 1898:XIX. te. kötelező állami 
erdőkezelést kimondó rendelkezései a folyamatot ismét gyorsították,

100



mivel a birtokosságok inkább felosztották az erdőt, mintsem állami 
kezelésbe adják, ahhoz pedig még kezelési hozzájárulást is fizessenek.209

A nemesi és más közbirtokosságok erdő-(és legelő-)felosztása elé az 
erdélyi részekre hozott 1871 :LV te. 8. §-a és 1880:XLV te. 25.§-a 
igyekezett területi korlátokat felállítani. Csak azok a birtokosok 
kérhették erdejük (havasuk) kimérését, akiknek a részesedése legalább 
100 kh-t (56 hektárt) kitett. Végül az 1908. évi VII. te. (E rdélyre) és 
XXXIX. te. (minden m agyarországi megyére) a birtokközösségek 
feloszthatóságát, az abból történő kilépést csak akkor engedte meg, ha 
egy tulajdonosnak legalább 100 kh terület jut.

Erre a felosztásra a Máramaros megyei Alsó- és Felsővisó közbir
tokossága kínálkozik példának, mert ott egészen 1908-ig lehetett a 
birtokot szabadon osztani. Ezt a (kettős) községet SEBESS Dénes a 
közbirtokossági felosztások egyik képtelen példájaként írta le. A 
felosztandó (arányosítandó) ingatlan 8500 kh-at (4900 ha) tett ki. „Ebből 
a jogosultakat -  írta SEBESS -  aránykulcs szerint 509.379-ed részek 
illetik meg. Az aránykulcsot a belsőség képezi, melynek megint tulajdo
nosai századrészekben társtulajdonosok. Az egyes jogosultaknak számta- 
nilag kifejezve horribilis numerussal ellátott mennyiség jut, pl. 8500 
holdból egy belsőségre ju t 908/509.379-ed rész. Ebből illeti 360-ad 
részekben a belsőség tulajdonosait a részesedés. Tehát a 8500 hold 
908/509.379-ed része, mely megint 360-ad részekre oszlik fel, melyből 
12/360-ad rész illeti Alb Pétert az erdőbirtokból, melyen ő erdőgaz
daságot űzhet, ha tud, de nem tud.”210

Ennek ellenére a felosztás olyan ütemben haladt, hogy 1909-ben már 
csak 5933 kh (3414 ha) felosztatlan terület maradt.211 Ráadásul ez a 
birtokosság „vegyes”-nek számított, azaz természetes személyeken kívül 
a kincstárnak is volt benne részesedése. Felsővisón az erdők 80 %~a, míg 
Középvisón 15 %-a illette az államot, s az előbbi helyen a még közösben 
maradt erdőterület 350-400, utóbbiban 100-150 birtokos között oszlott 
meg. A kérdés ekkor az volt, hogy az államot képviselő máramaros
szigeti erdőigazgatóság az így megmaradó közbirtokosságban vajon 
bennmaradjon-e.

A máramarosszigeti erdőigazgató, TOMCSÁNYI Gusztáv azt 
javasolta, hogy méressék ki a kincstár részét is, mert az erdei legeltetés 
miatt így is van feszültség az egyes tulajdonostársak, tudniillik a kincstár 
és a birtokosság között. A lakosság pedig eddig is a kincstárt okolta, 
hogy a tényleges felosztást nem tudták végrehajtani.
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BÍRÓ Zoltán azonban egy magánlevelet írt a miniszternek. Ő a 
bennmaradás mellett foglalt állást. Úgy látta ugyanis, hogy az új 
közbirtokosság már nem „fejszám szerinti” szavazást, hanem arányrész 
szerintit fog a szabályzatában rögzíteni. (Erre akkor volt lehetőség, ha 
nem tudták még pontosan meghatározni az arány részeket.) Tehát a 
közbirtokosság eleve a kincstár „pórázára kerül” így lehetőség van mind 
a faigényt, mind a legeltetési követeléseket kielégíteni. Ráadásul ezzel a 
közbirtokossági vagyon további osztását, az újabb kilépéseket is meg 
lehet akadályozni. Mert: „alig feltehető, sőt kizártnak tekintendő az, 
hogy a nép -  ha az új közbirtokosság megalakulása után szükségleteit 
úgy a legeltetés, mint a fahasználatok tekintetében kielégítve látja 
hogy az esetben jogosultságait a zsidóknak eladja. A zsidóságról sem 
tehető fel, hogy oly vételekbe fektesse pénzét, ahol csak törvényszerű 
jövedelmezőségre számíthat, s aránytalanul magas kamatolást nem 
biztosíthat.” A miniszter BÍRÓ Zoltán levelének adott helyt, s a közbir
tokosságban való bennmaradás mellett döntött.

A példából még egy, a korabeli közös birtokok nagy problémájára, 
az arányrészek eladására, elcserélésére és mindenfajta tulajdonos- 
váltásra is utalnak. Ahogy a Székelyföldön, úgy Erdély többi részében 
sem tudtak ellene hatékonyan fellépni. Legfeljebb nehezíteni lehetett, 
amelyre egy Hunyad megyei példát idézünk.

Petrilla  községben a volt úrbéreseknek kiterjedt (8807,5 kh -  5068,7 
ha) és értékes (háromnegyed részben vágható korú fenyvesek) erdői 
voltak.212 Az 562 jogosult közbirtokos összesen 15 660 arányrészen 
osztozott, amelyből aztán 1906-ban 2939 arányrészt potom áron, 
részenként 4 koronáért eladtak. A vásárlók -  ügyvédek, illetve takarék- 
pénztári igazgató -  a jogosultak becsapásával, sőt a telekkönyvi bejegy
zések meghamisításával igyekeztek az erdőket megszerezni. A petrozsé- 
nyi erdőgondnok közbelépésére aztán a birtokosság elnöke ügyvédet 
fogadott, akinek közbenjárásával az arányrészek zömét sikerült vissza
szerezni. Az erdőgondnok tehát itt mintegy vagyonfelügyeleti jogot 
gyakorolt, de erre -  éppen a birtokosság érdekében -  szükség volt. Sőt az 
egyre szaporodó erdőpanamák láttán az erdészek felvetették, hogy 
„nagyon szükséges és kívánatos volna, ha az erdőjogok eladása a közbir
tokossági gyűlés s az illető közigazgatási erdészeti bizottság engedélyé
től tétetnék függővé s az arányrész értékét az illető m. kir. járási 
erdőgondnokság határozná meg.” Minderre a rendelkezésre azonban 
nem került sor, hiszen ez jelentősen korlátozta volna a tulajdonnal való 
szabad rendelkezést.
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A továbblépésre vonatkozó elképzelések ebben egyértelműen a 
községi erdőtulajdon mellett körvonalazódtak. Vagy úgy, hogy a 
községeknek kisajátítási vagy elővásárlási jogot kell a volt úrbéresek 
arányrészére biztosítani, vagy egyszerűen csak át kell ezeket az erdőket a 
községeknek adni.213 Hiszen „ha az összes úrbéres vagyonközösségeket
-  írták -  a politikai községek tulajdonába visszük át és az összes községi 
lakosság közjavává tesszük, a községi közvagyonhoz csatoljuk úgy, 
hogy azoknak jövedelmei a politikai község jövedelmét gyarapítsák és a 
rájuk fordítandó szükséges kiadások a politikai község terhei között 
szerepeljenek, a haszonvétel pedig az összes községi lakosokat egyaránt 
illesse.”214

Ha áttérünk a közös vagyonnal történő rendelkezés nagy témájára, 
ismét a tulajdonnal való szabad rendelkezés problémájába ütközünk. A 
polgári viszonyoknak megfelelő úrbéri elkülönítés legfőbb célja éppen 
az volt, hogy polgári ingatlantulajdont teremtsen. Ez magába foglalta az 
adást-vevést is, de éppen az erdők kérdésében kellett -  miként már láttuk 
is-ez t a tulajdonnal való szabad rendelkezést megszorítani.

A legegyszerűbb eset az volt, amikor több birtokos összeállt és erdőt 
vásárolt. A „vásárolt birtokosság” ha az erdőt közösen telekkönyveztette 
és közösen használta, akkor rá az erdőtörvény 17. §-a vonatkozott, azaz 
az erdőt üzemterv szerint kellett kezelni. Ugyanakkor az ilyen 
birtokosságokra az 1898:XIX. te. 1. §-a nem terjedt ki, tehát kötelezően 
nem kellett állami kezelésbe adni.215 A vásárolt birtokok esetében 
azonban sokkal gyakoribb volt, hogy azt a tulajdonosok nevére külön- 
külön telekkönyvezték, így nem kellett üzemterv szerint kezelni. Erre 
egy Alsó-Fehér megyei esetet idézünk.

Akm ár község volt úrbéresei Barcsay Ákostól vettek erdőt 216 Az 
erdőre már ideiglenes üzemtervet is készítettek, de azt a birtokosság 
kivágta. 1889-ben megindult ellenük az erdőrendészeti eljárás, sőt 
elmarasztaló ítélet is született, amit azonban a földművelésügyi miniszter 
megsemmisített. „Ezen birtok ugyanis -  írta a nagyszebeni erdőfelügyelő 
1891-ben -  nem közbirtokossági, hanem magá^természetűnek mondat
ván ki, kapcsolatosan az ideiglenes üzemterv is érvényen kívül 
helyeztetett.”

A vásárlásoknál nagyobb jelentősége volt az erdőeladásoknak. 
Láttuk, hogy a birtokosok arányrészüket adták-vették, de a közös erdő 
eladása nem ment ilyen egyszerűen. A volt úrbéresek közös erdőille
tőségüket nem adhatták el. Ez következett az 1871. évi törvényekből, 
meg abból, hogy 1898-ig tulajdonképpen nem is volt külön, meghatá
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rozott szervezetük. A birtokosság különös jogi kategóriája aztán az 
országos szerveknek is feladta a leckét. Az igazságügyminiszter 1889- 
ben például -  abból kiindulva, hogy a tulajdonával mindenki szabadon 
rendelkezik - valamennyi birtokos hozzájárulásával, aláírásával lehetővé 
tette az erdő- és legelőeladást.217 Ezt az 1898. évi törvény úgy módosí
totta, hogy a birtokosság erdejét közgyűlési határozattal nem idegenítheti 
el, nem oszthatja fel és nem terhelheti meg (30. §). így tulajdonképpen 
csak az erdőhasznosításra kaptak autonómiát, az erdővagyon feletti 
szabad rendelkezésre nem. Ezzel kapcsolatosan idézünk egy példát.

A vojdeji volt úrbéresek (Hunyad m., Puji j.) tartozásuk fejében az 
üzemterv szerint 191,2 kh (110,0 ha) erdejüket akarták értékesíteni.218 A 
vevő, gróf Andrássy Sándor a birtokosságnak tett is ajánlatot, amit azok 
az 1912 decemberében tartott gyűlésükön elfogadtak. A gyűlésen 
jelenlévő puji járási erdőgondnok azonban fellépett a határozat, sőt a 
határozathozatal kísérlete ellen. Arra hivatkozott, hogy a birtokosság 
nincs tisztában a lehetőségeivel, mivel az 1898:XIX. te. 30. §-a értelmé
ben nekik nincs joguk az erdőt eladni, következésképpen napirendre sem 
tűzhetik.

A dévai erdőhivatal vezetője, sőt a vármegyei bizottság is helyeselte 
az erdőgondnok fellépését, a minisztériumból azonban figyelmeztették. 
Az erdőgondnoknak ugyan igaza van, de ő a birtokosság gyűlésén csak 
meghívottként, nem pedig elnökként vesz részt. Következésképpen nem 
tilthatja meg a birtokosság törvényellenes cselekedetét, legfeljebb csak 
tiltakozhat ellene. Az autonómia érvényes -  még ha törvényt sért is. 
Majd a felügyeletet gyakorló belügyminiszter megsemmisíti a határozatot, 
és a birtokosság legközelebb előbb kikéri a törvényt ismerők véleményét.

A történethez még hozzá tartozik, hogy a birtokosság erre rendkívüli 
fahasználati kérelemmel fordult a vármegyéhez. A kérést az erdészeti 
(al)bizottság támogatta, a minisztériumban azonban elutasították, mivel a 
vojdeji birtokosoknak csak fiatal bükkösük volt, amelynek „elpocsé- 
kolása egyáltalán nem indokolt”

Az elidegenítés szigorú szabályán az 1913:XXXIII. te. 9. §-a úgy 
enyhített, hogy a birtokosok gyűlésén a tagok legalább kétharmadnyi 
szavazatával, továbbá földművelésügyi miniszteri engedéllyel, a birto
kosság érdekeinek szigorú figyelembe vételével, el lehetett adni, illetve 
cserélni, de csak az államnak, községnek, hitbizománynak vagy a 
Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének. Ezzel a birtokos
ságok tulajdonképpen megkapták a földjükkel, erdejükkel való szinte 
teljes rendelkezési szabadságot. Természetesen azzal a kitétellel, hogy az
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értékesített erdőből befolyó pénzt elsősorban közös birtok (erdő vagy 
legelő) vásárlására vagy közös gazdasági beruházásokra kellett fordítani.

Itt kapcsolódik a kérdés a legelő és erdő -  később még tárgyalandó -  
kicseréléséhez, illetve az erdő művelési ág áthelyezéséhez. Ennek kísér
letére a tenkeszéplaki volt úrbéresek (Bihar m.) példáját idézzük.219

A birtokosság az 1917 szeptemberében tartott rendkívüli közgyű
lésén úgy döntött, hogy az erősen megrongált, állandó kártételnek kitett 
erdejét legelőnek alakítja át. Helyette a birtokosság elnöke, Kodresin 
Tógyer Serges község határában vett ugyanannyi, 153 kh (88 ha) 
„letarolt” erdőterületet. A vételárat a birtokosság a még fennálló saját 
erdeje fájából kívánta előteremteni, s az eladó, a Nagyváradi Erdőipari 
Rt. által kát. holdanként kért 160 koronás (hektáronként 278 K) összeget 
„a mai pénzbőség mellett, rendkívül olcsónak” találta. Az elnök az 
előzetes szerződést már meg is kötötte, de a birtokosság azon túl, hogy 
megdicsérte Kodresin Tógyer „szemességét”, azért fenntartásait, a 
felsőbb jóváhagyással kapcsolatos aggodalmait is elmondta. Főleg attól 
féltek, hogy a birtokosság leromlott, agyon legeltetett, sőt faállományától 
jórészt megfosztott „házi erdejét” nem engedik letarolni, legelővé alakítani.

A közgyűlés után a kérvényt mindenesetre elküldték a minisztérium
ba, ami mellé odatették a községi bíró igazolását is. Márton Mihály 
szerint a községnek mint testületnek legelője nincs (ezt később pontosí
tották: 41,8 kh -  24,6 ha -  volt a nevükön), viszont 504 szarvasmarha, 36 
ló, 178 disznó, 85 kecske és 57 juh alkotja az állatállományt. Ezek kizárólag 
a volt úrbéresek nevén álló 276,1 kh (159,0 ha) legelőre vannak utalva.

A járási erdőgondnok rámutatott, hogy az erdő nem feltétlen 
erdőtalajon áll. Ráadásul a kitermelés klimatikus szempontból is megen
gedhető, mivel „nemcsak hogy közelében vannak nagyobb kiterjedésű 
uradalmi erdők, de e mellett még az erdővel dúsan borított belényesi 
hegyek aljában is fekszik, ahonnét a kellő mennyiségű esőt a község 
mindig megkapja.” A továbbiakban azt elemezgette, hogy „Tenkeszép- 
lak román ajkú lakossága igen gyenge színvonalú műveltséggel bír, ahol 
a mezőgazdaság a legprimitívebb módon évszázadokkal ezelőtti állapot
ban gyakoroltatik.” Ennek pedig a marhatenyésztés képezi alapját. 
Ráadásul az átalakítandó erdő kora csak 1-45 év (sarjaztatott cser-, tölgy- 
és gyertyánfákkal), de így is állandó kihágások, falopások és tiltott legel
tetések színhelye. Az említett cserével ezt is meg lehetne oldani. Ki 
kellene azonban kötni, hogy az új erdőre új üzemtervet, új szabályzatot, 
tehát mindent, amit az erdőtörvények előírnak, 1 éven belül el kell 
készíteni.
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A nagyváradi erdőhivatal főnöke szintén pártolta a cserét. Nem így a 
vármegyei bizottság. Az 1918 márciusában hozott határozatukban a 
cserét elutasítani, illetve csak jelentős módosításokkal ajánlották 
elfogadni. A nagyváradi erdőfelügyelő ugyanis úgy látta, hogy csak 61,1 
kh (35,2 ha) erdő engedhető át legelőnek, a többi „laza agyagos talajának 
vízmosásképződésre hajlandó szerkezete miatt” feltétlen erdőtalajnak 
minősül. Ugyanakkor a birtokosság a szomszédos egyházi birtokból tud 
legelőt bérelni, tehát a hivatkozott legelőínség nem áll fenn. Megemlí
tette még, hogy „az erdőilletőségnek más, távol községek határában 
fekvő erdőkkel való elcserélése tu la jdonképpen  az 1871. évi 53. t. ez. 
rendelkezéseit tesz[i] illussoriussá, amennyiben a távolfekvő csereerdő
ből a lakosság faszükségletét sohasem fedezi és fedezheti, s így az erdő
törvény korlátjai alól kibújni vágyó lakosság a fauzsorának válik 
másoldalról martalékává.

Mindezek mellett azonban 61,1 kh-on kívüli részt, a 91,3 kh-t (52,6 
ha) elegendőnek tartja „a felében román, felében pedig pusztulóban lévő 
magyarajkú birtokosság faszükségletének fedezésére.” Továbbá a sergesi 
erdővásárlás elől sem zárkózik el, hiszen az „igen gazdaságos, szép 
jövővel biztató befektetésnek” ígérkezik. A minisztériumban azonban 
már nem foglalkoztak sem a kéréssel, sem a szakvéleménnyel. Csak 
iktatták és a döntést az „ellenséges megszállás” utáni időkre halasztották.

Végül még egy, az erdőbirtok áthelyezésével, a határ térbeli 
rendjével összefüggő tevékenységre, a tagosításokra kell kitérnünk. A 
tagosítás már nem a tulajdonviszonyokat, hanem a gazdálkodás általános 
földrajzi feltételeit érintette, de nem volt közömbös az erdők 
szempontjából sem. Ezért a kérdéssel az erdészeti szaksajtó hasábjain is 
többször foglalkoztak.220 Magát az eljárást az 1908. évi XXXIX. te. 4. 
§-a az igazságügyi miniszteri rendeletekkel szabályozandó feladatok 
közé utalta. A részletek azonban tárgyunktól elvezetnének. így csak egy 
példát idézünk.

M agyarókereke község (Kolozs m.)221 1857-ben kelt kataszteri
iletkimutatása a következő művelési ágakat tünteti fel:
szántó 852 kh 870 n.öl (490,61 ha)
kert 53 kh 71 n.öl (30,50 ha)
rét 108 kh 1493 n.öl (62,67 ha)
legelő 269 kh 1109 n.öl (155,21 ha)
erdő 425 kh 75 n.öl (244,59 ha)
adómentes 59 kh 386 n.öl (34,07 ha)
összesen 1795 kh 804 n.öl (1033,31 ha)
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Az 1908. évi VII. te. alapján történő tagosítást egy bánffyhunyadi 
ügyvéd kérvényezte, akinek 100 kh (kb. 56 ha) körüli birtoka volt. Az 
általános tagosítást hiába ellenezte a községi lakosok többsége, a törvény 
2. és 5. részében kifejtettek miatt nekik csak 725 kh 570 n.ölnyi (417,5 
ha) területük volt. Ugyanakkor az általános tagosítás felvetésének idejéig 
a községi legelők és erdők elkülönítése sem rendeződött; a volt 
úrbéresek még mindig nem kapták meg az őket megillető, a községitől 
elkülöníthető részt. Tehát a földművelésügyi minisztérium -  kolozsvári 
kirendeltsége útján értesítette a kérvényt vizsgáló kolozsvári törvény
széket: a tagosítás „hasznos, mert az elaprózódott földbirtokok ily 
állapotban kellően ki nem használhatók, pedig a határban oly kevés a 
szántóföld és nagyobb része oly természetű, hogy a lakosság nagyon is 
rá van utalva a szántóinak belterjesebb kihasználására, alapos megműve
lésére és javítására. Hasznos továbbá a tagosítás, mert a községben 
megfelelő úthálózat nincs s mert a birtoklási viszonyok is oly bizonytala
nok, hogy azok csak általános tagosítás során lesznek megfelelőleg 
tisztázandók.”

A kolozsvári törvényszék 1914 februárjában el is rendelte az 
általános tagosítást. A községben lévő, kisebbségben maradt birtokosok 
azonban még ugyanebben a hónapban a földművelésügyi miniszterhez 
fordultak, hogy az csak a részleges határtagosításhoz járuljon hozzá. A 
legfontosabb indokuk: a köves, vízmosásos terület (a kopárfásításra 
kijelölendő) egy esetleges tulajdonosváltás során olyan magánosok birto
kába juthat, akik a javítással, fásítással járó terheket nem tudják vállalni. 
Ezért csak a részleges tagosítás kimondását tartják elfogadhatónak.

A miniszter egy törvényszéki határozatot természetesen nem 
változtathatott meg, de a rendezés során figyelembe veendő kívánságait 
megfogalmazta. Ezek:

-  a köves, sziklás részeket a jelenlegi tulajdonosok között 
rendezzék, másokat ne kényszerítsenek oda;

-  a szántókat továbbra is tartsák egy tagban;
-  a szomszéd helységekben lakó tulajdonosok a birtokukat lehetőleg 

a hozzájuk közelebb eső határrészben kapják meg;
-  „vízmosások és kopárok befásítandók, illetve megkötendők, és 

lehetőleg a község mint testület tulajdonába volnának adandók. Ameny- 
nyiben pedig ez nem volna keresztülvihető, úgy azok a területek a volt 
úrbéresek illetményébe lennének betudandók.”

Ennek alapján a kolozsvári miniszteri kirendeltség vezetőjét, KOOS 
Mihályt utasította: nyugtassa meg az általános határtagosítást ellenzőket,
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hogy nem kapnak sziklás, terméketlen területet. KOÓS aztán 1914. 
július 17-én jelentette: „a tagosítást ellenzőket sikerült megnyugtatni.”

A háború kitörése miatt azonban a tényleges munkálatok mégsem 
kezdődtek el. A szükséges becslések elvégzéséhez alakult bizottság 
elnökének a kolozsvári erdőfelügyelőt, K. BOGDÁN Gézát 1918-ban 
ugyan felkérték, de a munka ekkor sem indult meg.

Összefoglalásként mindenképpen arra utalunk, hogy a közös erdővel 
rendelkező birtokosságok szüntelenül változó, még nem egészen 
kialakult polgári tulajdoni rend közepette igyekeztek az erdőben rejlő 
lehetőségeket kihasználni. Az erdőgazdálkodás ebben a helyzetben nem 
egy megállapodott, a hosszú távú érdekeket kiszolgáló „konzervatív” 
ágazatként szerepelt. így mind a tulajdonosváltásoknak, mind a 
művelésiág-változtatásoknak, mind pedig a községhatárok térbeli rendje 
újraalakításoknak ki volt téve, sőt az egyik legfőbb színhelyének 
számított. Mindebből következett, hogy maga a birtokos közösség is 
szüntelen változásban volt, amely közösségnek aztán a következőkben 
tárgyalandó törvényi előírások próbáltak szervezeti keretet adni.

A közös tulajdonban lévő erdők birtokosai szervezésére az 1879. évi 
erdőtörvényt tett utalásokat. A törvény a III. címében említett „beerdő
sítő társulatok” szervezetéről, ügykezeléséről, autonómiájáról intézke
dett. Ilyen „beerdősítő társulatok” azonban sehol nem alakultak, a kopár 
területek fásítására önálló, a törvényben remélt szervezetek nem jöttek 
létre.222

Az 1894. évi XII. te. 10-11. §-ai a legelővel (és erdővel) rendelkező 
közbirtokosságok ügykezelésére vonatkoztak, de az igazi, erdővel 
rendelkező birtokosságok szervezéséről szóló törvény csak 1898-ban 
született meg. Az 1898. évi XIX. törvénycikk II. címe „a közbirtokos
ságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt 
erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról” 
intézkedett.

A volt úrbéresek birtokkezelését addig egyébként többnyire a község 
végezte. A községi határozatok végrehajtására erdőgazdát neveztek ki, 
aki az erdészeti ügyeket igyekezett összefogni. Ebben a folyamatban az 
1871. évi Lili. te. 32. §-a csak annyiban hoz változást, hogy az 
erdőkezelést hatósági felügyelet alá helyezik, de a községi ügyektől való 
elválasztást nem követelték meg. Következésképpen a volt úrbéresek 
erdeit egészen 1898-ig jórészt a községi elöljáróság adminisztrálta.223

Az új törvény szerint a közös ügyekről a birtokosok gyűlése dönt, 
amely gyűlés határozatait a végrehajtó közegek, az elnök, a választmány
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és a pénztáros (egyik-másik helyen választottak erdőgazdát is) intézik. A 
birtokosokat a névjegyzék alapján hívják gyűlésre, ugyanakkor ezen 
névjegyzék szolgál alapul az arányrész szerinti szavazásra is. A 
birtokosok gyűlésén fogadhatják el a szabályzatot, amelyet aztán a 
vánnegyei és minisztériális szervek hagynak jóvá. A szabályzat kiterjed 
nemcsak a birtokosság szervezetére, hanem a közös vagyonból történő, 
arányrész szerinti részesedésre is.

Időrendben tehát legelőször a névjegyzéket kellett összeállítani, 
majd a birtokosok első közgyűlését, az ősgyűlést összehívni. Ezen 
határoztak az elnök személyéről, és vizsgálták meg az arányrészeket, 
továbbá megválasztották a tisztségviselőket is. Ok aztán gondoskodtak a 
működési szabályzat kidolgozásáról, amelyet elfogadásra a következő 
gyűlés elé terjesztettek.

Az elméletben, a törvényhozók szándéka szerint ilyen egyszerűen 
megszervezhető közösségek azonban sehol sem léteztek. Evek, sőt 
évtizedek teltek el (így az általunk most vizsgált időszakban sok helyen 
nem is alakult meg a szabályoknak megfelelő birtokosság), amíg a 
névjegyzéket összeállították. Ezt általában a községi elöljárók vállalták, 
akiket legtöbbször megválasztottak elnöknek is. A birtokosok gyűlését is 
ők hívták össze, ahol aztán az illetékes erdőgondnok is megjelent.

A névjegyzéket önkényesen nem, csak a közgyűlés határozatával 
lehetett módosítani (25.393/1903. FM. rend.), míg az árvaszékeket, 
iskolákat és önkormányzatokat a belügy- és vallás- és közoktatásügyi 
miniszterek utasították: képviselőik legyenek ott a birtokosság gyűlésein, 
hogy a határozatokat -  mint „legintelligensebb tagok” -  jó  irányba befo
lyásolják.224 Az erdőgondnok segített a szervezeti szabályzat összeállí
tásában, amire századunk első éveiben a földművelésügyi minisztérium 
formanyomtatványt készíttetett.225 Ennek ellenére -  ismételjük -  lassan 
haladt a birtokosságok megszervezése.

Például Máramarosszigetről írták, hogy a 115 birtokosság közül 
1899 végéig 102 helyen választottak már (ideiglenes) elnököt, de alakuló 
ülést egyetlen egy helyen sem tartottak.226 Névjegyzék egy helyen 
készült (Középvisón), de ügyviteli szabályzatot még sehol sem állítottak 
össze. Ez utóbbival kapcsolatban írta az erdőhivatal vezetője: „Minde
nekelőtt persze a legjelentékenyebbekre kell figyelemmel lenni, hogy a 
szabályzat az ő közreműködésükkel alkottassák meg; a többi esetleg 
tisztán hivatalos megállapításra maradó, kisebb birtokosságokra majd 
inkább lehet sablonokat alkalmazni.”
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Ugyancsak M áram arosból jött néhány évvel később, 1906-ban az a 
levél, amely 1905-ig értékelte a birtokosságok szerveződését, 
szerepét.227 A szervezés meggyorsítása érdekében javasolták, hogy a 
községi elöljárók kötelezően legyenek a birtokosság elöljárói, mert nem 
lehet még birtokossági elnököt sem találni. (Lásd az 1898 előtti 
gyakorlatot.) Egyébként pedig -  állapította meg az erdőhivatal vezetője -  
a hivatalból történő kinevezés is „igen nehezen megy, mert ahhoz 
vállalkozó is kell, az pedig ritkán akad.” Általánosságban azt is 
megállapították, hogy a törvény a birtokosságoknak túlságosan nagy 
autonómiát adott. „Az erdőbirtokosságok -  írták -  gazdasági ügyvite
léről szóló törvényes intézkedések a közigazgatási hatóságok részére 
csupán csak a panasszal megtámadott közgyűlési határozatok felett való 
bíráskodást tartattak fenn, számítván egyebekben a szervezetnek minden 
vagyontestületi érdeket melegen gondozó lelkiismeretes működésére. 
Erre a számításra alapított szép önkormányzati rendszer azonban ebben a 
törvényhatóságban, melynek birtokossági testületei igen egyszerű, 
szegény tudatlan népből állanak, a tapasztalatok szerint semmikép[p]en 
sem válik be.”

Itt kell utalnunk ismételten arra, hogy az 1898. évi XIX. te. II. címe 
alapján szerveződött volt úrbéres birtokosságok testületei „középhelyet 
foglalnak el a közönséges közös tulajdon és jogi személy testületi 
tulajdona között.”228 A megszerveződött birtokosság ugyanis nem lett 
ingatlantulajdonos. A telekkönyvi betét „B” lapján a társulat csak mint 
korlátozás szerepelt, míg a tulajdonosi bejegyzések változatlanok 
maradtak.229

A birtokosságnak adott szervezési szabadság, autonómia ugyan nem 
volt teljes körű, de a belső életük kialakítására törvényi ösztönzést kap
tak. Azonban éppen ez a belső életet szabályozó írásbeliség megakadt a 
műveltség alacsony fokán. Éppen ezért a kortársak közül sokan gondol
ták úgy, hogy a volt úrbéres birtokosságokat kár volt, bürokratikus 
módon, szabályzat megalkotására kényszeríteni. így is csak a falu 
„írástudói” ,játszák le” az előírtakat, s legfeljebb a megválasztott tiszt
ségviselők húznak hasznot a tiszteletdíjakból, kiszállásokból -  a tulajdo
nosoknak tulajdonképpen továbbra sem sok fogalma van az egészről.230 
A későbbi értékelések szintén a névjegyzékek, a jogosultság körüli 
bonyodalmakat emelték ki.231 A névjegyzékek összeállítása és főleg az 
arányrész szerinti szavazás (és részesedés) szinte a legfőbb akadálya volt 
annak, hogy az elérni kívánt cél, a működő birtokosság megteremtődjék.
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Példaképpen a görgényszentimrei (Maros-Torda m.) volt úrbéresek 
gazdasági ügyviteli szabályzatának leglényegesebb részét, az arányrész 
szerinti szavazás, illetve részesedés szempontjait idézzük.232

A volt úrbéresek az 1894-ben jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint 1003,2 kh (577 ha) erdővel rendelkeztek. Ezen oszto
zott 173 természetes személy, akiknek összesen 139,5 telek nagyságú 
arányrészük volt. A szabályzat szerint 1 szavazathoz legalább fél telek 
nagysággal kellett rendelkezni. így az arányrészek szerint számított 
szavazat összesen 303 volt. A gyűlés határozatképességéhez legalább 
150 szavazatra volt szükség. Ugyanakkor egyéb esetekben (például név 
szerinti szavazás elrendeléséhez, a gyűlés tárgysorozatára vonatkozó 
indítványok megtételéhez stb.) elegendő volt a 70 szavazat is.

A tűzifailletményt (és minden egyéb, jövedelem jellegű juttatást) az 
arányrészek szerint osztották széjjel. Ennek módjáról a szabályzat többek 
között így rendelkezett: „A tűzifailletmény kiosztása az elnökből és a 
választmány két-három kiküldött tagjából álló bizottság által a helyszí
nén történik. A kiosztás foganatosításának ideje és helye 8 nappal előbb 
közhírré teendő. A sorshúzás alapján elkészített felosztási jegyzéket a 
bizottság minden tagja aláírja: a sorsolási jegyzék a bizottság hirdető 
tábláján 30 napig közszemlére teendő s azután a kiosztás teljesítése 
végett az elnök őrizetére bízandó.” Erre a kérdésre egyébként még 
visszatérünk.

Az 1898. évi XIX. te. birtokközösségekre vonatkozó II. fejezetének 
hatása tehát -  állapíthatjuk meg összefoglalásként -  elmaradt a 
várakozásoktól. Ennek okait Máramaros megyét illetően Hódosi 
KARÁCSONY Sándor így foglalta össze: „Általában az mondható, hogy 
ebben a vármegyében nem vált be a közbirtokosságok vagyonkezelése 
iránt az említett törvényhez fűzött reménység oly mértékben, a milyet 
ettől az igazán okos és liberális gazdasági törvénytől elvárni lehetett 
volna; a csalódás okai jórészt a közös birtokosoknak a közös érdek iránti 
közömbösségében, a szövetkezetek iránti érzéketlenségben, sok helyt 
azonban a vezetésre alkalmas és azt komoly kötelességüknek tartó 
elemek hiányában találhatók fel.”233 S mindez egész Erdélyre, sőt az 
egész országra érvényes volt.

A továbblépésre vonatkozó elképzelések részben a tökéletesítés, azaz 
a jogi személyiség státuszának megadására vonatkoztak (ez ért célt az 
1935:IV. te.-ben), másrészt pedig a községi tulajdonba adás, a 
közbirtokosságok esetében pedig akár az egyéni felosztás melletti
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kiállást tartalmazták. Egyben azonban megegyeztek: „a volt úrbéresek 
rozoga bástyáját le kell rombolnunk” -  írták már 1908-ban.234

4.5 Erdőrendezés

Az 1879. évi törvény szerint az üzemtervre kötelezetteknek az 
erdőtörvény kihirdetését követő öt éven belül rendszeres gazdasági tervet 
kellett készíteniük (18. §). Ez a határidő 1884. június 14-én járt le, s a 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter még további 3 év 
haladékot engedélyezett. Addig azonban, amíg a rendszeres gazdasági 
tervek nem készültek el, ideiglenes tervek összeállítására, jóváhagyatta- 
tására is volt lehetőség. (Lásd az 1. mellékletet.) S azt kell mondanunk, 
hogy az általunk most vizsgált birtokkategóriába tartozó birtokosoknak 
már ez utóbbi, az ideiglenes tervek összeállíttatása is gondot okozott. így 
aztán nagyon sok helyen nemhogy 5 év alatt, de 25 alatt sem sikerült az 
üzemtervet elkészíteni. Addig is kellett azonban valamilyen módon az 
erdők használatát a törvényben előírtaknak megfelelően szabályozni, s 
ezzel a birtokosokat az előírásokat követő gazdálkodásra kényszeríteni. 
Ennek legegyszerűbb módja a fakitermelés betiltása volt.

Például Kimpulunyág (Nyakmező -  Hunyad m.) község határában 
a volt határőrök közbirtokossága mintegy 1800 kh (kb. 1040 ha) 
erdejében az erdőfelügyelő 1881-ben mindenféle fahasználatot betil
tott.235 Mind a fenyő-, mind a bükkerdőket ugyanis a legeltetéssel, ége
téssel teljesen tönkretették, ezért az üzemtervezésig a dévai erdőfelü
gyelő nem látott lehetőséget még a korlátozott fahasználatra sem.

Szolnok-Doboka megyében a megyei erdészeti (al)bizottság az 
üzemtervezésre kötelezett birtokosok fahasználatát minden egyes eset
ben fakitermelési engedélyhez kötötte.236 Ez ugyan jelentős adminisztrá
cióval járt, de fékezte a korlátlan használatot, ugyanakkor ösztönzött az 
üzemtervek elkészítésére.

Az erdőbirtokosokat a fahasználat betiltásán kívül érzékenyen 
érintette a legeltetés korlátozása is. Például a szamosújvárnémeti volt 
úrbéreseknek (Szolnok-Doboka m.) a miniszter (mert a fellebbezés során 
a minisztériumig jutottak) 1882-ben mind a fahasználatot, mind a legel
tetést „a rendszeres gazdasági üzemtervnek általam való [ti. a miniszter 
általi] helybenhagyásáig” megtiltotta 237

Máshol az ideiglenes üzemtervek beterjesztéséig a faúsztatási 
engedély kiadását tagadták meg. Például Csertés községnek (Torda- 
Aranyos m.) 1882-ben írták: csak az üzemtervben kimutatott, kitermel
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hető famennyiségre adnak ki úsztatási engedélyt -  ha az üzemtervekben 
az említett fatérfogatot már meghatározták, annak kitermelését engedé
lyezték.238

Az erdőtulajdonosokat tehát igyekeztek abba az irányba terelni, hogy 
erdeik üzemtervezéséről mielőbb gondoskodjanak, hiszen addig azokat 
nem használhatták. Sok helyen azonban ezek az üzemtervezési kötele
zettség alá vont, kataszteri nyilvántartásban szereplő erdők nem mutattak 
erdő állapotot. Példa lehet erre Nagyesküllő község (Kolozs m.).239

A község az üzemterv beterjesztésére 1884-ben kért időhaladékot, 
amire a minisztérium a kolozsvári erdőfelügyelő véleményét kérte ki. Az 
erdőfelügyelő leírta, hogy a község „erdeje” négy helyen található, ösz- 
szes területe pedig 196,6 kh (113,1 ha). „Fanemét -  írta -  kevés nyírfával 
kevert kocsánytalan tölgy alkotja, mely a marha és kecske nyájakkal való 
korlátlanul űzött legeltetés által annyira tönkretétetett, hogy abból 
tőremetszés nélkül ép erdőt várni nem lehet s daczára annak, miszerint 
az állab kora 5-10 évre tehető átlagosan, a csemeték nagyobbára a 
félméteres magasságot sem érték el (...), a folytonos legeltetés miatt az 
állab megritkulva, a talaj begyepesedve és elsoványodva van, zárlata 0,6- 
ra becsülhető.” Ennek alapján a minisztérium elrendelte az erdő 3 év 
alatt történő tőre metszését (visszavágását) és természetesen a legeltetés 
beszüntetését, a felújítás érdekében pedig a mesterséges faültetést is, 
azaz a ki nem sarjadt részekre, korábbi tisztásokra csemetéket kellett 
ültetni. Egyben pedig felhívta a birtokos figyelmét a rendszeres üzemterv 
1887-ig történő elkészítésére.

Végül megemlíthetjük azt az esetet, amikor az üzemtervezési 
kötelezettség alá vont erdőről kiderült, hogy azt már korábban felosz
tották, tehát kikerült az erdőtörvény 17. §-a hatálya alól. Például Alsó- 
Fehér vármegye közigazgatási bizottságát a minisztériumból 1888-ban 
értesítették, hogy „az erdők nyilvántartási törzskönyvében Véza község 
volt úrbéreseinek nevére közös erdőbirtokként bejegyzett, tényleg azon
ban még az 1848 előtti időben egymás között felosztott s a bemutatott 
telekkönyvi kivonatok szerint az egyesekre telekkönyvezett s különben 
sem feltétlen erdőtalajon álló 52 k. holdnyi erdőt az erdőtörvény 17. §- 
ának rendelkezései alá tartozó erdők sorából törölje s a magánerdők 
rovatába írja át.”240

Az erdők ilyen módon történő kivonása az erdőtörvény üzemterve
zésére vonatkozó rendelkezései alól természetesen nemcsak itt, hanem az 
ország más vidékein is jellemző volt. Példaképpen a Nagykunságot 
említhetjük meg, ahol nem volt jobbágyok, hanem közbirtokos kunok
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igyekeztek az erdőket felosztani, magántulajdonba adni -  aztán pedig 
előbb-utóbb kitermelni és a területet más művelési ágban hasznosíta
ni.241 Ezt azért emeljük ki, mert az erdők fokozott állami ellenőrzése, az 
üzemtervezési kényszer magával hozott némi erdőterület-csökkenést is.

A tényleges üzemtervezési munkákat megelőzhette még egy-egy 
birtokos erdeinek leírása. Erre példát már láthattunk a különböző 
megyékről szóló erdőfelügyelői útijelentésekben, itt viszont egy járási 
főerdész erdőbirtok-leírását idézzük.

Blenke-Polyán (Blenkemező) község (Szolnok-Doboka m.) volt 
úrbéresei erdejéről 1885-ben készített leírás a következőket tartalmaz
za:242 „Az erdőbirtok a Blenke-polyáni volt úrbéresek tényleges birtoká
ba az 1886-ik évben befejezett úrbérrendezés alkalmával jutott. Az erdő 
területe 355,31 kát. holdat tesz, fekszik pedig Szolnok-Doboka megye 
Nagy-Ilondai járásban Blenke-Polyán község határán a községtől délke
leti irányban, egészben északra -  egyes részleteiben keletre és nyugatra 
hajolva.

Talaja homokosagyag-homokkő, agyagpala s részben mészkő felett; 
általában mély, üde és televényes. Termőképesség tekintetében az egész 
erdő a Il-ik termőhelyi osztályba sorozható.

Az erdőt alkotó állabok sarjról származtak és jó minőségűek. Allab- 
alkotó fanemek a bükk 0,7 és vegyes 0,3 arányban.

Az állabok kora 20-30 év; zárlata: 1,0. Tisztás részlet nem tartozik 
az erdőbirtokhoz.

Az egész erdőterület, kivéve az 1886/87-ik év telén kihasznált 8 hold 
területet, juh, sertés és szarvasmarha, ló által legeltethető.”

Az erdőleírások megkönnyítették a tényleges üzemtervezést, amely 
azonban az ideiglenes tervek esetén gyakran alig adott többet, mint egy 
egyszerű erdőleírást. Itt utalnunk kell az erdőtörvényre, amely önmagá
ban az üzemtervekről, pláne meg az ideiglenes tervekről részletezést 
nem tartalmazott. Csak az erdők jó  karban tartására és használatuk 
tartamosságára utalt. Az 1880-ban 23.374/1880. FIK. szám alatt megje
lent rendelet viszont kimondta: „Az erdőgazdasági üzemtervek célja a 
gazdálkodást akként vezetni, hogy a kihasználás tartamosságának (állandó
ságának) biztosítása, az erdőtalaj termőképességének fenntartása és lehető 
fokozása mellett az erdőbirtok oly jövedelmet hozzon, amilyen az adott 
viszonyok közt elérhető, és hogy az erdő lehető mielőbb az okszerű erdő- 
gazdaság követelményeinek megfelelő szabályos állapotba jusson.” 243

Az ideiglenes tervektől tulajdonképpen csak azt kívánták meg, hogy 
a rendszeres gazdasági tervekig elsősorban a fahasználatokra némi rend
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szerességet írjon elő. Sőt sok helyen (mivel az ideiglenesek készítésére 
nem volt központi utasítás) megelégedtek egy egyszerű erdőleírással.

Például Avasfelsőfalu (Szatmár m.) Dumbrava dűlőben lévő erdejére 
1884-ben a következő tervet állapították meg:244

„Terület 29 kh 979 négyszögöl.
Forda a végleges üzemtervben fog megállapíttatni.
Fekvése sík, nem feltétlen erdőtalajon, agyagos termőréteggel és 

agyag altalajjal. Fanemére tölgy 15-20 éves, közepes zárlattal.
Az erdőben vágás nem eszközöltetik.
Az erdő legeltetési tilalom alatt áll.”
A bezdédtelkí volt úrbéresek (Szolnok-Doboka m.) erdejének ideig

lenes üzemterve szintén elsősorban erdőleírás, de bővebb, részletesebb, 
mint ahogyan az erdő is több helyen található.245

Erdőrészlet neve kiterjedése
(kh)

zárlata kora
(év) fafaja

1/Deálu gorbouli 
dűlő

17,0 0,8 10 bükk, gyertyán, 
mogyoró

2/ Mericze dűlő 15,7 . 0,7 8-15 cser, tölgy
3/Mericze dűlő 6,1 0,8 20 bükk, cser, tölgy
4/ Mericze dűlő 23,7 0,8 15-20 cser, bükk
5/ Irtuorje dűlő 9,3 0,5 5-10 bükk, gyertyán
6/ Haica dűlő 10,9 1,0 5 tölgy, bükk, 

gyertyán
7/Peren vadoluj 

dűlő
3,9 0,7 5-10 bükk

8/Tábla p. Oucz 
dűlő

29,1 0,8 20-25 gyertyán, tölgy, 
bükk

9/Tábla Ruzci 
dűlő

14,7 0,8 20-25 cser, tölgy, bükk

10/Tejeturi dűlő 8,1 0,7 10-15 tölgy
Összesen 138,5

Az erdő célját a volt úrbéresek tűzifaszükségletének kielégítésében 
jelölték meg. Ennek érdekében 30 éves vágásfordulót határoztak meg, 
így az évi vágásterület 4,61 kh-at (2,65 ha) tett ki. A sarjról fel nem újult 
részekre csemetéket kellett ültetni. A legeltetést a fakitermelés előtt 5, a 
fakitermelés után 15 évig tiltották.
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Végül bemutatunk egy rendszeres gazdasági (üzem)tervet.
Az aisószilvási volt úrbéresek (Hunyad m.) rendszeres gazdasági 

tervét a hátszegi járási erdőgondnok 1912-ben állította össze.246 Az
1910-ben végzett felmérések szerint a birtok kiterjedése 763,78 kh 
(439,56 ha) volt, amelyből

az erdő 538,35 kh-t (309,82 ha);
a befásítandó kopár 4,74 kh-t (2,73 ha);
a legelő 205,09 kh-t (118,03 ha);
a kaszáló 10,39 kh-t (5,98 ha);
a szántó 3,02 kh-t (1,74 ha)

tett ki, míg 2,19 kh (1,26 ha) tulajdona vitás volt.
Az üzemtervező három üzemosztályt alakított ki. Az „A”-ba 174,06 

kh (100,17 ha) erdő került, amely rendeltetése a birtokosság tűzi- és 
épületfaigényének kielégítése volt. Az állományt kocsánytalan tölgy, 
cser és elszórtan éger, mogyoró és nyír alkotta. A területen már korábban 
is sarjaztattak, így az üzemterv összeállításakor is megmaradtak -  elfo
gadva a birtokosság érveit -  a sarjerdő üzemmód mellett, amire 30 éves 
vágásfordulót állapítottak meg. Az egyszerű térszakozás szabályai szerint 
az összes területet 30 egyenlő részre osztották, s ennek alapján kijött az 
évi vágásterület: 5,8 kh (3,4 ha). Mellékhasználatként a 15 évnél idősebb 
állományokban megengedték a legeltetést is. Mindebből azonban kitűnik, 
hogy meglehetősen kíméletlen erdőgazdálkodást engedélyezett a rend
szeres üzemterv is, de a birtokosoknak kellett mind a fa, mind a legelte
tési lehetőség.

A „B” üzemosztály (364,29 kh -  209,65 ha) kimondottan a legeltetés 
érdekeit szolgálta. Ennek megfelelően legelőerdő üzemet alakítottak ki, 
ahol a fák (kocsánytalan tölgy és cser) zárlata 0,5-0,7 volt. A vágás
fordulót 120 évben állapították meg, és lehetővé tették a gyérítést is.

A „C” üzemosztályba tartozó 4,74 kh (2,73 ha) kopáron az üzem
tervező néhány nyírbokrot talált. Előírta a terület feketefenyővel és 
akáccal történő beerdősítését. Az így keletkező szálerdőt 80 éves vágás
fordulóban kívánták kezelni.

Szólnunk kell még arról, hogy az erdő jövedelmét -  részarányuk 
szerint -  a volt úrbéresek élvezték, ugyanakkor az erdőbirtok terhei
1911-ben a következőképpen alakultak:
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állami adó 
községi pótadó 
erdőkezelési költség 
erdőőrzési költség

334,32 K 
142,74 K 
36,00 K 
42,61 K

Az erdőőrzést a hátszegi kerületi erdőőr látta el, helyben pedig 3 
felesketett, de képesítéssel nem rendelkező erdőszolga dolgozott.

A vonatkozó rendeletek szerinti üzemátvizsgálatokra ezúttal egy 
Bihar megyei példát idézünk.247

A köröskisjenői volt úrbéres birtokosság első üzemterve 1884-től 
1893-ig terjedt. A 225 kh-nyi (130 ha) 40 éves fordában kezelendő tölgy 
sarjerdőben -  miként az 1897-ben elkészült jelentésből kiderül -  mind a 
fo- és mellékhasználatok, mind pedig az erdőfelújítások az üzemtervben 
rögzítetteknek megfelelően történtek. A szakszerű kezelést az élesdi járási 
erdőtiszt vezetésével biztosították, míg az erdőőrzést 1891 óta az élesdi 
erdőőr, továbbá a helyi erdőszolga végezte. A birtokosság 1893-ban 
templomépítés céljára kért kétévi vágásterületet, amelyre az engedélyt 
meg is kapták.

Az erdőfelügyelő az üzemtervi előírásokat a következő 10 évre is 
fenntarthatónak ítélte. Igaz, az üzemterv lejártakor, 1914-ben a birtokos
ság 46,8 kh erdőterület (27,0 ha) legelővé történő átalakítását kérte. 
Kérését azzal támasztotta alá, hogy egy másik, ugyancsak 46,8 kh kiter
jedésű területen, korábbi legelőn, 0,7 zárlatú, 5-10 éves fákkal benőtt 
földet ad át erdőnek. Ezt afféle „csereerdősítésként” foghatták fel, és így 
a következő évben a minisztériumban is hozzájárultak.

A példa mutatja, hogy a birtokosság hosszú évtizedek alatt is meg 
tudott felelni az erdészeti előírásoknak. Sőt lehetőséget találtak az 
ésszerű területcserére is. Ahhoz azonban, hogy a XX. század elejére 
kialakuljon a rendszeres, üzemterv szerinti gazdálkodás, számtalan aka
dályt, hiányosságot kellett legyőzni. Lássuk ezeket sorjában!

A szakemberhiánnyal kapcsolatban Kolozs megyéből írták 1882- 
ben, hogy holdanként 1,25-1,65 forintért lenne üzemtervezési vállalkozó, 
de ilyen magas árat a birtokosok nem tudnak megfizetni. Ezért -  szólt a 
kolozsvári erdőfelügyelő javaslata -  a kincstári erdőtiszteket egy-két 
évre szabadságolni kellene, és ők 50-80 krajcár/kat. hold árért elvégez
nék az üzemtervezést.248

Jó tíz évvel később, 1895-ben a szebeni erdőfelügyelő elemezte az 
üzemtervezés személyi feltételeit.249 Szerinte egyedül a kincstár rendel
kezik az üzemtervezésben jártas, jó  szakemberrel. „A megyei járási
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főerdészek -  írta -  legtöbbjénél megvan ugyan az akarat, de a képesség 
és az erdőrendezésben való jártasság nagyobb részt annyira hiányzik, 
hogy munkálataik nagy átlagban gyarlók, s azok 2/3 részét már itt [ti. az 
erdőfelügyelőségen] kell visszaadni, ( ...)  ismételt átdolgozásra.” A külső 
vállalkozók által készítettek közül meg „csak alig néhány vált be”

Tehát a kincstár, az egyéni vállalkozók, a járási főerdészek jöhettek 
szóba. A kincstári erdészeket természetesen nem szabadságolták, hogy a 
szomszédoknak megfelelő üzemterveket csináljanak. Több megye előbb 
vállalkozókkal próbálkozott.250 Nemcsak az volt a baj, hogy úgy általá
ban kevesen rendelkeztek megfelelő képesítéssel, főleg pedig üzemterve
zési gyakorlattal, hanem az is, hogy ezek a jobbára szolgálat-, illetve 
állásnélküli erdészek meglehetősen hanyagok, megbízhatatlanok voltak. 
A megbízhatatlan erdőrendezőkről egyébként 1888-ban kelt miniszteri 
rendelet alapján a vármegyei erdészeti bizottságok jegyzéket állítottak 
össze, amelyet minden érdekelt megyének elküldtek. A jegyzékben az 
Erdélyben működő rendezők közül például a következőket találjuk:251

„Bund Vilmos mérnök, Szilágysomlyó. Az általa Szilágy megyében 
elvállalt üzemterveket oly hiányosan szerkesztve mutatta be, hogy azokat 
elfogadni nem lehetett, s a hiányokat többszöri felhívás után sem 
egészítette ki.

Helm Gyula járási erdőtiszt Vajdahunyadon. Szilágy vármegyében 
több üzemterv készítését vállalta el, s nagyobb pénzösszegeknek előleg 
czímén való felvétele után a vármegyéből eltávozott, anélkül, hogy a 
munkához hozzáfogott volna, vagy hogy az erdőbirtokosokat értesítette 
volna ”

Aue Józsefre Hunyad megyében panaszkodtak, mert az 
erdőfelügyelő az általa készített üzemtervekről ezt írta: „meggyőződtem 
arról, hogy azok egyrészt felületes felvétel, részben pedig az üzem- és 
hozamszabályozásnak hiányos vagy érthetetlen keresztülvitele folytán a 
kívánt czélnak és fennálló törvényes utasításnak oly kevéssé feleltek 
meg, hogy azok ( ...)  még csak átdolgozásra sem alkalmas[ak], hanem 
teljesen új felvételt igényel[nek]” Ennek alapján az erdészeti bizottság 
kérte a minisztert, „hogy nevezett egyén nevének a megbízhatatlan 
vállalkozók névjegyzékébe leendő felvételét elrendelni méltóztassék”

Megjegyezzük azonban, hogy voltak megbízható, becsületes erdő
rendezők is, hiszen az üzemtervek ha lassan is, de készültek. Egy-egy 
ilyen vállalkozó azonban elriasztotta a megyét (lásd például Szilágy 
megye esetét, ahol két megbízhatatlan erdőrendező is megfordult) az 
üzemtervezés ilyen módon történő elvégeztetésétől.
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A következő lehetőséget a járási főerdészek jelentették. Láttuk, hogy 
az ő üzemtervezésük is hagyott kívánnivalókat maga után, de ennél is 
nagyobb gondot jelentett, hogy az üzemtervezés a sokirányú elfoglalt- 
ságukba alig fért bele. A miniszter körrendeletben igyekezett a megyéket 
rávenni: a megalkotandó vármegyei szabályrendeletekben mondják ki, 
hogy a járási erdőtisztek -  „mérsékelt díjért” -  a kisebb birtokosok 
üzemtervét kötelesek elkészíteni.252 Erre tényleg számtalan példa talál
ható, s a különböző álláshirdetésekben is utalnak rá, hogy a járási 
foerdésztől megkövetelik az üzemtervezést is.253 Láttuk azonban, hogy a 
járási főerdészi intézmény meglehetősen labilis, a szakemberek között 
pedig igen-igen népszerűtlen intézmény volt. Egyszerűen fogalmazva: 
aki üzemterveket akart készíteni, az önálló vállalkozásként tette. Aki 
meg járási főerdészi állásra pályázott, nem az üzemtervekkel akart 
foglalkozni. Mindez elvezetett az állami erdőkezeléshez, az állami 
erdőgondnokok üzemtervezéséhez.

Az állami erdőkezelésben dolgozó erdőtisztek sem tudták azonban 
egyik évről a másikra az üzemtervek százait elkészíteni. Amikor 1892- 
ben áttekintették az addig állami kezelésbe vett erdők üzemtervezésének 
készültségi fokát, a még nem tervezettek 86 %-a esett Erdélyre. Ezt a 
miniszteri jelentésben nemcsak a műszaki feltételek hiányával, hanem 
ismételten a viszonylag kis erdészeti személyzettel indokolták. Azért 
nem lehetett növelni az erdőtisztek számát -  írta a miniszter - ,  mert az 
erdők jövedelme csekély, így a kezelésiköltség-hozzájárulás is alacsony, 
következésképpen egy-egy erdészre nagy erdőterület, sok üzemterve
zendő esik. (Lásd a 2. m ellékletet.) Ezzel az óriási feladattal nem bírnak, 
így aztán jelentős elmaradások keletkeznek.254

Az erdőfelügyelőségek 1913. évi beszámolója szerint például 
Szilágy megyében az üzemtervek elkészítése még ekkor is igen-igen 
gyengén állt.255 „Az üzemtervezési munkálatoknál -  írták -  tetemes a 
hátralék az állami kezeléshez tartozó erdőknél, mégpedig a szilágy- 
somlyói m. kir. járási erdőgondnokságnál. Több erdőre még ideiglenes 
üzemterv sem készült.”

Itt újra vissza kell térnünk a nyilvántartások és kimutatások 
megbízhatatlanságára, továbbá a műszaki feltételek hiányára. M ára 
maros megyével kapcsolatban írták, hogy az 1850-es, 60-as években 
végrehajtott telekkönyv-szerkesztési és kataszteri munkálatok során a 
birtokhatárokat a természetben alig jelölték ki.256 így nemcsak a külön
böző tulajdonosok birtokhatárai nem lehetett azonosítani, hanem a műve
lési ágakét sem. Az erdőrendezési munkát tehát a telekkönyvi, a kataszteri
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és a birtokrendezési adatok beszerzésével kellett kezdeni, majd a katasz
teri és birtokrendezési térképeket kellett lerajzolni. Ezek alapján lehetett 
aztán a határokat a természetben is kijelölni, állandósítani. A feladat 
nagyságát H. KARÁCSONY Sándor azzal jellemezte, hogy a megye 
egész területén 7000 km hosszúságban mérték fel, tűzték ki az erdők 
határait, amely távolság megfelelt a Monarchia határai hosszának. És 
ekkor még az erdők belső határairól (osztagok határai, utak, gerincek 
stb.) nem is szóltak. Mindezek alapján érthető, hogy az ideiglenes üzem
tervek után a rendszeres gazdasági tervek csak lassan készültek. Még
1914-ben is úgy látták, hogy Máramarosban az erdőrendezési feladatok 
teljes elvégzésére (változatlan személyzet mellett) további 10-20 évre 
van szükség.

Itt mindenképpen meg kell emlékeznünk a következőkről is.
Amikor a miniszter az újonnan kialakított erdőhivatalok és erdő

gondnokságok feladatait meghatározta, hangsúlyosan, külön körrendelet
ben tért ki az üzemtervezésre.257 Felhívta a figyelmet arra, hogy a tervek 
(erdőkre és kopárokra vonatkozóak) összeállításakor „nem a szigorú 
értelemben vett erdőgazdasági elvekből kell kiindulni” így az állatte
nyésztési érdekek legalább olyan fontosak, mint az erdészetiek, sőt tulaj
donképpen az államerdészeti kezelés legfőbb célja -  írta a miniszter-, 
hogy a „szóban forgó területek -  erdészeti kezelés alá vonva -  gazdasági 
rendeltetésüknek állandóan megfeleljenek” Tehát a hosszú távú gazdál
kodás -  legyen az akár erdő-, akár mezőgazdaság -  igényeinek a biztosí
tását a létrehozott erdészeti szervezetben, benne az általuk kidolgozott 
üzem- és kopárfásítási tervekben látták. A tervek összeállításában egyéb
ként követni kellett a korábbi előírásokat, bár kétségtelen, hogy a kiter
jedt erdőkhöz képest ezek az erdőbirtokok általában kisebbek voltak, így 
az üzemterveket is számtalan egyszerűsítéssel állították össze.

Amikor elkészültek az üzemtervek, a tulajdonosok egyre-másra 
jelentkeztek az üzemtervtől eltérő használat igényével. Ezt külön kellett 
kérvényezniük, amit mind a vármegyei erdészeti bizottság, mind az 
erdőfelügyelő, mind pedig (vitás esetekben) a minisztérium véleményezett, 
majd engedélyezett vagy elvetett. A leggyakoribb kérvény a rendkívüli 
fahasználatra és a legeltetésre vonatkozott.

Lássunk erre a rendkívüli fahasználatra egy példát!
A korojesdi volt úrbéreseknek258 (Hunyad m.) 842,0 kh (484,6 ha) 

erdeje volt, melyet ideiglenes terv alapján kezeltek: „A” üzemosztály
-  498,0 kh (286,6 ha), bükk szálerdő; „B” üzemosztály -  344,0 kh (198,0 
ha), fenyő véderdő. Az 1903-tól 1912-ig terjedő időszakra érvényes
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üzemterv szerint a bükkerdőből évi 6,22 kh-t (3,60 ha) termelhettek ki.
1912-ben azonban kérték, hogy a bükkös (110 éves, 0,8 zárlatú) 342,0 
kh-nyi (196,9 ha) területét egyszerre vághassák ki, s így eladhassák, 
mivel a birtokosságnak jelentős adó- és egyéb tartozása halmozódott fel.

A járási erdőgondnok, az erdőhivatal és az erdőfelügyelő pártolása 
alapján a vármegyei bizottság a jelentős kihasználáshoz hozzájárult. 
Nem úgy a minisztériumban. A miniszteri előadó úgy látta, hogy a 
13 700 koronányi tartozás miatt kár lenne a mintegy 66 ezer m3-nyi 
faállományt letermelni, mert azért akár 100 ezer koronát is kaphatnak. A 
vármegyei elöljáróság azon előírását pedig, hogy a birtokosság a tarto
zások kiegyenlítése után a megmaradó pénzt majd hatósági ellenőrzés 
alá helyezi és „erdei alap”-ként kezeli, meglehetősen naiv elgondolásnak 
tartotta. Pedig ha ezt az erdőt kivágják, a birtokosságnak 55 évig nem 
lesz (bükk)erdőkitermelési lehetősége, tehát az említett összegnek 
hosszú ideig kell „gyümölcsözni” Ezt képtelenségnek tartott. Helyette 
csak 10 évi vágás kitermelését (plusz az előző 10 évi, elmaradt vágások 
kihasználását) javasolta, amelyből mintegy 21 ezer m3 fát, azaz 30-40 
ezer koronát nyerhettek. A határozatot aztán ennek alapján küldték ki.

Szintén a birtokosság pénzügyi nehézségeivel függ össze a 
következő eset.

A szárazalmási (Hunyad m.) volt úrbéresek és határőrök birtokkö
zössége259 1913-ban a pénzügyminisztérium közbenjárásával szeretett 
volna rendkívüli fahasználati engedélyhez jutni. A birtokrendezés költségét 
ugyanis nem tudták előteremteni, s abban reménykedtek, hogy a pénz
ügyminisztérium segítségével mintegy 50 kh (29 ha) erdőt kitermelhet
nek, s a befolyó pénzből az említett tartozásukat fedezhetik.

A vármegyei közigazgatási bizottság azonban -  meghallgatva a 
dévai erdőfelügyelő véleményét -  a kérést elutasította. A legelső indok
ként azt hozták fel, hogy a birtokosság még mindig nem rendelkezik az 
1898. évi törvényben előírt ügyviteli szabályzattal, illetve a törvény 
szerinti működéssel. Tehát ez egy nem szabályosan létező birtokosság, 
ahová ugyan 81 tag tartozik, de a tagok fizetési nehézségeit (lásd birtok- 
rendezés) nem ez a gazdasági egység hivatott megoldani.

A továbbiakban kifejtették, hogy a birtokosság ugyan 103,6 kh (59,7 
ha) szálerdővel („A” üzemosztály) és 539,9 kh (310,8 ha) sarjerdővel 
(„B” üzemosztály) és 223,5 kh (128,7 ha) fás legelővel („C” üzem
osztály) rendelkezik, de az „A” üzemosztályban 1933-ig mindenféle 
fahasználat be van tiltva. Az összes erdő ugyanis rendkívül fiatal (85 %-
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bán 5-15 éves), így ott legfeljebb az évi tűzifaszükségletet lehet kinyerni, 
nem pedig 80 kh-t letarolni.

Az elutasítás indokai között megemlítették a birtokosság elmaradását 
az erdőkezelési járulékok fizetését illetően, sőt a kopárfásítási kötele
zettségükről sem akarnak tudomást venni. Végül pedig: „véleményök 
szerint őket a végszükségből kisegíteni hivatott erdőt saját jól felfogott 
érdekük ellenére önként még a legminimálisabb gondozásban és 
kíméletben sem részesítik, hanem állandóan rongálják és pusztítják, és 
teszik ezt ha egyébért nem is, csak hogy a védő és kezelő személyzetnek 
ezzel munkaszaporítást szerezzenek”

A birtokosok ezek után a miniszterhez fellebbeztek, de az a kérést 
elutasított. Sőt a pénzügyminisztert is arról értesítette, hogy „a birtokosság 
erdejének faállománya annyira fiatal korú és oly csekély értéket képvi
sel, hogy a birtokosság jól felfogott érdeke is az elutasítás mellett szól” 

A példa mutatja, hogy az erdészeti adminisztráció a szűkebben vett 
erdészeti módszerekkel is igyekezett a birtokosság vagyonát megóvni, s 
a jövővel számolni -  esetenként a birtokosságnál is előrelátóbban.

Zágor község (Kis-Küküllő m.) 1894-ben a Nagy-Küküllő áradása 
miatt rőzseanyag kitermelésére kért rendkívüli fahasználati engedélyt.260 
A községnek egyébként 587,63 kh (338, 18 ha) erdeje volt, amelyet két 
üzemosztályban kezeltek. (Ekkor még csak ideiglenes terv szerint.) Az 
„A”-ba tartozó részeket tűzifanyerés céljából nevelték és 30 éves vágás
fordulót írtak elő rá, míg a „B”-ben lévők kimondottan a rőzsenyerést 
szolgálták, 10 éves vágás fordulóval.

Az 1894 nyarán jött árvizek a malomgátakat elsodorták, ezért 55 öl 
rozsét kellett kivágni. Az erdőfelügyelő ennyi rozsét 10,0 kh-on (!) (5,8 
ha) tartott kinyerhetőnek. A kérést azzal a feltétellel tartotta teljesíthető
nek, ha az „A” üzemosztályban az évi 15,0 kh (8,6 ha) vágásterületet 
most 5,0 kh-ra (2,9 ha) csökkentik, azaz a „B” üzemosztály túlvágásáta 
másik üzemosztályban takarítják meg. A minisztériumban ezt a javaslatot 
elvetették. Úgy gondolták, hogy mivel a „B” üzemosztály erdeje minősé
gileg sokkal gyengébb, akkor ha ugyanannyi területet a jobb minőségű 
„A”-ban tilalom alá vesznek, a birtokos kimondottan rosszul jár. Inkább 
a túlvágás „B”-ben való „szétterítését”, azaz ott két év alatti megta
karítását rendelték el. Tehát a minisztériumban jobban figyelembe vették 
a birtokos érdekeit, mint ahogyan azt a nagyszebeni erdőfelügyelő tette.

Gyakori volt a vágássorrend megváltoztatására irányuló kérelem. 
Például M arg itta  község (Bihar m.) úrbéresei261 1884 decemberében 
erre kértek engedélyt. Az erdőfelügyelő rámutatott, hogy az elkészült és
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már jóváhagyott üzemterv szerint a községtől legtávolabb eső erdőrész 
kerülne kihasználásra, de a birtokosok közelebbit akarnak kitermelni. így 
nemcsak kisebb szállítási távolságot (-költséget) akarnak elérni, hanem a 
legeltetési tilalmat is felrúgnák. A legeltetés számára engedélyezett 
erdők ugyanis egy esetleges változtatással úgy helyezkednének el, hogy 
a marhákat a vágásterületeken is át kellene hajtani. Tehát itt a birtokosok
-  „nem gondolva a jövővel” -  csak a pillanatnyi érdekükkel törődnek, 
nem az erdő célszerű beosztásával. A minisztérium aztán az erre 
vonatkozó kérelmüket elutasította.

A rendkívüli fahasználati kérelmek egyébként a véderdőket is 
érintették. Példaképpen említjük meg a felsőszilvási nemes közbirtokos
ságot (Hunyad m.).262

A birtokosságnak az Általános Bank Rt.-vei szembeni tartozása 
miatt kellett erdő-, illetve faeladáshoz folyamodnia. (A bank az erdőben, 
a klopotivai „Galbenu” véderdőben is szerzett jogokat, de ez tárgyunktól 
messze elvezetne.) A minisztériumban tudomásul vették, hogy a várme
gyei bizottság 157,28 kh (90,60 ha) átszálalására már adott engedélyt. 
Igen ám, de a birtokosság adósságai nőttek, úgyhogy az onnan kikerülő, 
16 cm mellmagassági átmérőjű fa az említett bankot illeti, s az egész 
kitermelés 1921-ig tartana. Tehát a bank gondoskodna az értékesítésről, 
sőt -  nem egészen világos módon -  a faanyag elszállításáról is.

A vármegyei bizottság ehhez a kéréshez -  tekintettel a birtokosság 
nehéz anyagi helyzetére -  hozzájárult. A minisztérium azonban nem 
engedélyezte sem az egész véderdő átszálalását, sem az említett értéke
sítési módot (ami egyébként inkább a faanyag bank általi lefoglalásának 
nevezhető, mint tényleges faeladásnak).

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az üzemtervezési kötele
zettség előírása óriási változást hozott az általunk most vizsgált tulaj
donosok gazdálkodásába. Igaz, maga az üzemtervezés lassan haladt, de 
az, hogy a korábbi rendszertelen fahasználat, legeltetés elé korlátokat 
állítottak, már önmagában is jelzi az átalakulást. Az elkészült üzemter
vekben igyekeztek a tulajdonosok érdekeit figyelembe venni, bár a hozam
szabályozás elveivel össze nem egyeztethető igények is felmerültek.

Az üzemtervezésre vonatkozó további elképzelések vázolását egy 
Hunyad megyei kéréssel kell kezdenünk.263 Ott a vármegyei erdészeti 
albizottság már 1890-ben felvetette, hogy az üzemterveket „népszerű”, 
az erdőtörvényben járatlan emberek számára is érthető formában állítsák 
össze. Hiszen a tervek éppen az ő munkájukat, az ő lehetőségeit írják elő, 
de ha nem értik, akkor nem is lehet rajtuk számon kérni. A bizottság
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fenti határozatát az ülésen jelen lévő erdőfelügyelő hevesen ellenezte. 
Vajon az erdészek mégiscsak maguknak, az erdészeti adminisztráció 
számára készítik az üzemterveket?

Az üzemtervezés korabeli erdészeti és „felhasználói” értékelése264 
visszavezethetők a tulajdonviszonyokra. A kortársak ugyanis továbbra 
sem tudták megérteni, hogy amíg óriási magánerdőket lehet üzemterv 
nélkül akár teljesen kihasználni, addig a 17. § alá tartozó birtokosok 
szinte minden lépését üzemtervezik, így ellenőrzik. Az üzemtervek 
ráadásul „nyílt parancsnok -  vélte néhány erdész - ,  amely önmagában 
hordozza a nagyszámú üzemtervtől eltérő kérést, annak intézését. 
Szintén egyszerűsíteni kell -  miként arra egyébként az 1879:XXXI. te. 
19. §-a is utalt -  a rendszeres erdőgazdálkodásra kevésbé alkalmas erdő
birtokok üzemtervezését, azok kezelésének meghatározását.265 Itt merül
tek fel a költségekkel kapcsolatos szempontok is. Amíg az első időben a 
vállalkozókkal végeztették az üzemtervek összeállítását, addig azt teljes 
egészében a birtokos fizette -  holott az államnak volt rá szüksége, az 
állam akarta ellenőrizni a gazdálkodását. Csoda, ha nem haladtak? A 
következő időszakban a járási erdészek üzemterveztek, de a vármegyei 
bizottság a tervezés költségeit továbbra is a birtokosok összeadott 
pénzéből fizette. Most, amikor a tervek összeállítását az állami 
erdőtisztek kötelességévé tették, s jórészt az állam fizeti, mivel azt 
amúgy is az állam akarja felhasználni. így igazságos, de nem ésszerű. 
Innen aztán már csak egy lépésre volt a törvényben kimondott 
üzemtervezési kötelezettség „fellazítása” Hiszen -  vélték többen - , ha 
az állam nem az üzemtervezésbe ölné a sok pénzt, hanem az erdőfelü
gyeletet erősítené, akkor két legyet ütne egy csapásra. Az erdőfelügyelők 
végre a magánerdőkre is nagyobb figyelmet fordíthatnának. Ugyanakkor 
nem az irodákban az üzemtervek, illetve az attól eltérő jelenségek rögzí
tésével lennének elfoglalva, hanem a helyszínen, az erdőben adhatnának 
tanácsokat, felvilágosításokat az erdőgazdáknak -  akiknek természetesen 
továbbra is joguk lenne (saját költségükön!) üzemterveket készíttetni. 
Ezzel tulajdonképpen az osztrák erdőtörvény elveihez jutottak vissza, de a 
lazább üzemtervi kötelezettséget nagyobb szakmai, ráadásul állami ellenőr
zéssel kívánták megvalósítani. Az elképzelés egyes elemei Magyaror
szágon majd csak az 1935. évi erdőtörvényben nyertek polgárjogot.

A szűkebben vett szakmai szempontokat, az egyszerű térszakozáson 
alapuló gazdálkodást pedig azért bírálták, mert ezzel tulajdonképpen 
csak a tarvágásos gazdálkodást tették lehetővé. KAÁN Károly írta: „a 
tarvágásos rendszer Európa egyik nemzetének erdőgazdaságában sem
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jutott olyan általános érvényre, mint Magyarországon”.266 Ennek a meg
változtatására -  elsősorban a vágásterület-kijelölések finomításával -  
majd az 1920-ban megjelenő, új üzemtervezési utasítás néhány előírása 
tett kezdeményező lépéseket (természetesen csak Magyarországon).

4.6 A közös erdőkből való részesedés, értékesítés

Miként azt eddigi áttekintésünkben már láttuk, a közös erdők első
sorban a birtokosok saját faszükségletének kielégítését szolgálták. A 
hagyományos módon, „nyilak” alapján felosztott vágásterületet vagy fát 
a jogosultak évenként megkapták, akár bírta azt az erdő állapota, akár nem.

A Kis-Küküllő megyei volt úrbéres és közbirtokossági erdőket látva 
írta az erdőfelügyelő 1882-ben, hogy azok „nagyobbrészt mind igen fiatal 
és néha apró parczellákra osztott, elegyes, tölgy, gyertyán, mogyoró, 
nyár stb. (...) bozótot képeznek” Ezek az „erdők 5-10, sőt néha még ennél 
is fiatalabb korban szoktak az eddigi módszer szerint »nyilanként« leta- 
roltatni úgy, hogy: néha nem is annyira öleknek, vagyis erdőben szokásos 
»rakatok«-nak, hanem inkább kisebb boglyáknak és csomóknak hajlandó 
nézni az ember az ennek folytán kikerülő vesszőknek halmazatát.”267

A kíméletlen erdőhasználatot aztán az üzemtervezés során született 
előírások, illetve az erdészeti igazgatás kiépítése jórészt megakadályozta, 
így voltak közösségek, ahol az évi faszükségletüket sem tudták fedezni. 
Kénytelenek voltak más, a nem birtokközösségek tulajdonában lévő 
erdőkből fát venni, illetve valamilyen szolgáltatás révén azt beszerezni. 
A szilágysomlyói erdőgondnok írta 1898-ban, hogy az ottani birtokos
ságok faigényüket „a magánerdőkben még folyamatban lévő tömeges 
kihasználás hulladék fájából elég olcsón fedezheti”.268

A közös erdőből történő részesedés azonban nemcsak a saját 
szükségletet jelentette, hanem mindenekelőtt a kereskedelmi célú beszer
zéseket is. Egyes vidékek lakossága kimondottan erre rendezkedett be -  
még az erdőtörvény meghozatala, sőt az úrbéri elkülönítések előtt. Igaz, 
ennek a vasútépítés, főleg pedig a nagy fakitermelő, faértékesítő, -forgal
mazó cégek megjelenése fokozatosan véget vetett, de azért a vizsgált 
időszakban még nem elhanyagolható szerepük volt. Marosvásárhelyről 
írták 1911-ben, hogy ott a tűzifakereskedelem nagy üzlet, de a kisebb 
faeladók, fuvarosok már csaknem kiszorultak belőle, mert a tűzifát a 
nagy raktárral rendelkező kereskedők adják el a lakosságnak.269

A feldolgozott fával történő kereskedés, főleg a háziipari termékek 
piacra vitele, még inkább házaló módon történő értékesítése elsősorban
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az Erdélyi-érchegységre, a mócföldi lakosokra volt jellemző.270 Termé
szetesen az ő érdeküket is sértették a nagy fakereskedő cégek. Nem 
azzal, hogy netalán szitakérget vagy dézsákat és villanyeleket dobtak 
volna nagy tételben piacra, hanem a nagy vágásterek megvásárlásával, 
így ugyanis -  miként azt például Maniu Gyula parlamenti felszólalásá
ban is kifogásolta271 -  a nyersanyagtól, a válogatva, az arra alkalmas tör
zseket kiszálalva történő beszerzéstől estek el.

A hagyományos fakereskedelemhez kapcsolódik tulajdonképpen a 
különböző fűrészmalmok környékén történő kihasználás, majd mint 
deszka vagy gerenda alakban történő értékesítés. Ezeket a fűrészeket 
természetesen nemcsak az erdőtulajdonosok, hanem már kereskedők, 
illetve a kereskedők megbízottjai is üzemeltethették. így aztán ők 
nemcsak a saját, legálisan kitermelt fát, hanem akár a lopottakat is meg
vették, feldolgozták. Például 1894-ben Hunyad megyében harapódzott 
el a nem hivatalosan, engedéllyel történő fakitermelés. Ennek az okát az 
Aradi Kereskedelmi és Iparkamara a következőkben látta: „nincs kellő
leg gondoskodva a községi erdők vágásterületeiről kihasználásra kerülő 
faanyagoknak arányos és igazságos elosztásáról és napirenden van a 
szegényebb sorsúak megrövidítése, a kik aztán lopással igyekeznek 
magukat kártalanítani”.272

Visszajutottunk tehát a kiindulási témánkhoz, a közös erdőből 
történő részesedéshez és az eladásra kerülő faállomány értékesítéséhez, 
az abból befolyó pénz felhasználásához, netalán felosztásához.

Országosan legelőször a községi erdők faértékesítését szabályozták. 
A 28.794/1882. BM. számú rendelet így intézkedett: „minthogy gyakran 
megtörténik, hogy a községek faeladások alkalmával az áruba bocsátott 
fáért nem kapnak annyit, mint a kereskedelmi viszonyoknak megfele- 
lőleg várni lehet: felhívom a törvényhatóságokat, hogy az 1871 :XVIII. 
te. 110. §-a értelmében az ilyetén faeladások engedélyezése alkalmával 
az illető községnek rendszerint feltételül szabják, hogy a faeladásokat 
nyilvános árverésen eszközölje” Később pedig körrendeletben hívták fel 
a figyelmet: 10 évet meghaladó szerződéseket már csak elkészült üzem
tervek alapján, illetve az erdészeti hatóságok (akár a szakminisztérium) 
jóváhagyásával köthetnek (3596/1885. BM. számú körrendelet). Az 
árverések megtartásához pedig megfelelő kikiáltási árat kellett -  az erdő 
értékének megbecslése alapján -  megállapítani. Ezt a községek aztán 
fokozatosan -  főleg ahol az állami erdőkezelést még az 1898. évi 
törvény előtt kiépítették -  bevezették.
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Példaként Vízakna várost (Alsó-Fehér m.) említhetjük meg.273
1908-ban a Nagyerdő 30 kát. holdnyi (17 ha) területén 612 darab „múlt 
téli döntésű, legallyazott, kéregben mérve 976 m3-re becsült tölgy 
haszonfáját” tűzték ki árverésre. „Árverés tárgyát képező törzsek 3-12 m 
hosszúságúak, nagyobb részük azonban 6 m-nél hosszabb, vastagságra 
nézve van 47 darab -  30-40 cm; 176 darab -  41-50 cm; 257 darab -  51- 
60 cm; 132 db -  61-70 cm” A fáért történő licitálás 19 520 koronáról 
indult, de a végeredményt nem ismerjük. Felhívjuk azonban a figyelmet 
két dologra. Az egyik az, hogy a város már előkészített, ledöntött, legaly- 
lyazott fát kínált eladásra -  ezzel is a bevételt kívánta növelni. A másik 
pedig az a törekvés, amelynek során az erdélyi települések a vasút 
kiépítését követően (egyébként ez az erdő 9 km-re volt az állomástól) 
tölgyerdeik maradványain is igyekeztek túladni. Később aztán sorra 
kerültek a bükkösök is, bár a városok -  már csak fekvésüknél, a tölgye
sek övében való településüknél fogva is -  abban kevésbé voltak érdekel
tek. Ennek ellenére a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara, éppen a 
tölgyesek fogyása kapcsán, figyelmeztetett: „A jövő fája a bükk, a mit jó  
lesz minden erdőtulajdonosnak szem előtt tartania, s el nem pazarolni 
bükkfa-állományait.”274 S szintén ők állapították meg, hogy a fakereske
dők addig nem fektetik tőkéjüket bükkösök kitermelésébe és a bükk ipari 
feldolgozásába, amíg tölgyet is találnak.275

A faárak egyébként a XX. század első évtizedében különösen a 
bükkösökben emelkedtek. Míg az 1898-1900. évek körül a máramarosi 
ún. ősbükkösökben (kát. holdanként 40-70 m3 műfa és 150-180 m3 
tűzifa, ami hektáronként 70-120 m3-nek, illetve 260-310 m3-nek felel 
meg) a kedvező szállításai viszonyok mellett 40-80 koronát ért, addig 
1912-13-ban már 150-230 koronát.276

Korábban egy-egy vidék faértékesítési viszonyaira, így a faárakra 
elsősorban a vasútépítés volt hatással. A nagyilondai erdőgondnok írta
1894-ben, hogy a Számos-völgyi vasút megépítése után a környéken a 
faárak ugrásszerűen emelkedtek, 1894-ben például 30-35 %-kaI. Ez 
azonban csak részben magyarázható a szállítási lehetőségek kiszélesedé
sével, másik részben viszont -  miként arra az erdőgondnok utalt -  a 
magánerdők korábbi elpusztításával, potom áron történő eladásával. így 
ugyanis az egykori erdőbirtokosok is (gyakran tűzifa-)favásárlókként 
léptek fel, ami a keresletet, azaz az árakat növelte.277 Összességében 
azonban az erdélyi tőárak még mindig elmaradtak a felvidékiektől. Ez
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főleg a nagy szállítási távolságokból következett, amit a különböző 
vasúti tarifakedvezményekkel sem lehetett kiegyenlíteni.278

A községi közös erdőkből történő részesedés kérdését azzal zárjuk 
le, hogy azon mindenféle rendeletek ellenére sem tudtak igazságosan 
megosztozni. Arad megyéből írták 1883-ban: „A fahasználatot illetően 
azon helytelen szokást gyakorolja némely község, hogy az évi esedékes 
vágástéren termelt fatömeget házhely szerint megosztják maguk között. 
Ennek rendes eredménye azonban az, hogy a kinek igavonó marhája van, 
nagyobbára az oroszlánrészt élvezi, sőt azok fáját is potom áron meg
szerzik, a kik igával nem rendelkeznek.”279 A helyzeten csak a községi, 
városi faraktárak létesítése segített volna, ami azonban a most áttekintett 
megyékre nem volt jellemző.

A közbirtokosságok esetében az elosztási aránytalanság még 
nagyobb volt. Itt a saját szükséglet kielégítése általában nem okozott 
gondot, annál inkább az értékesítésre szánt faanyagé. A legegyszerűbb 
módnak számított, amikor -  főleg az iparifát -  a birtokosok egymás közt 
elárverezték, és a befolyó pénzből a különböző közös költségeket 
fedezték. A változások azonban egyre nagyobb tételek kitermelése, 
értékesítése irányába mutattak. S ennek egyik „állomása”, amikor a 
vevők (akár saját birtokostársaik, akár idegenek) az erdőből kivitt 
szálfák, netalán fatermékek (talpfák, deszkák, pallók stb.) után 
fizettek.280 Elképzelhető, hogy egy ilyen válogatva történő kitermelést, 
közelítést követően milyen „vágásterületek” maradtak vissza.

A fakereskedelem fejlődése természetesen elsősorban a jó  (vízi és 
vasúti) szállítási viszonyokkal rendelkező máramarosi közbirtokosoknál 
volt a leggyorsabb. Ennek ellentmondásosságára KABINA János 1882- 
ben írta: „A szomszéd Gácsország és Bukovinából betelepült nép az 
eredeti közbirtokosok egy részének kiszorítása által a közbirtokossá
gokba betolakodván, a földmíves osztályra korlátlan befolyást szerzett 
magának.”281 A (valós vagy vélt) társadalmi probléma orvoslásának 
egyik útját a faértékesítésbe bevezetendő új rendszertől várta. Úgy 
gondolta ugyanis, hogy a közbirtokossági tagok számára meghatározott 
(mérsékelt) tőárak tulajdonképpen csak a saját szükséglet fedezésére 
szolgálnak, a kereskedésre nem. Hiszen -  írta -  egy közbirtokosságban 
résztulajdonos fakereskedő ha olyan áron ju t hozzá a fához, mint a saját 
szükségletre megállapított összeg, akkor eleve előnyben van az idegen 
által megvásárolt, magasabb tőárért hozzájutó „fakupeccel” szemben. Ha 
az eladni szándékolt fenyőfákra külön tőárat állapítanának meg, akkor
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talán a kereskedők sem törekednének akár több közbirtokosságban is 
tagságot szerezni.

KABINA javaslata azonban szinte megvalósíthatatlan volt, főleg 
pedig akkor nem, amikor a faeladások, fakitermelések már egyre nagyobb 
tételekben folytak. S itt az árverések léptek be, nem pedig a szokott 
(tő)áron való értékesítések. A közbirtokosságok rendelkezési jogának, az 
arányrészek összevásárlásának kérdéseiről pedig már korábban szóltunk.

Példaként most mégsem máramarosi, hanem dél-erdélyi, Hunyad 
megyei példát hozunk.

A zsilmacesdpomozsényi nemesi közbirtokosság 1913-ban 110 kh 
(63 ha) lucfenyves eladását hirdette meg, amely a kimpulunyági 
községhatárban állt.282 A területről írták: „A faállomány 3 km hosszú 
száraz- és 5 km hosszú víziúsztatón, majd az Oláh Zsilpatakon 20 km 
távolságra úsztatással a legközelebbi vasúti állomásig, Lupényig 
szállítható.” A faállomány térfogatát -  a termelési és szállítási apadék 
levonása után -  23 380 m3-nek becsülték. A fáért köbméterenként 5,77 
K tőárat határoztak meg. így az összes ár, a kikiáltási összeg 135 ezer 
koronát tett ki. Erre két ajánlat, a Petrozsény-iszkronyi Fűrészgyár Rt., 
továbbá a Kámász Elemérné és társa cég javaslata érkezett be. Az első 
135 100 K-át (5,78 K/m3), míg a második 135 048 K-át ígért. Az előbbi 
lett a nyerő, s a szerződést vele kötötték meg. Megjegyezzük még, hogy 
a terület több évi, félfordaszaki kitermelést jelentett, s a becslést az 
államerdészeti hivatal szakemberei törzsenként végezték el.

A harmadik, a volt úrbéres birtokosságok erdei állami kezelése során 
láttuk, hogy az erdőtiszt feladatai között szerepelt az értékesítésre történő 
előkészítés, a becslés is. Előbb azonban említsük meg, hogy az állami 
kezelés előtt már intézkedtek a jogosultság szerinti osztozkodásról. Az 
erdélyi megyékre érvényes 1880. évi XLV te. 25. §-a kimondta: „a 
közösen maradó területek használata a megállapított arány szerint illeti 
az állandó közösségben maradó részeseket” Hogy ez mennyire 
érvényesült egy-egy olyan birtokosság esetén, ahol (még) nem tudták az 
arányrészeket sem, elképzelhető.

Erdészeti szempontból ugyanakkor az értékesítéseket -  a hozamsza
bályozás kérdésein túl -  az erdőfelújításhoz kötötték. Ennek biztosítása 
érdekében az eladásból befolyó összeget a vármegyénél létesített 
„felújítási alapban” kezelték. Az illető birtokosság csak akkor juthatott 
pénzéhez, amikor a felújítási kötelezettségének már eleget tett. Ez a 
rendszer azonban csak fokozatosan alakult ki.

Lássunk erre két példát!
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A csúcsai volt úrbéreseknek (Kolozs m.) 1886-ban megengedték, 
hogy a 3 évi, 42,3 kh (24,3 ha) vágásterület értékesítéséből befolyó pénzt 
ne elsősorban az erdőfelújításra, hanem templomépítésre fordítsák. Az 
erdőfelügyelő ugyanis úgy látta, hogy az erdő természetes úton is felújul, 
nem lesz szükség a csemeteültetésre, tehát a község a fáért kapott 
pénzzel a továbbiakban szabadon rendelkezhet.283

A kékesoroszfalui volt úrbéresek (Szatmár m.) 1898-ban kértek 103 
darab „erős tölgyfa” kivágására engedélyt. Az ebből nyert összeget az 
erdőben lévő idegen birtokok megvásárlására szándékozták fordítani, 
azaz az erdőt „tömöríteni” A minisztériumban -  a debreceni erdőfelü
gyelő javaslatára -  ezt a rendkívüli fahasználatot engedélyezték. Kikötöt
ték azonban, hogy a fákért befolyó pénzt a vármegyénél kezelendő 
„erdővásárlási és felújítási alap”-ba kell befizetni, hogy azt valóban csak 
birtokvásárlásra lehessen fordítani.284

Az 1898. évi XIX. te. egyértelművé tette: mind a fából, mind az 
eladott erdei termékekből származó bevétel kinek-kinek az arányrésze 
szerint jut, illetve a természetben is csak az arányrészének megfelelő 
mennyiséget vehet ki. (Itt most eltekintünk attól, hogy a hullfát, esetleg 
legeltetést vagy erdeigyümölcs-gyűjtést nem vették ilyen szigorúan.) A 
fakitermelést csak a kijelölt vágásterületeken lehetett gyakorolni, és 
minden vidéken kialakult valamilyen gyakorlat, amelynek alapján a volt 
úrbéresek a tűzifát (ezt a legtöbb esetben valóban természetben kapták 
meg, mivel az erdőt tulajdonképpen az úrbéri elkülönítéskor ezért adták 
nekik), az épületfát, esetleg mindkettőt milyen módon osztják el, 
„nyilazzák fel” Ehhez nagyon sokszor az állami erdőtiszt segítségét is 
igénybe vették.285 A segítségre a törvény 34. §-ának végrehajtása érde
kében fokozott szükség volt, mivel faeladást a továbbiakban már csak 
előzetes értékbecslés alapján végezhettek.

Az eladás pedig történhetett (35-39. §-ok):
-  kis tételben, a helyi faszükséglet fedezésére, árszabályzat szerint;
-  nyilvános árveréssel, ha a birtokosok a birtokossági gyűlésen 

megjelentek fejenként számolt 3A-e nem határoz másként.
Ez utóbbi esetben, tudniillik az árveréseknél a vármegyei közigaz

gatási bizottság is szerepet kapott: a 2000 K feletti eladásokat velük jóvá 
kellett hagyatni.

A feladatra a bizottság -  különösen ha a birtokosok egynegyede azt 
kérte -  megbízottat küldhetett ki. A szabályosan meghirdetett és 
végrehajtott árverés eredményét a birtokossági gyűlés elé kellett vinni; 
ha a második árverésen is a becsérték alatti ajánlatot kellett elfogadni,
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ahhoz a megjelentek 3/4-ének hozzájárulására volt szükség. A közigazga
tási bizottsági felülvizsgálat során aztán lehetőség volt mind az esetle
gesen nem a legmagasabb árajánlat elfogadását megindokolni, mind 
utóajánlat megtevésére lehetőséget adni (sőt a jóváhagyást akár külön 
feltételekhez is kötni286).

A szabályosan meghirdetett,287 gyakran mindenféle részletezéssel 
ellátott (például a vasútállomáson kocsival várják az érkező árverező
ket288) faeladási hirdetésekkel aztán a helyi és az erdészeti szaksajtót is 
elárasztották.289 Számunkra azonban mégis érdekesebb néhány olyan 
kérdés megvizsgálása, amely ezzel a rendszerrel közvetlenül összefügg.

Kezdjük az eladásra kerülő fa becslésével.
A tölgyesekben és a fenyvesekben az értékesítés előtti becslést 

törzsenkénti felvétellel végezték, a bükkösökben a műfát szintén, míg a 
tűzifát próbaterek alapján. Ahogy a fa, az erdő értéke a XX. század első 
évtizedében nőtt, a becslés annál nagyobb jelentőségűvé vált.290 Éppen 
ezért kifogásolták például a nagybányai erdőgondnok eljárását.291

Az 1906-ban elvégzett ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy az 
idős tölgyesekben ugyan minden fa térfogatát felveszik, de nem jól. 
Miközben a mellmagassági átmérőket minden egyes fánál megmérik, 
addig átlagmagassággal számolnak. Mivel azonban a törzsek 
felhasználható része más és más, a fatérfogatban gyakran 30-50 %-ot is 
tévednek -  legtöbbször az eladó kárára. A fiatalabb tölgyesekben és a 
bükkösökben pedig 1/8-1/4 kát. holdas próbatereket tűznek ki, amelyek 
„a pontosság követelményének egyáltalában meg nem felelnek” Ennek 
szemléltetésére a vizsgálatot végző KARVAS Emil leírt egy példát. Ezt 
idézzük, mert látható belőle az is, hogy az értékesítésben a nyilvános 
árverésnek igenis nagy jelentősége volt.

Nagyfentős község (Szatmár m.) erdejéből 22,7 kh-ot (13,1 ha) 
cserkéregtermelés céljából áruba bocsátottak. „A község a faanyagot
-  írta KARVAS Emil -  kéz alatt 2178 koronáért adta el, miről az 
erdőgondnokságnak tudomása volt. A szakszerű becslés csak ezen eladás 
után történt, s a faanyag értékét az erdőgondnokság, az erdőőr által 
felvett lA holdas próbatér alapján, a már elért árral szemben 1400 
koronában állapította meg, mely becsléssel szemben az árverésen 3027 
korona éretett el. Ha az erdőgondnokság kellő gonddal és körülte
kintéssel készítette volna el a becslést, okvetlenül arra a meggyőződésre 
kellett volna jönnie, hogy az a faanyag legalább is annyit ér, a mennyiért 
kéz alatt el lett adva, a mennyiben kéz alatti faeladásoknál a fa értékét a 
vevő soha sem szokta túlfizetni.”
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A kiragadott példa bizonyára nem mindenhol és minden erdő
gondnok esetében fordult elő, de a vevők gyakran maguk is kihirdették: 
az eladásra szánt erdőrész fatérfogatára és minőségére vonatkozóan 
felelősséget nem vállalnak.292

Az államerdészet által készített becsár meghatározására hadd 
idézzünk egy Hunyad megyei példát.

A seréli volt úrbéreseknek 284,2 kh (163,6 ha) erdeje volt 293 1912- 
ig 13 500 korona köztartozást halmoztak fel, ezért rendkívüli fahasz
nálati engedélyért folyamodtak. A dévai erdőhivatal becslése szerint 
ekkora összeget 120 kh (690 ha) erdő kitermelésével tudnak előterem
teni, mivel kát. holdanként 140-180 m3 (bükk)fára lehet számítani 
(hektáronként 245-310 m3-re). Ha a faárat köbméterenként 70 fillérnek 
veszik, kát. holdanként 112 K-át nyernek (hektáronként 195 K-át), 
amiből aztán kiszámították a fenti, 120 kh-nyi vágásterületet. A 
vármegyei erdészeti bizottság javasolta is az engedély megadását azzal, 
hogy a terület nagyságát ne határozzák meg, csak vágják addig a fát, 
amíg a 13 500 K, illetve az újraerdősítésre félreteendő 3000 K ki nem 
jön. A minisztérium azonban elrendelte az erdő részletes felvételét.

Az 1913-ban készített becslés szerint 150 kh (86 ha) öreg bükkösben 
találtak 44 126 m3 bükk tűzifát, amelynek a (tő)értékét köbméterenként 
60 fillérrel szorozták be, s 26 475 korona becsértéket kaptak. A minisz
tériumban 70 filléres tőárral számoltak, s ezek szerint a kért területen 
nem 26 475 K, hanem 30 888 K értékű faanyag található. (Kát. 
holdanként 205 K -  hektáronként 356 K.) Tehát nem látták indokoltnak 
az úrbéri erdő felét is meghaladó letermelést, hanem csak 85 kh-ét (49 
ha). Ennek alapján utasították a dévai erdőhivatalt, hogy 85 kh 
vágásterületet jelöljön ki és 17 ezer korona becsár alapján hirdessenek 
árverést.

Ha a rendeletekben, előírásokban meghatározott értékesítési módot 
egyetlen erdőbirtokos, mondjuk, a petroszi volt úrbéresek (Hunyad m.) 
esetében vizsgáljuk, láthatjuk, hogy „tisztán” semmi sem érvényesült.294

A birtokosságnak mintegy 4700 kh (kb. 2700 ha), jórészt bükkerdeje 
volt. A Sztrigyre hajló erdőt az tette értékesíthetővé, hogy a folyón a 
vajdahunyadi vasgyár számára úsztattak bükkfát, amit aztán szenítettek. 
A birtokosság egyébként állandóan adósságokkal küszködött, így nagy 
erdőbirtokából időről időre vágásokat volt kénytelen eladni.

1905-ben kérték 388,8, majd 180,0 kh (223,8 és 103,6 ha) erdő 
legelőerdővé történő alakíthatását úgy, hogy ott a fák 60 %-át kiszedik. 
Az engedélyt ugyan megkapták, de az árverezés többször is sikertelen
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volt. A későbbi utalásokból tudjuk, hogy a birtokosság „kéz alatt” egy 
dévai kereskedő cégnek, Oláriu Konstantinéknak adta el, s azok két 
vágásterületen kezdték el a munkát.

1909-ben újabb, ezúttal 761,2 kh (438,1 ha) erdő letermelésére 
kértek és kaptak engedélyt. A járási erdőgondnok vezetésével megtartott 
próbateres becslés alapján itt 140 131 m3 fát találtak, amelyből 9745 m3-t 
a hasáb-, 44 386 m3-t a dorongfa tett ki. Ennek alapján a becsárt 47 900 
koronában határozták meg.

Az árverést meghirdették ugyan, de még az 1910. májusi 
harmadikon sem jelent meg egyetlen árverező sem. így ezt a területet is 
Oláriu Konstantinéknak adták el. A „kéz alatti” ajánlat azonban nem 47 
900 koronáról szólt, hanem azt majd a kitermelendő faanyag után 
fizették volna köb-, illetve űrmértékenként. Ahogy 1910 őszén elkezdőd
tek a munkák -  mert a vármegyei erdészeti bizottság kénytelen volt 
ehhez a megoldáshoz is hozzájárulni -  a birtokosság elnöke, Mikléus 
Stéfán a minisztériumba bejelentést tett. Leírta, hogy a dévai vállalkozó a 
12 cm-nél vékonyabb fákat visszahagyja, holott az erdészeti bizottság 
előbb tarvágást, utóbb felúj ítóvágás-szerű megbontást engedélyezett. Ez 
a kitermelés azonban sem a felújulást, sem a felújítást nem teszi 
lehetővé, tehát a birtokosság kéri a minisztérium segítségét.

A minisztériumból a helyzet megvizsgálására a puji erdőgondnokot 
utasították. Az ő jelentéséből aztán meglepő hiányosságokra derült fény. 
Például arra, hogy a fakitermelési szerződés nem is készült el. Aztán 
pedig az erdészeti bizottság által kikötött 10 ezer koronás előlegről sincs 
szó, bár feltehető, hogy a cég azért kezdhette el a kitermelést, mert azt a 
birtokosság asztalára letette. A legmeglepőbb azonban az említett 
birtokossági elnök „pálfordulása” volt. Mikléus Stéfán ugyanis kijelen
tette, hogy a minisztériumba elküldött panaszlevelét visszavonja, mert „ő 
nem tud magyarul, s azt gondolta, hogy ezzel a céget a favételi szerződés 
aláírására szorítja, de most látja, hogy éppen ellenkezőleg: a favásárló 
céget jelentette fel”

Következett a fakitermelés leállítása, új becsár megállapítása és új 
árverezés. A minisztérium által kiszámolt 74 961 koronás becsárat 
azonban egyik árverező sem ajánlotta meg 1911-ben, sőt 1912-ben sem. 
Végül a Kohn Jónás és fia  dévai cég a fakitermelés jogát 50 280 
koronáért vette meg. A minisztériumban a cég ajánlatát a nyomott 
faárakra, főleg meg a dél-magyarországi esőzésekre (így a Sztrigy 
áradására) tekintettel fogadták el.
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Itt kell utalnunk a kortársakat foglalkozató etnikai kérdésekre. 
Elképzelhetetlen, hogy a birtokosság elnöke ne tudta volna, hogy mit ír 
alá. Csak a közigazgatásban megkövetelt magyarnyelvűségre utalva 
próbált kibújni a felelősség alól. (A szerződések esetében ezt nem tehette 
meg, mert minden szerződés záradékában szerepelt: annak tartalmát a 
feleknek anyanyelvükön magyarázták meg.)

Ennél azonban talán fontosabb az a vélekedés, amely szerint az 
állami erdőkezelés, a szigorú értékesítési előírások a zsidók üzlethez 
jutását, térnyerését segítették elő.295 Itt tetten érhetjük, hogy egy román 
vállalkozó miként szorult ki az üzletből, és helyette valóban a zsidó 
fakereskedő árajánlatát fogadták el. De azt is láthatjuk, hogy az Oláriu 
Konstantin és társai „mutyizását” meg kellett szüntetni, meg kellett 
akadályozni -  hiszen maga a birtokosság sem bízott bennük (első 
körben). Kohn Jónás és fia  pedig rögtön megmondta: a szabályosan 
megtartott árverésen meghirdetett kikiáltási árat nem tudja megadni, de 
az egyéb szerződési feltételeket elfogadja. Nem valószínű, hogy a 
minisztérium döntését etnikai megfontolások befolyásolták volna.

Végül ki kell még térnünk a szerződéskötések kérdésére 296 Mind az 
árverési feltételek meghatározásához, mind a szerződések megfogalma
zásához az államerdészet megfelelő mintával rendelkezett.297 Igaz, ezek 
intézése sem tartozott az állami erdőgondnokok feladatai közé, de 
általában ők voltak az „írástudók”, a birtokosság nevében megkötendő 
szerződések megfogalmazói, átnézői. Sőt időnként magának az 
erdőgondnoknak kellett közbelépnie akkor, ha a birtokosságot becsapták 
vagy méltánytalan helyzetbe hozták. (Erre példának a barcánfalvi
-  Máramaros megye -  községi erdő kínálkozik, ahol a felsővisói erdő
gondnok 200 ezer korona értékű fát vett zár alá.298)

Faeladási szerződésre egy olyan példát idézünk, amikor a vásárló 
egyben tutajozásra szolgáló berendezések építésére is kért engedélyt.

Borsa község és a borsai közbirtokosság (Máramaros megye) 1910- 
ben Zeisler Vilmos budapesti lakossal 20 évre szóló szerződést kötött299 
A szerződés egyik pontja szerint a vásárló kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a Visóca-patakon lévő vízgyűjtőgátat saját költségén felújítja. A 
műszaki tervek szerint a gát legfontosabb méretei a következők voltak: 
hossza -  40 m; koronamagassága a hasonlító sík fölött -  7,37 m; a köze
pén elhelyezett tutaj áteresztő nyílás szélessége -  4,00 m; küszöb
magassága -  5,29 m. A két oldalt elhelyezett árapasztónyílás szélessége 
2,00, magassága pedig 3,00 m volt. A duzzasztott legnagyobb vízszint a 
gátnál: 5,79 m.

134



A gát újjáépítésére és használatára az erdőtulajdonosok és a favá
sárló együttesen kértek engedélyt. A kérvényt a minisztériumban a 
következő feltételekkel hagyták jóvá:

„1/ Engedélyesek kötelesek a fent megállapított legnagyobb 
duzzasztást betartani és annak túllépéséért felelősek;

2/ Engedélyesek kötelesek a vízgyűjtőgátat, továbbá a Visócza patak 
medrét a gáttól lefelé 100 m hosszban az engedély tartama alatt 
állandóan jó  karban tartani;

3/ Engedélyesek felelősek a gát helytelen kezelése által esetleg 
okozott károkért;

4/ Az ezek szerint az engedélyesekre rótt kötelezettség és felelősség 
Zeisler Vilmost terheli mindaddig, amíg a Borsa községgel 1910. évi 
július hó 24-én kötött favételi szerződése érvényben fennáll;

5 /Tekintettel arra, hogy a vízgyűjtőgát a Visó folyónak a Vasér 
patak torkolatáig terjedő szakaszán gyakorolt tutajozás előmozdítására 
fog szolgálni, az ezen folyószakaszon a vízgyűjtőgát fennállásának 
tartama alatt tutajozást gyakorló engedélyesek közül azokat, kik nem 
Borsa község vagy a borsai közbirtokosság erdeiből származó fát 
szállítanak, kötelezem, hogy a vízgyűjtőgát használata fejében az 
engedélyük szerint szállítható famennyiség után a később hatóságilag 
megállapított járulékot mindenkor az évi tutajozás megkezdése előtt a 
szintén később megállapítandó igényjogosultnak megfizessék.”

Ezen legutóbbi kitétel, tudniillik a gáthasználati illeték nem szerepelt 
az adásvételi szerződésben. így mind a borsai faeladók, mind a Zeisler 
Vilmos vásárló azt magának követelte. A vita aztán a háború éveiben is 
folyt, holott a fakitermelés és szállítás akadozott.

A háború évei a korábbi értékesítési eljárásokban alapvető 
változásokat hoztak. A háború esetén érvényes rendkívüli felhatalmazás 
alapján a miniszterelnök 1916-ban lehetővé tette a nyilvános árverés 
mellőzésével történő tűzifaeladást (860/1916. ME.). Ezt a rendeletet 
egyébként a szaksajtó hasábjain még bírálták. „Nem biztosíték -  írták -  
az elnökök színtiszta becsületessége (...), mert legtöbbjük a közös 
használatú erdőkre ekként reáterelt üzérek üzleti fogásaival és 
raffinériáival nem fogja sikeresen felvehetni a harczot. Az alkutárgyalás 
pedig, amely nagy felelősséggel jár, több időt fog igénybe venni, mint az 
egy napon lezajló árverés.”300 (A fakitermelési jog átruházásait; a 
fakitermelési szerződéseket 1918 nyarától már csak hatósági hozzá
járulással lehetett minden esetben, a magánerdőkben is megkötni, sőt a 
saját szükségletű termeléseket is ellenőrizték. 3296/1918. ME rendelet.)
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Később az egymást követő szigorítások visszhang nélkül maradtak, mert 
az ország súlyos helyzete indokolta a mind jobban ellenőrzött és 
szabályozott fapiacot.

1917-től lehetőség volt mind a rendkívüli fahasználatok vármegyei 
szervek kihagyásával, közvetlenül a minisztériumban történő engedélye
zésére, mind a kötelező erdőkitermelések elrendelésére (3907/1917. 
ME.). Tehát a szabályozott piaci viszonyok helyébe most már a hiány- 
gazdaságra jellemző utasítások léptek. Ennek leginkább a „Magyar Szent 
Korona Országainak Faértékesítő Hivatala” 1917. évi megalapítása a 
bizonysága. A Hivatalnak minden faterméket be kellett jelenteni 
(1851/1917. ME.), s ott gondoskodtak az elosztásról, a szabott árak 
érvényesítéséről (3368/1918. ME.). Az 1918. őszi események pedig 
ezeket az intézkedéseket fenntartották, később pedig a maradék 
Magyarország gazdasági blokádja (határzár) még nagyobb fahiányhoz, 
következésképpen még szigorúbb intézkedésekhez vezetett.

Összefoglalásként vissza kell utalnunk az 1898:XIX. te. második 
címének indoklására. A törvény ezen részével kapcsolatban írták: 
„Hazánkban ( ...)  ezeknek a közös erdőknek kezelésénél és használatánál 
többnyire nagy rendetlenségek voltak. A határokra nem ügyeltek, s így a 
foglalások következtében maga a birtok is kallódott. A haszonvételekkel 
könnyelműen bántak el. Értékét hozzáértővel meg nem becsültetve, 
rendszerint kéz alatt adták el erdeik termékeinek fölöslegét; s a 
természetbeni haszonvételek és pénzjövedelem fölosztásában nagy 
rendetlenségek, sőt visszaélések történtek; a fölosztásnál a jogosultak 
sokszor csorbát szenvedtek, viszont jogosulatlanok is osztozkodtak a 
jövedelemben, melynek jelentékeny része kallódott el egyes 
birtokostársak kezén.”301 Mindezekre valóban adott gyógyírt a törvény 
faértékesítésre vonatkozó része, még akkor is, ha több ellentmondás, 
nehezen megvalósítható, a gyakorlatban kevésbé bevált kérdés és 
nehézség merült is fel.

A továbblépést mindenképpen az állami faértékesítésben látták. Úgy, 
ahogyan azt a Naszód-vidéki erdők esetében 1890-től már megvaló
sították. S még attól sem féltek -  mint ahogyan ez a Marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara jelentéséből kitűnik - ,  hogy ezzel a 
birtokosok tulajdonnal való rendelkezési joga tovább csökken.302
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4.7 Erdőművelés, kopárfásítás és erdővédelem

Az 1879. évi erdőtörvény rendelkezései az általunk most vizsgált 
birtokosok esetében is a legnagyobb hatást az erdők kötelező felújításá
ban, azaz az erdőművelésben érte el. A leromlott, helyenként fel nem 
újult, egyes vidékeken pedig egyenesen kopárosodásnak indult területe
ken az okszerű erdőművelést, egyáltalán a felújítás szükségességét a 
birtokosokkal nem volt könnyű elfogadtatni. Ennek megértéséhez abból 
az egyszerű közgazdasági tényből kell kiindulnunk, hogy míg a fa- és 
egyéb használat elsősorban jövedelmet hoz, addig az erdőművelés 
ráfordítást jelent. Ez a ráfordítás aztán szaktudásban (például megfelelő 
vágásvezetés a természetes felújulás érdekében), fizikai munkában 
(például csemeteültetés, ápolás) és természetesen mindezek költségében 
jelentkezik. A birtokközösségeket azonban leginkább az jellemezte, amit 
a szilágysomlyói erdőgondnok írt: „Az erdőbirtokosok általában szegé
nyek és ebből kifolyólag az erdőket csak kihasználni, de azokra költeni 
semmit sem akarnak, de alig is képesek.”303

Amikor az erdőtörvény 5. §-ában előírták a kitermelt erdők hat év 
alatt történő felújítását, az állam nem helyezett kilátásba olyan intézke
déseket, amelyekkel az erdőművelés említett ráfordításából bizonyos 
terheket magára vállalt volna. A később általánossá váló ingyencse
meték, erdősítési jutalmak csak fokozatosan, részben az erdőbirtokosok 
tehetetlenségének láttán és természetesen az állami erdőkezeléssel 
karöltve valósultak meg. Mielőtt azonban ezeket tárgyalnánk, szólnunk 
kell az erdőtörvény meghozatala utáni évek eseményeiről.

Az üzemtervek elkészülte előtti években igyekeztek felmérni az 
elmaradt erdőfelújításokat, hogy egyáltalán tisztában legyenek a felada
tokkal. Az erdőbirtokosok azonban nem siettek az adatszolgáltatással. 
Jellemző példája lehet ennek a máramarosszigeti erdőfelügyelő, KABINA 
János 1884. évi jelentése.304 „Az erdőirtások meggátlása és beerdősítése 
tekintetében hozott közigazgatási erdészeti bizottsági azon határozatnak, 
miszerint a községek az 1880-tól történt irtások kimutatását 1883. évi 
deczember haváig a közigazgatási erdészeti bizottsághoz nyújtsák be, 
mai napig nem lett eredménye, pedig ily kimutatások nélkül alig lehet a 
nagy számú és elszórt irtásokkal szemben azok beerdősítésére nézve 
sikeresen intézkedni és elrendelt beerdősítésüket ellenőrizni.” A jelentés
hez a minisztériumban megjegyezték, hogy az ideiglenes üzemtervek 
összeállításakor kell erre figyelni, akkor elrendelni a felújításokat.
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Később, még az 1890-es években is visszatértek az elmaradt 
erdőfelújítások kérdésére. S most két dél-erdélyi erdőfelügyelői jelentést 
idézünk. A nagyszebeni 1891-ben a következőket írta.305

Torda-Aranyos megyében Álbák (Fehérvölgy) községben 291 kh 
(168 ha) területet nem újítottak fel. A fakitermelés azonban részben 1880 
előtt történt, ezért majd az üzemtervi előírásokban fogják a birtokosokat 
felújításra kötelezni. Ugyanakkor például Ponorel (Aranyosponor) és 
Szekátura (Aranyosvágás) határában jelentős, az előbbiben 91 kh (52 
ha), az utóbbiban 47 kh (27 ha), erdőfelújítási elmaradások vannak, 
amelyek már kimerítik az erdőrendészeti áthágás fogalmát. Az intézke
déseket azonban ezekben az esetekben is hátráltatják a rendezetlen 
birtokviszonyok. Az erdőfelügyelő, TÓTHI SZABÓ Sándor jellemző 
példaként Nyágrát (Feketevölgy) említette meg. Az ottani 35 kh (20 ha) 
erdősítetlen területből a községé 30 kh (17 ha), míg a görögkeleti 
egyházé 5 kh (3 ha), de a terület még mindig nincs a tulajdonosok nevére 
írva. Az 1890-ben jóváhagyott ideiglenes üzemterv is csak a favágási és 
legeltetési tilalmat tartalmazza, s arra utal, hogy az erdő a kincstár 
nevéről az említett tulajdonosokéra írandó át. Alsó-fehér megyében 
Mogos, Intregáld (Havasgáld), Rakató, Akmár és Metesd volt 
úrbéresei összesen mintegy 1000 kh (kb. 600 ha) erdőfelújítással tartoz
nak. Ellenük meg is indult az eljárás, de az érintettek a minisztériumhoz 
fellebbeztek.

Kis-Küküllő megyében viszont nincsen felúj ítatlan erdőterület, csak 
legfeljebb rossz felújítás. Az erdőfelügyelő ezt a fakitermelés utáni 
„huzamos” legeltetésre vezette vissza. Az érintett birtokosok ellen a 
vármegyei erdészeti bizottság a szükséges intézkedéseket megtette.

Még mindehhez hozzátehetjük a dévai erdőfelügyelő 1901-ben írt 
jelentését,306 aki szerint az erdőfelújítási elmaradások zöme még 1880 
előtt keletkezett. Ráadásul ezek a területek „eddigelé a birtokosok által 
állandó legelőül használtattak, s ennélfogva beerdősítésük a legnagyobb 
akadályokba ütközik” Feltehetően ezeket a területeket előbb-utóbb 
törölték is az erdők törzskönyvéből, hiszen az erdőrendészeti áthágási 
díjak behajtása is nehézségekbe ütközött.

A tordai erdőgondnok 1890. évi beszámolójában az erdőfelújítások 
elmaradása okait elemezve a következőket írta:307 Tekintettel arra, 
„hogy az idén az egész megyében makktermés nem volt, hogy 
csemetekertjeink még nincsenek és a nép oly földhöz ragadt szegény, 
hogy napi kenyerét is alig tudja megkeresni, hogy azon felül az idei 
termés a legsilányabbak egyike, ebbeli mulasztásuk kimenthető, mert
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akár makkot, akár csemetét vásárolni nem képesek” így aztán egyedül 
ott ültettek, ahol a kincstár adott (feketefenyő- és akác-)ingyencsemetét. 
(Ez az állami erdőkezelés időszakára lesz jellemző.) Az ültetési munka 
elvégzése (a gondnokság kerületében mintegy 17 kh -  kb. 10 ha -  
területen erdősítettek) azonban külön gondot okozott. Mivel szakvizs
gázott erdőőrök ekkor itt még nem voltak, az erdőgondnok az erdészeti 
bizottságnál elérte, hogy az ültetési időszakban legalább két „kultivátort” 
alkalmazzanak. Két helyi vincellért valóban fel is fogadtak, akik aztán 
irányították a közmunkára kivezényelt lakosok tevékenységét. Az 
akácültetésben 90 %-os megeredéssel, a feketefenyő esetében azonban 
csak 30-40 %-ossal számolhattak. Ez utóbbi okát az erdőgondnok a már 
hajtásnak indult, a megyébe későn érkezett csemetékben látta.

Ugyancsak az ültetések kivitelezési nehézségeiről írt az erdőgondnok 
1898-ban Borossebesről.308 Miután ő is megállapította, hogy a 
birtokosok az ingyencsemeték nélkül nem boldogulnának, a 
közbirtokosság által kapuszer szerint kirendelt munkásokra panasz
kodott. Az ő munkájukban nincsen köszönet -- írta mert „szándékosan 
dolgoznak rosszul és keveset, úgyhogy néhány holdnak ( ...)  csemetékkel 
történő beerdősítése esetén minden házra kétszer-háromszor is reá kerül 
a sor, hogy napszámost állítson elő, és egy erdőőrnek hetekig kell a 
faluban tartózkodni, míg a néhány ezer csemetét kiülteti. S ha az 
erdősítés nem sikerül, ami ilyen kényszermunka mellett gyakran 
megtörténik, kész az elégedetlenség, talán az öröm is afelett, hogy az 
erdősítések további folytatása alól kibújni van már okuk.” Ebben a 
helyzetben az erdőgondnok szerint a fizetett napszámosok jelentenének 
megoldást, de azokra a birtokosok anyagi erejéből nem futja.

Ugyancsak 1898-ban írták a felsővisói erdőgondnokságból, hogy az 
állami kezeléskor kilátásba helyezett állami csemetekert létesítése 
megtörtént. Újra utalunk ezzel kapcsolatban arra, hogy az állami 
csemetekerti hálózat kiépítése jórészt az állami erdőkezeléshez 
kapcsolódott, bár helyenként és időnként korábban is kaptak a 
birtokosok állami kertben nevelt csemetét. Az 1898. évi törvény előtt 
azonban a jellemzők mégis a birtokosok kis területű, rendszerint 
vándorcsemetekertjei voltak, ahol egy-egy birtokos igyekezett -  olykor 
megfelelő szaktudás hiányában is -  az évről évre szükséges csemete
mennyiséget megnevelni.

A csemetekert-létesítési tapasztalatairól számolt be a szaksajtó 
hasábjain az általunk már többször idézett PORUBSZKY Gyula.309 Ő 
járási főerdészként A rad megyében az „egy birtokos-egy csemetekeit”
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jelszót próbálta meg érvényesíteni. Mivel ekkor ott még járási erdőőrök 
nem voltak, minden munkát -  a kerítésépítéstől az ásásig -  saját 
magának kellett vezetnie. Ennek ellenére ha sikerült is a kert, gyakran 
megtörtént, hogy „az elvetett makkot disznók ették fel, mert a kerítést 
»ismeretlen tettesek« ledöntötték, széthányták, sőt a gyermekek 
»pajkosságból« a nagynehezen kikelt csemetéket is kihúzgálták.” A 
mutatkozó sikeres erdősítések azonban egyre több erdőtulajdonost 
(erdőfelújításra kötelezettet) meggyőztek -  írta PORUBSZKY hogy 
saját kertekben is lehet csemetét nevelni, amivel aztán sikeres felújítások 
végezhetők.

Szolnok-Doboka megyében -  folytatta a beszámolóját -  eleve azzal 
a nehézséggel kellett megküzdenie, amit az erdőbirtokok elaprózottsága 
jelentett. (A kezelt erdők 70 %-a 50 kh-nál -  29 ha -  kisebb volt, tehát 
így a felújítandó vágásterületek is csekélyek.) Ezért több birtokosnak 
közösen használt csemetekertje vezetett eredményre. Ráadásul úgy, hogy 
azoknak nem kellett külön „csemetekert-fenntartási” hozzájárulást 
fizetniük, hanem az kitelt az erdőkezelési hozzájárulásokból. PORUBSZKY 
egyébként úgy látta, hogy a testületek hamarabb rálesznek (még ha több 
embert kell is győzködni) mindenféle erdőfelújítási költségre, mint a 
„személyhez kötött használatú” lelkészi, tanítói stb. erdők haszonélvezői. 
(Ezt majd a két világháború közötti magyarországi alföldfásítási törvény 
végrehajtásának tapasztalatai is meg fogják erősíteni.310)

A mesterséges erdőfelújításokhoz nélkülözhetetlen csemetetermesz
tés, csemeteellátás terén az 1900-as évek legelején három tényező 
erőteljes belépése hoz változást:

1. a községi csemetekertek létesítését kimondó 1894. évi XII. te. 43- 
49. §-ai. Igaz, ezek a községi kertek elsősorban a települések belte
rületének fásításához (gyümölcsfa-ültetéséhez) adtak szaporítóanyagot, 
de erdészeti célokat is szolgáltak.

2. A kötelező állami erdőkezelés bevezetése, ami ehhez a szakmai 
feladathoz (tudniillik az erdőfelújításhoz) hathatós segítséget jelentett.311

3. Az állami csemetekerti hálózat fejlesztése, s így az állam által 
ingyen, illetve csekély térítési kötelezettséggel adott csemete.

Ez utóbbi szerint az erdőbirtokosok a facsemetét a következő 
feltételek mellett kaphatták:312

-  az állami erdőkezelés alatt lévő kopárokra teljesen ingyen, amit a 
legközelebbi vasúti állomásig államköltségen szállítottak el;

-  az állami kezelés alatt nem álló (magán)kopárok befásítására 
ingyen, amit a tulajdonos vagy a csemetekertben, vagy az utolsó
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vasútállomáson vehetett át. Ez utóbbi esetben azonban a -  mérsékelt -  
vasúti szállítási díjat ő fizette;

-  az állami kezelésben lévő erdőfelújításhoz, illetve a magánosok 
„önként teljesítendő, közgazdasági érdekű’’ fásításához a csemetét 
szintén ingyen lehetett a csemetekertben átvenni. Vasúti szállítás esetén 
viszont a csomagolási és szállítási díjak a birtokosokat terhelték;

-  az állami kezelés alatt nem álló birtokok erdősítéséhez szintén 
adtak ki -  ha felesleges volt, azaz a fenti igényeket már kielégítették -  
csemetéket, de akkor már nemcsak a szállítási és csomagolási, hanem az 
előállítási (termesztési) költségeket is meg kellett téríteni.

Az állami segítség másik formája a fásítás, erdősítési segély és 
jutalom volt. Például a már említett felsővisói beszámolóban olvashat
juk: „Örömmel észlelhető, hogy több erdőbirtokos önként ültetett be 
nagyobb területeket, melyek után a Nagyméltóságú Földművelésügyi 
Minister Úr 530 frt segélyben részesítette [őket]” .313 Később erdősítési, 
kopárfásítási pályázatok alapján lehetett ezeket a díjakat elnyerni, amely 
díjak gyakran nem is pénzügyi, hanem erkölcsi elismerést jelentettek. 
Mielőtt rátérnénk a kopárfásítás kérdéseire, célszerű még elidéznünk az 
erdőművelés fafajokkal és felújítási módokkal, illetve a nevelővágások
kal kapcsolatos kérdéseinél.

A fejlett erdőgazdasági kultúrájú és jó  termőhelyi adottságokkal 
rendelkező M áram arosban a tölgyeseket és a mélyebben fekvő bükkö
söket általában fokozatos felújítóvágással újították fel, míg a magasab
ban lévő bükkösöket és a lucfenyveseket tarvágás utáni csemeteültetéssel} 14

A bükkösök lucfenyvesekké való átalakítására törekedve a felverődő 
bükkcsemeték közé, helyére legalább kétszer annyi lucfenyőcsemetét 
ültettek be. így 66 %-os elegyarányú lucfenyvesek jöttek létre. A 
lucfenyvesekben a tarvágást követő második évben végeztek annyi 
vágástakarítást, hogy a csemetesorok helyét kijelölték, majd azokat 
tavasszal elültették. Az első ültetés sikere általában 70 %-os volt. A 
második évben elvégezték a pótlásokat, illetve a csemeték közül a 
gyomokat kapával kiverték. Mindez általában elegendő volt az erdő 
kívánt felújulásához.

A bükk visszaszorítását igyekeztek elérni a körülgyűrűzéssel is. 
Mind a lakosok, mind a fakereskedők ugyanis elsősorban a fenyőfát 
keresték, így az elegyes állományokban a bükk rendszerint bent maradt. 
Például Jód község (Máramaros m.) rendkívüli fakitermelésének 
minisztériumi engedélyezésekor -  az erdőfelügyelő javaslata alapján -  
kikötötték: „A bükkfatörzsek úgy a mostani kihasználás alá jövő terüle
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ten, mint a már kihasznált 3 évi vágás területen 50 cm magasságban és a 
háncson túlterjedőleg körülgyűrűzendők ”315

A felsővisói közbirtokosság (Máramaros m.) 1898 őszén 238 kh-on 
(137 ha) állabátalakítási munkába fogott.316 Az említett területen a 20 
cm-nél vékonyabb bükkfákat kivágták, míg a vastagabbakat körülgyű
rűzték. A fák közé pedig luc-, jegenye- és vörösfenyő-csemetéket ültettek.

Az erdősítések „ápolására” Máramarosban kiterjedten alkalmazták a 
juhlegeltetést.317 A tarvágás utáni ültetésekben felverődő gyomokat 
ugyanis a juhok lerágták, míg a lucfenyőcsemetéket általában nem 
károsították. Ráadásul a juhok után a birtokosok megfelelő fűpénzt is 
tudtak szedni. Ezt természetesen csak olyan mélyrétegű, „televénydús” 
területeken lehetett alkalmazni, ahol a taposással viszonylag kevés kárt 
okoztak.

Máramarosban tehát nem tudtak attól a XIX. század közepén 
fejlettnek mondott törekvéstől elszakadni, amely alapján a bükkösök 
mindenáron való átalakítását, fenyvesek létrehozását szorgalmazták. 
Hiába szaporodtak meg a figyelmeztetések, hogy a bükk lehet a jövő 
fafaja, a máramarosi viszonyok, különösen a folyók jól tutajozhatóságaa 
fenyőtermesztést indokolták. (A bükk legfeljebb felteherként rakható 
tutajra.) A Tiszán elérhető alföldi fafogyasztók pedig a fenyőt igényel
ték, hiszen tüzelőanyag-szükségletüket mindinkább kőszénnel elégítették 
ki. S a birtokosságok törekvése itt tulajdonképpen a máramarosi kincstári 
erdőkben alkalmazott fafaj politikát követte.318

A kisebb erdőtulajdonosok Erdély-szerte talán azért nem tudták ezt 
az állomány átalakítást maradéktalanul végigvinni, mert a csemeteülte
téshez nem rendelkeztek elegendő munkaerővel. Továbbá a letarolt 
bükkösöket minél előbb legeltették, így oda értelmetlen lett volna 
(számolva még a rendetlen, felgazosodott vágásterületeken végzett 
munka nehézségeivel is) lucfenyőcsemetéket beültetni -  még ha azt az 
állam ingyen adta is. Ennek ellenére az üzemtervekben, fahasználati 
engedélyekben a fenyvesítésre való törekvés még a XX. század elején is 
erősen érvényesült.

A tölgyesek övében Erdély-szerte általános volt a sarjaztatásos 
felújítás, amit általában az üzemtervek is engedélyeztek. Ennek a 
sarjaztatásnak, illetve az elmaradt fahasználatnak érdekes szempontjára 
az a rad i erdőgondnokság vezetője 1898-ban hívta fel a figyelmet.319 A 
birtokosok jelentős része nem gyakorolja -  írta -  az üzemtervben 
biztosított fahasználatot, hanem inkább a hullfát szedi, illetve fát vesz, 
mert nem akarja az erdőt felújítani. Nem a felújítás gondjától, netalán
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költségeitől fél, hanem a felújítási idő alatti 20-30 éves legeltetési 
tilalomtól. Tehát inkább nem termeli ki a fát, csak a legeltetési tilalom 
alatt álló erdőterületek ne szaporodjanak. (Ez egyébként országos 
jelenség volt.320)

Szilágy megyében komoly gondot okozott az elcseresedés. Ezt a 
folyamatot a szaksajtó hasábjain KLEISSL Gyula mutatta be.321

Az eredetileg kocsánytalan tölgyből és cserből álló állományokból a 
tölgyet kiszálalták. Különösen sok tölgypallót használtak fel a 
borospincék építéséhez, mert a pincékhez megfelelő kő nem volt a 
közelben. Ráadásul ezeket a pallókat pazarló módon, gyakran faragással 
állították elő, így egy törzsből legfeljebb csak két deszkát vagy pallót 
nyertek.

A csernek kedvezett az erdei legeltetés is. A csaknem egész éven át 
az erdőben táplálkozó sertések legelőször a tölgymakkor ették meg. A 
sokkal keserűbb csermakkra csak akkor került sor, amikor azt már a 
korai fagyok megcsípték. így aztán a felújítandó területen elsősorban 
csermakkból nőtt csemeték maradtak. Ehhez járultak még a csersarjak is, 
amelyek a kocsánytalan tölgynél nagyobb tömegben és erősebben nőttek.

Az erdei tüzek különösen gyakoriak voltak a megyében (a szerző 
szerint „kevés olyan erdőterület van e vidéken, amely legalább csak 
egyszer is ne égett volna le”), amelyek szintén a csernek kedveztek. A 
nagyobb egyedszámban előforduló cserből ugyanis több maradt meg.

A kocsánytalan tölgy visszahozatalára, uralkodóvá tételére lényegé
ben három megoldás maradt:

-  szabályosan vezetett fokozatos felújító vágás, megfelelő előtilal- 
massal (hogy a sertések ne egyék fel a tölgymakkot);

-  áttelepítéssel;
-  tarvágás utáni csemetével történő felújítás.
Az első lehetőség szakértő erdőtiszteket, erdőőröket kívánt volna, és 

azt, hogy a cserfát is folyamatosan lehessen értékesíteni. Az alátelepítés 
makkrakás esetén megfelelő őrzést, csemeteültetéskor pedig ápolást 
kívánt volna. A legjobb megoldásnak a mezőgazdasági köztesműveléssel 
egybekötött, csemetével történő erdősítés mutatkozott. Erre a munkára a 
vidék szegény lakossága szívesen vállalkozott. A területen négy évig 
mezőgazdasági termelést (kapásnövényt ültetve) végzett, majd az ötödik 
év tavaszán 3 éves, iskolázott kocsányostölgy-csemetét ültetett, amely 
között szintén kukoricát nevelt. Mindehhez azonban megfelelő 
csemetekerti háttér, erdőőri személyzet kellett, ami elsősorban nem a
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községi, közbirtokossági erdők esetében volt meg. Egyes uradalmak 
kísérleteztek vele, de ott is gond volt a cser értékesítésével.

A már felújított-felújult erdőben a megfelelő elegyarányszabályozást
-  írta KLEISSL -  azért nem lehet elvégezni, mert senki sem vállalkozik 
rá. A bozótos, nehezen tisztítható erdőkben a fejszézést, fürészelést még 
a teljes kihozott faanyagért sem vállalja a lakosság. Tehát a cser 
visszaszorítását, a kocsányos tölgy uralmát, vagy legalább állományban 
maradását a felújítás során kell biztosítani.

Az erdészettudomány által ajánlott nevelővágások birtokosok általi 
megítélése, netalán művelése leginkább az erdőbirtok nagyságától, ebből 
kifolyólag a tulajdonosok faszükséglete kielégíthetőségétől függött. Ahol 
ugyanis faínség volt, ott még a következő is előfordult. Küküllővár 
(Kis-Küküllő m.) erdeivel kapcsolatban írták 1882-ben:322 „Ezen arány
lag nem nagy erdő ez idő szerint »tisztítás« czímén gyakorolt áterdőlés, 
vagyis inkább túlgyérítés által szokott használtatni (...), hol a korán 
megkezdeni szokott, de a czélszerűnél talán valamivel túlterjedőbb 
áterdőlés alkalmával néhol egész kertészetszerű eljárás gyakoroltatik az 
erdőben, és dúsan termő talajon gyorsan bozóttá váló fiatal erdőkben az 
által, hogy: még fel is nyesik néha már 5-10 éves kornál az ujjnyi vastag 
gyertyán és tölgyfákat.”

Az erdőtörvény rendelkezéseinek fokozatos megismertetése, az 
üzemtervek elkészítése és az üzemterv szerinti gazdálkodás meghonosí
tása természetesen ebben az ügyben is hozott némi változást, legalábbis 
az előírások szintjén. Mégis elmondhatjuk, hogy a nevelővágások nem 
jellemezték az erdélyi, jelenleg vizsgált birtokkategóriába tartozó erdők
ben folyó gazdálkodást. Ezt az állami erdőkezelés sem tudta meghono
sítani, s az okok ugyanazok lehettek, mint a kincstári erdők esetében.

Végül megemlíthetjük, hogy az I. világháború éveiben a fahiányon a 
nevelővágások fokozottabb alkalmazásával is kívántak segíteni 
(1 13.023-I/A-2/1917. FM.). A rendelet hatása azonban csekély lehetett, 
hiszen a munkaerőhiány ekkor már nyomasztóan jelentkezett.

Amint már korábban is láttuk, az előhegységi kocsányos és kocsány
talan tölgyesek vágható korú állományának értékesítése gyakorlatilag a 
XX. század első évtizedében befejeződött. Elfogytak az idős erdők, s 
Magyarországon a klasszikus erdészeti tudományos irányzat, az úgyne
vezett „német iskola” által ajánlott középerdő üzem sem honosodott meg. 
PECH Dezső ugyan M aros-Torda megyében a bevezetésével kísérle
tezett, de kevés sikerrel.323 (Középerdő esetén a főfák -  PÉCH szerint-  
80 évig maradnak bent, míg a mellékállományt, amit szintén tölgyek
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alkotnak, kétszer 40 évig tartják, közben egyszeri sarjaztatással.) 
Hazánkban inkább a legelőerdő üzem vált jellemzővé, amire még vissza 
fogunk térni.

A tölgyesek kevesbedése mindenesetre már 1902-ben arra indította a 
földművelésügyi kormányzatot, hogy különösen a kocsánytalan tölgye
sek fogyását nagyobb gonddal végzett felújítással, megfelelő csemete
neveléssel mérsékelje. Erre miniszteri körrendeletet adtak ki (16.519-1/2- 
1902. FM.), míg a szaksajtó hasábjain néhány módszert ismertettek arra, 
hogy a kocsánytalan tölgyeseket miként próbálják meg a felújítóvágások 
során állományban tartani.324 Végül megemlítjük, hogy a tölgyesek 
megfelelő fenntartása az 1918. évi, KAÁN Károly-féle fafajpolitikai 
rendeletben is szerepel (1918-I/B-86.820. FM.).325 Ezt mintegy a 
továbblépésre vonatkozó elképzelésnek is felfoghatjuk.

Ugyancsak KAÁN Károly nevéhez fűződik annak az ellentmon
dásnak a megfogalmazása, amely az erdőtörvény már említett 5. §-ában 
létezett. A szöveg szerint ott csak a véderdőkben végzett (egyébként 
tiltott) tarvágások, továbbá a feltétlen erdőtalajon bekövetkező irtások 
esetére vonatkozik a 6 éven belüli felújítási kötelezettség. Ezt -  vélte -  
egy új erdőtörvényben majd pontosítani kell, és a felújítás valamennyi 
erdőre előírandó.326

Az erdősítésekkel kapcsolatban érdemes még arra is rámutatnunk, 
hogy az időjárás, a makktermés gyakorisága és számtalan, az 
erdőgazdálkodást befolyásoló tényező szinte minden évben új és új 
helyzetet teremtett. Például az 1904. évi nagy szárazság jelentős 
erdőfelújítási elmaradást eredményezett.327 Ugyanakkor az 1912. évi 
csapadékos időjárás különösen a síkvidéki területeken hátráltatta az 
erdősítéseket. Aradról írták:328 „a túlságosan bő csapadék folytán a föld 
vízzel annyira telítve lett, miszerint az ősz felé többet már absorbeálni 
képes nem lévén, a szántóföldeken valóságos tócsákat képezett, és itt-ott 
földcsuszamlásokat képezett. A hegyekről patakként leömlő víztömegek 
több helyen az alantabb fekvő termőföldeket vastag iszapréteggel lepték 
el, megsemmisítve a fáradságos munkával létrehozott termést, s intő 
jelként szolgálván a lakosságnak, hogy az erdők kiirtásának eredményei 
igen szomorúak.” Szintén hátráltató tényezőként említették meg a 
munkáshiányt, illetve a munkaerő rendkívüli drágaságát.

Ugyanebben az évben a szomszédos Hunyad megyéből az 
erdősítések legfőbb akadályát szintén a munkáshiányban jelölték meg. 
Rámutattak azonban az erdősítési idény rövidségére is, ami különösen 
olyan csapadékos években okoz gondot, mint amilyen az 1912-es
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esztendő is volt. Ugyanakkor -  írták Déváról -  a vágásterületek legelte
tését sem sikerült teljesen megakadályozni. Ez pedig a talaj leromlásához 
vezet még akkor is, ha néhány évi legeltetés után az erdőfelújítást -  
csemeteültetéssel -  el is végzik. „Az erdőtelepítéssel [itt tulajdonképpen 
az erdőfelújítást kell értenünk alatta] szemben megnyilvánuló ellenszenv
-  írta az erdőhivatal vezetője -  napról napra csökken, mert hovatovább 
[az] észlelhető fahiány, valamint a lekopasztott hegyoldalakról nagyobb 
esőzések alkalmával lezúduló víztömegek romboló hatása az embereket 
az erdők rendeltetésének helyesebb felfogására tanították.”

Tudjuk azonban, hogy a jelzett tudati változásban az erdészek már 
30-35 évvel korábban, az erdőtörvény meghozatala körüli időkben is 
reménykedtek. A helyenkénti, netalán időnkénti (árvizek, földcsuszam
lások stb.) megértőbb magatartás bizony nem jelentette a XX. században 
sem azt, hogy az emberek rövid távú (legeltetési) érdekeikről lemondtak 
a hosszú távú (erdősítési) érdekek, lehetőségek miatt. így a fenti 
jelentésben bizony a „kincstári optimizmus” is ott található.

(A fakitermelést követő erdőfelújításra lásd a fényképmelléklet képeit.)
A kopárfásítás kimondottan hosszú távon megtérülő munkáját 

mindenesetre ezek előrebocsátásával kell megvizsgálnunk.
Az erdőtörvény III. címe intézkedett a kopárok beerdősítéséről. A 

155. § kimondta: „Oly kopár területek, melyeken hegyomlások, hó- vagy 
kő-görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok továbbterjedésének meggátlása végett, a talaj 
megkötése közgazdasági szempontból beerdősítendők azontúl a 2-ik, 
illetőleg a 4-ik § szerint kezelendő.” (Az említett paragrafusok a véder
dőkre és a feltétlen talajon álló erdőkre vonatkoztak. Tehát a kopár
erdősítések így közvetlenül a fenntartandó erdők közé kerültek.) 
Utaltunk már rá, hogy a kopárerdősítésekre megfelelő szövetkezeteket 
lehetett alakítani, de ezzel a szövetkezéssel sehol sem éltek. Az erdő- 
birtokosoknak éppen elég feladatot adott az erdőfelújítások elvégzése, 
nemhogy kopárfásításokba kezdjenek. Csak egy-egy lelkes erdőgondnok 
és erélyes vármegyei elöljáróság munkája nyomán keletkeztek, kelet
kezhettek kisebb-nagyobb kopárfásítások.

Az 1894. évi, „a mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről” szóló XII. 
törvénycikk 13-14. §-a intézkedett a kopárok összeírásáról, kijelöléséről. 
A törvény után helyenként, így például Torda-Aranyos megyében való
ban megkezdődtek az összeírások és a fásítás helyeinek kijelölése.329 A 
tordai erdőgondnokság 1898. évi beszámolója szerint addigra már 
elkészült a Marosludasi járás kopárainak az erdősítési terve. Folya
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matban volt a Felvinci járásban lévő, továbbá a torda-topánfalvi út menti 
kopárok, illetve „a főútra torkolló mellékvölgyek” összeírása, erdősítési 
tervének összeállítása. Ezen állami kezelésben lévő út megvédésére az út 
felett gátakat, a vízmosások megfogására hivatott sáncokat építettek.330 
Az igazi megoldást azonban az jelentené -  vélte az erdész, CSEGEZY 
Pál - , ha a vízmosások felső részét is befásítanák.331 Az összes kopár 
beerdősítése azonban óriási költségekkel járt volna, és veszélyeztette a 
vidék állattenyésztésre utalt népének megélhetését is. A további 
elkopárosodás -  érvelt tovább CSEGEZY -  ugyanakkor még magát a 
legeltetést is fenyegeti, tehát a kormánynak ebben a kérdésben minél 
előbb döntést kell hoznia.

Újabb, az erdészeti hatóságokra is feladatot rovó kormányzati 
intézkedésre 1904-ben került sor. A földművelésügyi miniszter 
12.239/1904. FM szám alatt rendeletet adott ki az erdőtörvény kopár

fásítási rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában. Ebben elsősorban az 
erdőfelügyelőségek feladatává tette:

-  a kopárok összeírását;
-  az összeírás alapján a fásítandó területek kijelölését;
-  a beerdősítési munkák megtervezését és végrehajtásának felü

gyeletét.
Az említett három lépcső meghatározásával tulajdonképpen minden 

későbbi erdőtelepítési munkák adminisztrációs alapját is meghatározták
-  és ebben általában túlbecsülték az erdészeti szervezet lehetőségét. (Ez 
érvényes lesz később, a két világháború közötti időszak -  magyarországi -  
alföldfásítási akciójára is.)

A kopárok összeírását úgy képzelték, hogy az erdőfelügyelők 
kiszállásaik, egyéb hivatalos utazásaik alkalmával majd a szemükbe tűnő 
kopárokat összeírják, és ott meghallgatják a birtokosok véleményét. Ez a 
gyakorlatban úgy történt, hogy az erdőfelügyelők a területileg illetékes 
erdőhivataloktól kértek adatokat, akik vagy adtak, vagy nem.332 (A 
rendelet ebben a lépcsőben tiltotta a községi elöljáróságok bevonását 
-az  erdőfelügyelőket objektívabb szemlélőknek tartotta.)

A második lépcsőben, a kijelölés alkalmával fel kellett tüntetni 
nemcsak a fásítandó terület jellemzőit, hanem a birtokos anyagi 
helyzetét, a terület hasznosításával kapcsolatos elképzelését stb. Az így 
összeállított kopárfásítási törzskönyvet aztán a vármegyei erdészeti 
bizottság elé terjesztették, és ott döntöttek a végrehajtás módjáról, 
időbeni ütemezéséről stb. A rendelet ez utóbbival kapcsolatban írta: „A 
beerdősítések intézésénél az erdészeti bizottságnak a kir. erdőfelügye-
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löséggel s a m. kir. állami erdőhivatallal történendő közös megállapodás 
útján oda kell hatni, hogy a kopár területek beerdősítése vidékenként 
lehetőleg egyszerre kezdessék meg s a munkálatok sürgősségüknek 
megfelelő sorrendben és a szükségesség mérvéhez képest megállapí
tandó határidőn belül lehetőleg egyenlő évi részletekben foganatosít
tassanak.”

A kopárok beerdősítésére az állam pénzügyi kedvezményeket (segély, 
fásítási jutalom, pénzkölcsön), ingyencsemetéket és az 1875. évi VII. te. 
6. §-ának c. pontja szerint adómentességet adott. Szintén kedvezmé
nynek számított a beerdősítés alá vont terület ingyenes államerdészeti 
kezelése. Ennek ellenére a munka ekkor sem indult úgy meg, ahogyan 
azt a rendelet kiadói elképzelték. Továbbra is egyes vidékek buzgó 
erdészeti személyzete, netalán áldozatkész birtokosa adta fejét kopár
fásításra.

Közülük kiemeljük például a nagyalmási (váralmási -  Kolozs m.) 
volt úrbéreseket, akik 1908-ban kaptak 400 koronás „Il-od rendű” 
erdősítési jutalmat, vagy az ugyanezen évben „Ill-ad rendű”, 300 
koronás jutalomban részesített Osebeshely (Hunyad m.) községet. Az 
első birtokos 12,8 kh-on (7,4 ha), a második 25 kh-on (14 ha) végzett 
kopárfásítást. Az 1910-ben jutalmazottak közül pedig Verespatak 
(Alsó-Fehér m.) községet emelhetjük ki. A 40 kh-nyi (23 ha) kopár
fásításért 1000 koronás „I. rendű nagyjutalomban” részesült.333

1911-ben újra a földművelésügyi miniszter intézkedett, amikor 
megjelent a 34.209/1911. FM. számú utasítás „az 1879. évi XXXI. te. 
165. §-ának, valamint az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §-ának hatálya alá 
eső kopár, futóhomokos és vízmosásos területek gazdasági állapotának 
javítását célzó gazdasági és műszaki munkálatok tervezésénél, elren
delésénél és végrehajtásánál s az állami támogatás igénybevételénél 
követendő eljárás tárgyában” A rendelettel legelőször a kopárfásításról 
szóló törvényeket akarták egységesíteni. Ennek megfelelően az 1879: 
XXXI. te. 165. §-át, az 1894: XII. te. 13-14. §-ait és a vízjogról szóló 
1885. évi XXIII. te. 55. §-át összefoglalva, együttesen végrehajtandónak 
írták le. Az összefogásra, a munkák irányítására, pedig az erdőfelü
gyeletet jelölték ki. A rendelet kiadásakor gróf Serényi Béla földmű
velésügyi miniszter arra helyezte a hangsúlyt, hogy a kopár területek 
„visszahódítását a gazdasági kultúra számára az érdekelt birtokosoknak, 
hatóságoknak és szakhivataloknak tervszerű együttműködése és az állam 
támogatása lépésről lépésre való folytonos és sikeres előrehaladással 
teljesen biztosítsa, még pedig anélkül, hogy az érdekelt birtokosok
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gazdasági ereje, valamint a közigazgatás és az állami adminisztráció 
munkaszolgáltatása túlhajtott mértékben igénybe vétetnék.”

A korábbi rendeletnek megfelelően a munka első lépéseként itt is a 
kopárok összeírását jelölték meg. Itt azonban már nem az erdőfelü
gyelők bejárására alapoztak, hanem bíztak a törvényhatóságok adatszol
gáltatásában is.

A kijelölési terv összeállítását az ekkor megadott 15 pontban foglal
tak szerint kellett elvégezni. Ebben többek között le kellett írni az igény- 
lendő, illetve az igényelhető állami támogatás módját és mértékét is.

A terv bonyolult jóváhagyási eljárását a rendelet szintén részletesen 
tartalmazta. Csak a jogerős határozatok birtokában lehetett elkezdeni a 
tényleges fásítási munkát. Természetesen mindennek nem mond ellent, 
hogy a már folyamatban lévő erdőtelepítésekre is lehetett tervet 
készíteni, azt az új rendelkezésnek megfelelően érvényesíteni.

Ez utóbbi kérdésben a miniszter 35.203/1911. FM. szám alatt az 
erdőfelügyelőségeknek és az erdőhivataloknak külön körrendeletet adott. 
Kérte őket, hogy a már elvégzett, illetve a folyamatban lévő 
kopárfásításokról lehetőleg tájékozódjanak és megbízható adatokat 
szolgáltassanak. Ezek az eredmények teszik ugyanis lehetővé, hogy az 
elkészülő tervek tényleges anyagi szükségletét felmérjék, azt éves 
bontásban ütemezni tudják. Ugyanebben a rendeletben határozták meg, 
hogy a kopárjavítási, -fásítási feladatokkal érintett vidékeken elegendő 
számú és nagyságú csemetekertet kell létesíteni. Sőt, ha szükséges, még 
új, kopárfásítási feladattal megbízott erdőgondnokság szervezésére is sor 
kerülhet. (Ezt egyébként CSEGEZY Pál már 1907-ben javasolta.334)

Az új miniszteri rendelet a kopárok összeírásában, kijelölésében 
fordulópontot jelentett. A nagyváradi erdőfelügyelőség írta:335 „Az 
1879. évi XXXI. te. 165. §., valamint az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §-ai 
alapján kijelölendő kopár- és vízmosásos területek ügye Szilágy 
vármegyében meglehetősen el volt hanyagolva” Az utasítást követően 
azonban már 1911-ben 430 kh-nyi (248 ha) kopárt összeírták, de 
jelezték, hogy „a kijelölések s további kutatások folyamán a kopárok 
száma előreláthatólag még szaporodni fog, s még néhány száz kát. hold 
kopárt fog kelleni összeírni.” Ebben a megyében egy községben, Tihón 
már 1912-ben jogerős határozat is született a kopárfásításról, amelynek 
alapján 1913 tavaszán 27 kh-on (16 ha) elkezdték az erdősítést.

Ugyanebben az évben Aradról írták, hogy a birtokosokat az 
ingyencsemetékkel és a fásítási támogatásokkal (jutalmakkal) ugyan 
fokozottabb munkára ösztökélték, de a kivitelezésekkel általában baj
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van. Csak ott sikerülnek jól a munkák (akár 80 %-os megmaradással is), 
ahol az erdőtisztek jelen vannak. Javasolták is, hogy a kopárfásítási 
pénzeket ne a birtokosoknak utalják ki, hanem az erdőgondnokoknak. 
Ők majd gondoskodnak a megfelelő munkásokról, akikkel a csemetéket 
elültettetik. Egy ilyen lépéssel azonban nemcsak az erdőgondnokok 
feladatait szaporították, hanem a birtokosok autonómiáját is sértették 
volna. Hiszen már a pénzgazdálkodás egy részét is kivették volna a 
kezükből, azt „államosították” volna. Igaz, a szakmai indokok ezt 
valóban megkívánták.

M aros-T orda megyéből arról tudósítottak, hogy a kopárok össze
írását az előző évben nem tudták elvégezni, mert az erdőfelügyelőség 
személyzethiánnyal küzdött. így éppen a Mezőség maradt ki, bár 
összesen 100,85 kh (58,04 ha) területet 1912-ben is beültettek. Az 
erdőfelügyelő az erdősítés sikerét 85 %-ra becsülte.

A kopárfásítási kijelölésekkel kapcsolatban Hunyad megyéből is 
írtak. E szerint a birtokosok a kijelöléseket és a tényleges fásításokat 
kétféleképpen értékelik. Ahol már korábban is voltak ilyen munkák, ott 
általában elfogadják. Csak azt kérik, hogy a fásítás, erdőtelepítés alá nem 
vont területeken továbbra is szabadon legeltethessenek. Ahol korábban 
kopárfásítások nem voltak, ott meg kellett nekik magyarázni mind a 
célokat, mind a végrehajtás módját. A kijelöléseket végül ők is elfogad
ták, de a legeltetés korlátozását igyekeznek mérsékelni. Az erdőhivatal 
tisztviselői mindenesetre mindenhol megmagyarázták, hogy a legeltetést 
csak a tényleges munka alá fogott területeken fogják betiltani, amely 
tilalomnak nemcsak táblákkal, hanem esetleg kerítésekkel is érvényt 
szereznek. Azt azonban nem tudjuk -  mert a jelentésből nem derül ki -, 
hogy a védőkerítéseket az erdőhivatal kinek a költségén kívánta 
felállítani. Feltehetően a birtokosokén, ami viszont komoly megterhelést 
jelentett volna az amúgy sem gazdag községeknek, közbirtokossá
goknak. Ilyen kerítés elkészültéről egyébként nincsen tudomásunk.

Fennmaradt H unyad megye kopárfásítási törzskönyve.336 Igaz, 
töredékesen, így megyei adatokat nem tudunk, de egy községet 
példaként kiemelhetünk belőle. Az első összeírások idején, 1897-ben a 
megyében már 16 920 kh-at (9738 ha) tartottak kopárként nyilván.337 Ez 
a szám az 1904. és 1911. évi rendeletek alapján csak növekedhetett.

A törzskönyvből a petrozsényi volt úrbéresek adatait idézzük. Ezek 
szerint az 1879:XXXI. te. 165. §-a alapján 19,2 kh-at (11,1 ha) jelöltek 
ki fásításra. Ebből az 1904-ben jóváhagyott kopárfásítási terv végre
hajtása során 1912 végéig 12,0 kh-at (6,9 ha) már befásítottak, ami
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ugyan pótlásra szorult, de elsőkivitelben elkészült. A további fásítási 
munkát I. fokozatúnak, azaz igen sürgősnek írták le. Ugyanakkor a 
törzskönyvben még arra is utaltak, hogy az egész 19,2 kh állami kezelés 
alatt áll.

A törzskönyvben egyébként külön tüntették fel az 1894:XII. te. 13. 
és 14. §-ai alapján befásítandó területeket, továbbá a már kijelölési 
eljárás alá vont, illetve csak összeírt, de még kijelölési eljárás alá nem 
vont területeket is. A kimutatásban természetesen nemcsak az üzemter
vezésre és állami erdőkezelésre kötelezett birtokosok kopárjait írták be, 
hanem az uradalmakét is, magánszemélyekét is.

A továbbiakban bemutatunk egy fásítási tervet, amelyet a Hunyad 
megyei Bajesd község nemesi közbirtokossága számára készítettek
1912-ben.338

A tervben legelőször megállapították, hogy a Halmágyi Sándor által 
képviselt közbirtokosság 143,7 kh-on (82,7 ha) végez kopárfásítást, 
amely terület „részben elkopárosodott legelő, részben elkopárosodott 
erdőilletőség” A kopár egy részét gyep borította, a másik, kisebb részét 
viszont az sem, tehát különösen ki volt téve az eróziónak. Ezért a 
kijelölés oka és céljaként ezt írták: a terület „gazdasági állapotának 
megjavítása és főleg a Sztrigy folyó partján alatta elterülő szőlőkertek 
védelme” A munkák sikere érdekében az egész érintett területen betil
tották a legeltetést, a közvetlenül ültetés alá még nem kerülő területeken 
viszont a fűsarlózást és -kaszálást engedélyezték.

A terv szerint az említett területet 6 részletre kellett felosztani és 
évente legalább egyet beültetni. (A terv készítésekor már két parcellában 
elvégezték a fásítást.) A fennmaradó, még be nem fásított 100,0 kh-ra 
(57,6 ha) 14 920 korona erdősítési segélyt is igényeltek, amiből 5320 K 
volt az ingyenesen megkapott csemete értéke és 9600 K az ültetési 
költség. Ehhez megjegyezték, hogy ebből az összegből tudnak napszá
mosokat fogadni, akiktől megkövetelhetik a jó  munkát.

Végül a mellékelt térkép alapján (lásd a 3. mellékletet) tekintsük át a
6 részletre felosztott kopárterület jellemzőit!
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Sorszám terület talaj minőség fafaj, 
elegy arány zárlat kor

év fekvés lejtszög Megjegyzéskh (ha)
1. 29,0 (16,7) kavicsos 

agyagtalaj, 
gyeppel 
borítva, gneisz 
fölött

akác 80 % 
feketefenyő 
20%

0,6 4
4

DK 35° A Parcu Burului és 
Kuptorului patakok, 
amelyek a kopár 
alatti szőlőket 
kaviccsal teljesen 
alámosatják. 
Vízfolyása nagyobb 
gátépítmények által 
megfelelően és 
sürgősen
szabályozandó, s e 
célból a vonatkozó 
iratok az illetékes 
kultúrmérnöknek 
volnának kiadandók.

2. 14,7 (8,4) uaz akác 80 % 
feketefenyő 
20%

0,6 4
4

DK 35-40°

3.
17,0 (9,8) uaz nyírbokrok

elszórtan
D 35-40°

4. 28,0 (16,1) uaz uaz D 35-40° Igen meredek falú 
vízmosásos árkokkal.

5. 29,0 (16,7 sekély kavi
csos agyag, 
csak néhol 
gyeppel 
benőve

uaz D 35-40° Sürgősen
befásítandók.

6. 26,0 (15,0) uaz uaz D 35-40°
Összesen 143,7 (82,7)



A térképre pillantva láthatjuk, hogy valóban jellegzetes, vízmosá
sokkal szaggatott területen szándékoztak a kopárfásítást elvégezni. Az 
alkalmazott fafajok közül a kortársak kopárfásítási célokra az akácot 
székében ajánlották és ültették. Bár az akác kevés lombhullatásával nem 
védte igazán a talaját, de legalább megeredt, és a kopárok jelentős részén 
valóban sikerrel lehetett alkalmazni. A feketefenyő terjedőben volt, egyre 
több helyen ültették kopárfásítási céllal is. Különösen -  mint esetünkben 
is -  a déli kitettségű lejtőkön vált be. Ajánlották még a különféle gyü
mölcsfákat is339 -  talán a szászföldi községek példáján felbuzdulva - ,  de 
ezek az agyon legeltetett, sekély talajrétegü hegyoldalak általában nem 
kedveztek a belterjesebb kultúrát igénylő gyümölcsfa-telepítésnek.

Összefoglalva: a rendeletek hatására meginduló kopárfásításokhoz 
rendelkeztek elegendő szakmai ismerettel. A munkáknak kisebb részben 
az adminisztrációs feladatok elvégezetlensége, nagyobb részben pedig az 
ország pénzügyi helyzete szabott határt. Szükség lett volna a birtokosok 
nagyobb áldozatvállalására, de azok általában szegények, támogatásra 
szorulók voltak.

A továbblépésre vonatkozó elképzelésekben a kopárok tulajdon
képpen véderdőkkel együtt szerepeltek. A véderdők további sorsát 
illetően a kortársak megegyeztek abban, hogy azokat -  megfelelő revízió 
után -  nagyobb állami felügyelet alá kell helyezni.340 Tehát a magán
birtokosokat is fel kell szólítani: véderdejüket adják állami kezelésbe. 
Mások azt vetették fel, hogy ezeket a véderdőket az állam ne csak 
kezelje, hanem -  külföldi példák alapján -  igyekezzék annak tulajdon
jogát is megszerezni.341

A kopárokkal kapcsolatban szintén felmerült az állami vásárlás, 
esetleg a kisajátítás lehetősége. Akkor ugyanis az állam -  vélték -  
minden kockázat nélkül, a saját területén végezhetné el az ország 
érdekeinek megfelelő fásításokat. A jogosság elvében a cikkírók nem is 
kételkedtek, de azért a tényleges kivitelezést ellenzők legfőbb érvét is 
hadd ismertessük. Azt írták, hogy a kopárok állami kézbe vétele 
nemhogy csökkentené, hanem még ösztönözné is az erdőirtást. A 
birtokosok ugyanis úgy gondolkodnának, hogy az erdőiket nyugodtan 
eladhatják letárolásra, hiszen az állam a fel nem újított, kopárrá váló 
területet úgyis megveszi. Ha pedig csak ideiglenes, az erdőfelújítás 
idejére kiterjedő állami munkálkodást rögzítenek törvényben -  vélték a 
módszer ellenzői - ,  a birtokos még jobban jár. Ha letarolta a területét, az 
állam beerdősíti, aztán előbb-utóbb úgyis visszakapja (visszaváltja), és 
újra kezdődhet a letárolás.342
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Megjegyezzük, hogy a fel nem újított kopárok, illetve a fásításra 
kijelölt, de be nem fásított területek állami tulajdonba vétele Magyar- 
országon az 1945. évi földreform során valósult meg.

Az erdővédelmi problémák az általunk most vizsgált birtokka
tegóriákban nem okoztak különösebb gondot. Következett ez a külterjes 
gazdálkodásból, meg abból, hogy a nehezen hozzáférhető, háborítatlan 
erdőkben a klasszikus értelemben vett betegségek nem is fordultak 
elő.343

A már többször idézett tűzeseteket a napisajtó általában eltúlozva 
közölte. így a szaklapok hasábjain pontosították például 1907-ben a 
petrillai volt úrbéresek (Hunyad m.) „Tálya” nevű erdejében bekö
vetkezett tüzet, ami csak 10 K/kat. hold kárt okozott a bükkösben. Igaz
-  miként írták - ,  „a tűz két helyen a ( ...)  nagy kiterjedésű (mintegy 4000 
kát. hold) vágható korú fenyvest is fenyegette, azonban átterjedése az 
azonnal kirendelt munkaerővel, amely Szíjgyártó József m. kir. főerdész 
és dr. Gerbert Ottó szolgabíró vezetése alatt állott, megakadályoztatott. 
A tűz, amely szándékos gyújtogatás eredménye, ez idő szerint el van 
fojtva s további veszedelemtől tartani nem lehet, mert az erdőbirtok az 
eső beálltáig csendőr-járőrök őrizetére is bízva van.”344

Különösen sok tűzesetről számoltak be a Zsil völgyéből, ahol 
vágásterekről, sőt fűrésztelepekről indult el az erdők felé. A Magyar Zsil 
völgyében lévő csimpai gőzfűrész környékén 1904-ben keletkezett tűz 
elfojtásáról, illetve elhamvadásáról született a következő költői ihletésű 
leírás: „A fejeveszetten ideoda futkosó, lihegő, erőlködő tűzoltó munkás
sereg akár otthon is maradhatott volna. Nem bírt az a tűzveszedelemnek 
semmi gátat sem vetni. Rohant az, mint a láncaitól szabadult démon s 
falta évszázadoknak egybegyűlt termését, amíg egy kis patak nem állottá 
útját elöl és egy kőhát oldalt. Ezek ketten aztán szép csendesen megfoj
tották a dühödt elemet s most csak égnek meredő, áglombjafosztott 
roncsok, végigperzselt üszkös vázai az elébb még büszke fenyő
óriásoknak, hirdetik az élők gyarlóságát ”345

A többnyire gyújtogatásból keletkező vágástéri tüzekkel kapcso
latban a Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara fejezte ki az aggo
dalmát. Nem is az elpusztult fát sajnálta, hanem azt, hogy a tűzkárok „a 
vállalkozó tőkét tartózkodásra késztetifk].”346

Az előbb idézett, fenyvesekre jellemző tüzek mellett hadd jegyezzük 
meg, hogy a bükkösökre általában az alomtűz volt a jellemző. A 
leggyakrabban gyújtogatásból eredő, legelőt Jav ító ” tüzekről tudnunk 
kell a következőt. A tűz hatására az esetleg még állva maradó, tovább élő
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fákban is jelentős minőségi romlás következett be. A vékony kérgű bükk 
ugyanis bélkorhadttá, így ipari szempontból értéktelenné vált.347 S 
mindez általában akkor derült ki, amikor az erdőrészt eladásra, árverésre 
készítették elő.

Még az abiotikus károk között említhetjük meg a szél által 
okozottakat.

Nagy feltűnést keltett 1912-ben egy ciklon, amely legjobban Dés- 
Bálványosváralja térségében pusztított. A rendkívül nagy sebességgel 
közeledő, földet érő felhőkkel jellemzett szélvihar ,yNyíres és 
Szentmargiía községek között oly erős volt, hogy ott egy 60-70 éves, 0,7 
záródású, 0,9 tölgy- és 0,1 gyertyánállományú erdőterületet körülbelől 6-
7 kát. holdon a szó teljes értelmében letarolt, s csak a fiatalabb, még 
hajlékony fákat kímélte meg.” A szomszédos részeken pedig tölgyfákat 
döntött ki tövestől, illetve tört derékba.348

A későbbi útjába a Mezőség, sőt a Szováta vidékén lévő magas 
hegyek estek, ahol aztán a ciklon eloszlott, meggyengült. Keletkezéséről 
EGLY József írt, s úgy látta, hogy az erdélyi tornádók, nagy szelek, 
viharok „fészke” az Avas-hegység. Ott pedig a magánerdő-tulajdonosok 
erdőkitermelései ezeket a viharképződéseket egyenesen elősegítik.349 
EGLY nézetét a kortársak nem cáfolták. Ezért mi hadd jegyezzük meg, 
hogy az összefüggés nem zárható ki, de ilyen közvetlen „tornádócsináló” 
hatást az erdőletarolásoknak mégse tulajdonítsunk. Az viszont tény, 
hogy a környék erdőtulajdonosai, például a már többször idézett felső- és 
középvisói közbirtokosság (Máramaros megye) nagy károkat szenvedett. 
12 ezer fenyőszálfát próbáltak meg előbb ugyanazon év őszén, majd 
1913 tavaszán eladni.350

A biotikus károsítok közül kiemeljük az apácalepke észak-erdélyi 
fellépését.351 A lepke, jobban mondva, a hernyó esetleges elszaporo
dására a német, továbbá cseh-morva erdészek hívták fel a figyelmet. 
Ennek következtében 1890 őszén utasították az erdőbirtokosokat és az 
erdőtiszteket az esetleges fertőzések fokozott figyelésére és beje
lentésére. Báró BANFFY Dezső uradalmában, majd az általa vezetett 
Szolnok-Doboka megyében 1891 tavaszán elkezdték a szervezett 
védekezést. Az erdőtörvény 15. §-a alapján munkaerőt rendeltek ki a 
hernyók irtására, majd a rajzó lepkék csaltüzekkel való pusztítására. 
Ugyanakkor a báb- és hernyóalak élősdi állatai (a korabeli irodalom 
szerint: „tachina és ichneumon”) is felléptek. Az ezekkel fertőzött 
példányokat széthordták, s így az ember az élősködő állatok és gombák 
szaporodását segítette elő. Kezdetben csak a Maroshévíz, Gödemes-
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terháza, Palota, Ratosnya, továbbá a Görgény-völgyi bükkösöket 
megtámadó lepke ugyan terjedt Csík megye felé, de a fertőzést általában 
a következő számadatok jellemezték. Az 1100 méter alatti bükkösökben, 
bükkelegyes fenyvesekben az arra alkalmas völgyekben, katlanokban is 
csak 35 %-os volt a károsítás. Ebből a fák 5 %-át erősen, 7 %-át 
mérsékelten, míg 23 %-át szórványosan találták lerágva. Az élősdi 
mikroszkopikus lények azonban elvégezték azt, amit a kirendelt 
munkásokkal nem tudtak elérni: a gradáció összeomlott azelőtt, mielőtt a 
foganatosított intézkedések (rendkívüli, egészségügyi vágások stb.) 
ténylegesen megzavarták volna akár az érintett területek gazdálkodását, 
akár pedig a faárakra komolyabb hatást gyakoroltak volna.

Végül megemlítjük még a Hunyad megyei fenyvesek „fenyőtekercs 
(Retina bouliana)” károsítását. Arad megyéből pedig akácpajzstetűt 
jelentettek például 1897-ben, tehát akkor, amikor az Magyarország más 
részén is fellépett.352

Összefoglalásként ismét arra utalunk, hogy az extrém időjárási 
jelenségeken kívül a századforduló erdeit komolyabb kár nem érte, azok 
egészségesek voltak.

4.8 Mellékhasználat

A mellékhasználat a birtokosok jövedelme szempontjából elenyésző 
volt. „A legeltetésen kívül egyéb mellékhasználatok -  írta a szászrégeni 
erdőgondnokság vezetője 1898-ban - ,  a csekély jövedelmezőségű fűka
szálást és a még kisebb mérvű makkoltatást kivéve, általában nem 
gyakoroltatnak. Előfordult még málna-, eper- és szeder- meg gomba
szedés, de ezt többnyire minden díjfizetés nélkül idegenek gyakorolják, 
amiért az erdőbirtokosokra nézve jelentőséggel nem lévén, csakis mint 
az erdőből vett használat említtetik meg.”353

Az erdei gyümölcsökkel kapcsolatban hadd utaljunk Marosvásár
helyre. A városban államilag segélyezett kereskedőüzlet működött. Soós 
Károly vállalkozásáról a kereskedelmi kamarai jelentésben úgy véle
kedtek, hogy „habár preparatumai kitűnőeknek is bizonyultak, a helyi 
fogyasztáson túli igények kielégítését nem tudta vállalni.354 Nagyvárad 
környékén a gyógynövény gyűjtés bizonyult jó  üzletnek, amit Amerikába 
szállítottak. Szintén az ottani kamarai jelentésekből tudjuk, hogy a 
gyűjtők „főleg csak tömegcikkeket gyűjtenek” S ha azt olcsón veszik, 
netalán nem kell -  például az amerikai gazdaság 1909 körüli válsága 
miatt - ,  az alkalmi gyűjtők kereset nélkül maradnak.355
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A tölgygubacsoí a tímáripar kereste, de egyrészt a piac sem 
Magyarországon nem vett fel minden mennyiséget, sem a termés nem 
volt évente jó, kiegyenlített. Sőt a Kolozsvári Kereskedelmi Iparkamara 
a termés kevesbedését még egy erdőkezelési okra is visszavezette: 
„Amióta az erdők kihasználását s a vén fák kivágatását a belterjesebb 
fakereskedés üzletkörébe bevonta, azóta az eddig fölös mennyigében 
nyert gubics is megcsökkent piacainkon.”356

A gubacstermés bizonytalansága, továbbá a tímáripar fejlődése 
„pótszerek”, a Kisázsiából származó vallonea és az indiai cserzőanyagok 
felé fordult. Ezért a gubacsgyűjtés, -feldolgozás a XX. század első éveire 
korábbi jelentőségét elvesztette.357

A cserkéregtermelés leginkább a Szolnok-Doboka megyei 
tölgyerdőket érintette. A legegyszerűbb forgalmazása az volt, amikor a 
tímárok maguk vettek erdőrészt, ahol az arra alkalmas fákat kitermelték. 
A fákat otthon lekérgezték, a kérget megszárították, míg a vesszőt, 
ágakat a műhely fűtésére használták fel. A kereskedők megjelenése aztán 
ezt a folyamatot, kisüzemi módszert megszakította, sőt eltüntette. 
Helyette viszont a távoli, esetleg külföldi piacok is elérhetőkké váltak. Itt 
is azonban a helyettesítő anyagok, így a quebrachó Dél-Amerikából 
történő behozatala, a cserkéreg korábbi jelentőségét erősen csökken
tették.358 A tölgyön kívül lucfenyőkéreggel is próbálkoztak,359 de 
Erdélyben tanningyárat nem alapítottak.

AJTAY Sándor 1891-ben írt a Hunyad megyei faszenítésről,360 
Rámutatott, hogy a vállalkozók általában nem tudnak -  tőkehiány miatt -  
egyszerre annyi erdőt megvenni, amennyit munkásaikkal évente 
szeníteni tudnának. Ezért a vasgyáraktól az erdő vételére előleget 
kapnak, amit aztán a beszállított szénből levonnak. Gyakran a gyár maga 
veszi meg az erdőt, míg a vállalkozó csak a szenítést végzi, végezteti el.

A megvásárolt erdőben ősszel kezdték el a kitermelést, ami áprilisig 
tartott. Ezt követően mérték fel a sarangokat, ami után a vállalkozó 
kifizette (köblábonként vagy köbméterenként) az árat. (Tehát még az 
1890-es években is a régi rendszer szerint, a kivágott fa mennyisége után 
fizettek!) A fa egy évig a vágásterületen száradt, mert csak a következő 
év tavaszán kezdték el a szenítést. Hunyad vármegyében az ún. tót 
szenítési eljárást alkalmazták. A faszén értékesítése hektoliter szerint 
történt. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a faszenítés csak 
vidékenként, elsősorban Hunyadban jelentett némi jövedelmet. A koksz 
elterjedésével pedig ez a mellékhasználati mód is visszaszorult. Igaz, 
volt még egy remény: a „szívógáz” motorok megjelenése, amelyekre
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néhány malom is átállt, de aztán a faszén korábbi jelentőségét végképp 
elvesztette.361

4.8.1 Az erdők és a legeltetés

Az erdőtörvény meghozatala utáni időkben az erdőkben, az erdők 
környékén legelőször a legeltetési tilalmat jelentő, póznára tűzött széna
csóvák, keresztbe tett zsindelyek, netalán „Legeltetni tilos” feliratú 
táblák jelentek meg. Ez tehát mintegy az új, korszerű erdőkezelés első 
jele volt. Az erdőtörvény egyébként kategorikusan egyik erdőféleségben 
sem tiltotta a legeltetést, bár a véderdőkre és a futóhomokon állókra 
kimondta: „a legeltetés mindaddig tilos, míg az a fák- és sarjadékok- 
vagy a talajban kárt okozhat” (7. §). A volt jobbágyi, közbirtokossági és 
községi erdők azonban ekkorra, 1879-re többnyire már olyan állapotban 
voltak, hogy elsősorban a települések körül a legeltetést be kellett tiltani. 
Ezt nemcsak a faállomány felújulása kívánta meg, hanem a legtöbb 
helyen maga a talaj is kopárosodásnak, erózióval károsítottnak, sőt 
terméketlenné válónak tűnt. Néhányan az általánosan szorgalmazott 
erdei és erdő környéki legeltetési tilalomnak tudták be, hogy a 
marhaállomány országos szinten 1884-ben volt a legalacsonyabb.362 Az 
erdő és a legeltetés kérdése azonban ennél bonyolultabb összefüggéseket 
is magában rejtett. Tehát a részletes vizsgálattól nem tekinthetünk el.

Azzal kezdenénk, hogy az úrbéri elkülönítés során legelőilletőség- 
ként erdőket is hasítottak ki, ami aztán számtalan további, még a XX. 
században is ki-kiújuló bonyodalom forrásává vált. A korábban említett 
„erdészeti szakértők” hozzá nem értéséből következett, hogy ezek a 
legelőilletőségű erdők gyakran bizony állandó legeltetésre alkalmatlan, a 
„legszigorúbb erdőtalajon lettek ( ...)  kihasítva”.363 A másik, az erdészek 
„hozzá nem értését”, „túlkapását” bizonyító végletet pedig az erdőtörzs- 
könyv felfektetése és a korai üzemtervezések jelentették. Az első üzem
tervekben ugyanis még gyakran előfordult, hogy egyik-másik hegyvidéki 
rétet is erdősítésre írták elő.364 Az üzemtervezők mentségére legyen 
mondva, hogy az erdőtörvény hatálya az erdőként nyilvántartott terüle
tekre vonatkozott. Következésképpen amíg a művelésiág-változtatást 
nem vitték keresztül, oda elvileg a fás vegetációt vissza kellett vinni.

A legeltetés kérdése, benne a legelőilletőségű erdők problémája 
majd az 1898. évi törvény után vetődött fel élesebben. Mi most először 
az addig vezető utat, elsősorban a „normál” erdei legeltetés ügyének 
alakulását próbáljuk meg bemutatni.
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Ismét azzal kell kezdenünk, hogy a belterjes erdőgazdálkodás 
tulajdonképpen nem ismeri az erdei legeltetés fogalmát. Ugyanakkor az 
1879. évi erdőtörvény meghozatalakor nem gondolhattak arra, hogy a 
korábbi gyakorlatot egyik napról a másikra meg lehet változtatni. Bár az 
erdészek maguk tisztában voltak, hogy „a nép” eddig „az erdei legeltetés 
korlátlan élvezetében lévén, attól a legnagyobb ellenőrzés mellett sem 
szoktatható le egyszerre,” mégis megpróbálták az erdőtörvény legeltetést 
tiltó rendelkezéseit érvényesíteni.365 Példaképpen egy birtokost és egy 
megyét említhetünk meg.

Járamagura község (Torda-Aranyos m.) 240,2 kh-nyi (138,2 ha) 
erdejében az erdőtörvény alapján 1881-ben megtiltották a legeltetést.366 
A község minisztériumba eljuttatott fellebbezésére az erdészeti 
hatóságok jelentették, hogy a 0,3 zárlatú erdő (ahol a tölgy 90 %-ban, a 
nyír 10 %-ban fordult elő) a „legeltetés által teljesen lerágott, növésében 
annyira hátramaradott, hogy a legelő marha szája alól kinőve nincsen.” 
Tehát az általános legeltetési tilalom jogos, a továbbiakat pedig majd az 
ideiglenes üzemtervben lehet szabályozni.

Az ideiglenes üzemterveket Torda-Aranyos megye állami kezelésbe 
adott erdeire 1890-re készítették el.367 Ekkor a tordai erdőgondnokság a 
kezelésére bízott 17 812,3 kh (10 250,0 ha) erdőt illetően ezt írta: 
„Minthogy a legtöbb erdőbirtok kiterjedése oly csekély, hogy abban a 
legeltetésre alkalmas területek alig tennének egy néhány holdat, 
azonkívül a nép pedig a tilalmazott területek kímélésére szorítható nem 
volna, az ideiglenes üzemtervek kivétel nélkül az egész erdőbirtokot 
tilalom alá vették, és ennek megfelelően a legeltetési tilalmi jelek 
mindenütt fel is állít[tatt]ak.” Tehát a megye összes állami kezelésbe vett 
erdejében megtiltották a legeltetést! Ezen természetesen kellett és 
lehetett is változtatni, amely változtatások legfőbb irányait most 
példákon mutatjuk be.

A minisztérium Szolnok-Doboka megye elöljáróságának kérdésére 
válaszolva 1884-ben részletesen kifejtette a volt úrbéresek számára 
különböző jogcímen juttatott erdőkkel kapcsolatos teendőket.368

Elsőként megállapították, hogy amennyiben a legelő- és az 
erdőilletőséget a volt úrbéresek együtt, a művelési ágak elkülönítése 
nélkül kapták meg, akkor a legelső teendő az erdő és a legelő 
elkülönítése.

Az erdőilletőségként kapott erdő erdőként tartandó fenn, az az 
erdőtörvény 17 §-a alapján üzemtervezési kötelezettség alá esik.
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A legelőilletőségként kapott erdőt lehet erdőként fenntartani, de át is 
lehet alakítani más művelési ággá. Ez utóbbit azonban csak akkor szabad 
megtenni, ha az illető erdő nem feltétlen erdőtalajon áll. A feltétlen 
erdőtalajon álló legelőilletőségként kapott erdőt viszont nem lehet 
kiirtani, ott az erdőt fenn kell tartani. (Ezt majd az igazságügyi miniszter 
1890-ben kiadott 22.188. számú rendelete is megerősíti.) Ha azonban 
ezeket az erdőket a birtokosok elsősorban legeltetésre kívánják 
használni, „részemről -  írta a miniszter -  nem fognak nehézségek tétetni 
az ellen, hogy ezen, a talaj gyengébb minőségénél fogva erdőkép[p]en 
fenntartandó területeken a legeltetés nagyobb mértékben gyakoroltassék, 
s hogy az ezen erdőkre vonatkozó üzemtervek készítésénél a fősúly a 
mellékhasználatok tartamos gyakorlására fektetvén, az erdőbirtokosok
nak megengedtessék, hogy ezen erdőkben ( ...)  a legeltetést a lehető 
legkiterjedtebb mértékben gyakorolhassák.”

A birtokelkülönítés utáni sanyarú legeltetési viszonyokra egy Alsó- 
Fehér megyei példát idézhetünk.369

A sárdi volt úrbéresek panaszukat 1893-ben közvetlenül a minisz
terhez juttatták el. Leírták, hogy a község 130 volt úrbéres családjának 
mintegy ezer szarvasmarhája van, amelyeket a községi erdőkben „emberi 
emlékezet óta” legeltették. A birtokrendezések és tagosítások után 
mintegy 400 kh erdőt kaptak, ahol azonban -  az erdészeti hatóságok 
legújabb rendelete szerint -  legfeljebb 120 kh-on (69 ha) legeltethetnek. 
A 120 kh-ból 90 kh (52 ha) „vízáradás által ( ...)  kiöntetett”, tehát 30 kh 
(17 ha) legeltethető erdejük maradt. Ez pedig ezer marhának kevés, igya 
lakosok „legelő és marhatenyésztés nélkül koldusbotra szorulnak.” 
Kérték, hogy az erdőben engedélyezett legelők környékén további 
erdőrészletekben is legeltethessenek. Ezt azzal is alátámasztották, hogy a 
volt földesúr -  miként azt nap mint nap látják -  a neki juttatott erdőkben 
továbbra is zavartalanul legeltet.

A miniszter -  meghallgatva a vármegyei közigazgatási bizottság és 
az erdőfelügyelő véleményét -  a kérést elutasította. A járási főerdész 
jelentéséből ugyanis kitűnt, hogy az „egész erdőből alig 40 hold 8-10 
éves, a többi 1-6 éves és az idősebb 40 hold is a múlt évi vágás mellett 
lévén, azt őrizni lehetetlen.” Mivel az erdő feltétlen erdőtalajon állt, a 
művelési ágat sem lehetett megváltoztatni. Azt azonban nem tudjuk, 
hogy volt-e az erdőben legelőilletőségként kapott rész, mert akkor 
legfeljebb ott lehetett volna legelőt létesíteni.

A Hunyad megyei Romoszhely község 1887-ben erdő legelővé 
történő átalakítására kért engedélyt, amit a vármegyei közigazgatási
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bizottság -  az erdőfelügyelő véleményét is meghallgatva -  támoga
tott.370 „A halmos jelleggel bíró -  írták -  »Obersia« nevű dűlőben fekvő 
erdőrésznek legelővé kért átváltoztatását illetőleg, a kérdéses 164,5 kh- 
nyi terület Romoszhely községtől mintegy 3 km távolságra és 350 m 
tengerszint feletti magasságban fekszik: feltalaja: televényes, üde, 
agyagos homok, altalaja homokkő, lejtőssége 0,5°, faneme: cser 0,4, 
tölgy 0,1, lágyfák 0,5; kora 14-25 év; zárlata: 0,5 és az egész erdő nem 
összefüggő, hanem sok helyen tisztás, legelő által szétszakított testet 
képez.” Ennek alapján kérték, hogy a község legeltetési lehetőségének 
bővítésére engedélyezzék a fák kiirtását. A patak partján hagytak volna 
csak egy védőpásztát, illetve a legelőn egy-két idős fát. A miniszté
riumban azonban a művelési ág megváltoztatásához nem járultak hozzá. 
Kérték viszont a rendszeres gazdasági terv mielőbbi elkészítését, 
amelyben a legeltetés „a viszonyokhoz képest kiterjedtebb mértékben 
gyakorolható legyen”

Volt arra is példa, amikor legelő erdősült be, így tulajdonképpen 
legelőilletőségű erdő keletkezett, amelyre a birtokosok kérték az 
erdőtörvény kiterjesztését. Szatm ár megyéből írták:371 „Szakasz község 
volt úrbéresei erdőilletmény fejében kapott, s az ötvenes években bírói 
végzés alapján egymás között felosztott, személyenként telekkönyvezett 
és időközben kiirtott erdeje helyett a »Lókert« nevű, legelőilletmény 
fejében kapott, de időközben beerdősült 57 kát. holdnyi területnek 
jövőben mint erdőnek fen[n]tartásába s rendszeres üzemterv szerinti 
kezelésébe beleegyezvén”, arra üzemtervet készítettek.

Az 1885-ben elkészült üzemterv szerint372 40 éves vágásfordulóban, 
tölgy sarjerdő üzemmódban fogják a „Lókertet” kezelni, ahol az első 10 
évben a fahasználatot nem gyakorolják. A tisztásokat, fel nem újult 
részeket csemetékkel fogják kipótolni, az őrzést egy „kerülő” teljesíti. (A 
volt úrbéreseknek egyébként összesen 150,64 kh -  86,69 ha -  erdőte
rületük volt.) A munkák szakszerű irányítását pedig a járási erdész végzi.

Itt jegyezzük meg, hogy a legelőilletőségű-, illetve a beerdősülő 
legelők fáinak kitermelése országosan jellemző volt. Az 1894-95. évi 
miniszteri jelentés szerint: „a volt úrbéresek ( ...)  szívesebben fedezik 
faszükségletüket a legelő-területekről, semhogy a szükséges fát a 
többnyire távolabb eső erdőilletőség rendes vágás-területeiről szállítsák 
haza.”373 Ehhez a szemponthoz később, 1898 után még az is hozzájött, 
hogy a nem feltétlen erdőtalajon álló legelőilletőségű erdőket nem kellett 
felújítani.
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A minisztériumba eljutott legtöbb kérelem egyébként az üzem
tervben előírt legeltetési tilalom feloldására vonatkozott. A birtokosok 
ugyanis úgy gondolták, hogy ha az üzemtervezőnek, netalán a vármegyei 
erdészeti bizottságnak nincs is lehetősége az erdőtörvényben előírtakat 
áthágni, a miniszter azt megteheti. Ismételten utalunk azonban rá, hogy 
az erdőtulajdonosokat a gazdasági szükség vitte az erdei legeltetésre. 
Hogy ez a szükség mennyire volt megalapozott vagy megalapozatlan, azt 
gyakran a tényleges helyismerettel nem rendelkező hivatalnokok voltak 
kénytelenek eldönteni. Lássunk erre két példát!

A borsómezoi volt úrbéresek (Alsó-Fehér m.) 1896-ban kérték, 
hogy a mintegy 600 kh (kb. 345 ha), 40 éves vágásfordulóval kezelt 
tölgy sarjerdejükben a legeltetést kiterjedtebben engedélyezzék.374 Az 
1885-ben jóváhagyott ideiglenes terv szerint ugyanis csak a távolabbi, 
idősebb állományokban lehetett legeltetni, amit a birtokosok 
sérelmeztek.

A fellebbezés folyamán az ügy eljutott a minisztériumba. Ott az 
elsőfokú ítéletet helyben hagyták, mert az egész falu gazdálkodását 
rossznak, pusztítónak tartották. Megállapították például, hogy az „egész 
terület (igaz, hogy silány, legnagyobb részt az erdők eddigi korlátlan 
pusztításával nyert) ( ...)  a volt úrbéresek birtokában lévő szántót és 
kaszálót képez, s erdejük már csak a feltétlen, sőt csaknem véderdő 
talajú helyekre szoríttatott.” Ebben a helyzetben pedig -  vélték a minisz
tériumban -  igazán vétek lenne a még megkímélt erdőrészletekben 
legeltetni, azokat is tönkretenni.

Összességében az erdei legeltetés kérdése az állami erdőkezelés 
megvalósításáig, illetve a birtokosságok autonómiájának kiépítéséig, 
elsősorban üzemtervezési probléma volt, illetve az üzemtervben előírtak 
betartásának kérdése. Az önkéntes állami erdőkezelés megvalósításának 
idején, tehát 1898-ig a legelőilletőségű erdőket általában csak akkor 
üzemtervezték, ha azt a birtokos érdeke megkívánta és maga a 
birtokosság nem ellenezte375 (mert például maga sem tudta, hogy azt 
erdőként vagy legelőként kapta-e). Az 1898:XIX. te. 1/c. §-a szerint 
azonban a legelőilletőségű, de véderdőnek, fotóhomokon álló- és 
feltétlen erdőtalajú erdőknek minősülöknek kötelezően állami kezelésbe 
kellett kerülniük, s azokra üzemterveket készítettek (3. §). S itt vissza 
kell kanyarodnunk az úrbéri elkülönítés idejéhez, mert a frissen 
megalakuló, autonómiát kapott birtokközösségek nem nagyon tudták, 
hogy erdejük milyen eredetű.
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Az úrbéri egyezség során a volt földesúr a legelőilletőségként átadott 
erdő faállományára igényt tarthatott. Azt általában kitermelésre eladta, s 
úgynevezett tuskós legelőt adott át a volt jobbágyoknak.376 Több helyen 
előfordult azonban, hogy a volt földesúr a fát vagy a volt úrbéresekkel 
megváltatta, vagy egyszerűen csak (nagylelkűségből, netalán azért, mert 
a legelőnek kijelölt terület faállománya fiatal volt) a legelőilletőséget a 
rajta lévő fával együtt adta át. Ekkor sokszor maga a birtokosság 
gondoskodott róla, hogy amit legelőnek kapott, azt legeltethesse, azaz a 
fát kitermelte, illetve kitermelésre eladta.377 Tulajdonképpen ez volt a 
legegyszerűbb eset, mert ahol legelőnek kellett lenni, ott legelő volt. 
Sokkal több gond volt a fennmaradt vagy „visszanövő” erdővel.

Az úrbéri elkülönítés utáni telekkönyvibetét-szerkesztés ugyanis 
nem volt eléggé körültekintő. Nemcsak az volt a baj, hogy a tulajdo
nosokat (miként már említettük) rosszul tüntették fel, hanem a művelési 
ágakat is összekeverték. A „volt úrbéres erdő és legelő” bejegyzés nem 
takarta, hogy mi volt legelőilletőségű és mi erdőilletőségű. Főleg akkor 
okozott bajt, amikor a legelőilletőségű erdő (például a korábban kivágott 
fák sarjadása következtében) erdő művelési ágba, netalán erdészeti 
kezelésbe került. 1898 után az úrbéri per iratai között kellett vissza
keresni, hogy a volt úrbéresek melyik részt kapták erdő- és melyiket 
legelőilletőségként. Ehhez azonban az állami erdőtisztek közreműkö
désére feltétlenül szükség volt, mert -  miként azt az egyikük írta -  „nem 
lehet várni az olvasni-írni nem tudó szegény oláhtól, hogy ő keresse elő 
az úrbéri iratokat.”378

Az üzemtervezés során a legelőilletőségű erdőket igyekeztek legelő
erdő üzemre berendezni. S itt közvetlenül érintették a legeltetés, legelő- 
gazdálkodás érdekeit.

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a XIX. század utolsó 
évtizedeiben nemcsak a népesség és a legeltetendő állatlétszám (az 
említett 1884. évi mélypont után) nőtt, hanem a szántóföldi művelést is 
kiterjesztették. Ennek egyik módja az erdőirtás, de a másik a 
legelőfeltörés. Következésképpen nemcsak a marhalétszám nőtt, hanem 
a szántók térfoglalása következtében a legelők területe is csökkent.379

A legelőkön megfelelő gazdálkodás kialakítását az 1894. évi XII. te., 
„a mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről” intézkedő, szorgalmazta. 
Megfelelő legelőkezelést, pásztorolási rendet, sőt legeltetési tilalmakat 
írt elő. Ez utóbbiról szólt a 13. §, amely szerint a vízmosásos vagy 
vízmosásnak kitett legelők részben, vagy akár teljes egészben a 
legeltetéstől eltilthatok. Megjegyezzük, hogy ez a paragrafus, továbbá a
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12. (amely a közös legelők felosztását miniszteri engedélyhez kötötte) 
BEDŐ Albert, országos főerdőmester, képviselőházi felszólalásának 
hatására került a törvénybe.380 Talán ő ismerte legjobban a legeltetés, a 
túlzott legeltetés hatását, a nem megfelelően használt területek 
rekultivációjának problémáit?

A legeltetéssel összefüggésben nem feledkezhetünk el a pásztor 
személyéről sem. Az, hogy nem mindenki szabadon legeltethetett, már 
önmagában is eredménynek számított. Hiszen akkor az iskolákat akár be 
is zárhatták volna, lévén a család pásztorai általában az iskoláskorú 
gyerekek.

A pásztorral szemben fontos követelmény volt a legelő megőrzése, 
lehetőség szerinti gyarapítása. Ezért erre a munkára -  mondták az 
erdészek -  „olyan egyént fel sem fogadtak (...), aki az erdő pusztítá
sában nem volt mester.”381 A legelő megőrzése ugyanis évtizedekig nem 
a káros gyomok (például a szőrfű) irtását, netalán a legelőt veszélyeztető 
vízmosások keletkezése megakadályozását jelentette, hanem a fás 
vegetáció visszaszorítását -  akár a legelő eredeti határain kívül is.

KABINA János, máramarosszigeti erdőfelügyelő írta 1882-ben: 
„Máramaros megyében a nagy kiterjedésű havasalji erdőkben, az ún. 
havas köpönyegekben, melyek véderdőket képeznek, nem csak oly 
kihasználási rendszerek uralkodnak, a mely ezen véderdők fennállását 
veszélyezteti, hanem hogy a havasi pásztorok tüzelőjük fedezésén kívül, 
ezen véderdőket főleg azon kárhoztatandó szokásuk által, hogy nyájaik 
számára ezen véderdőknek a havasi legelők szélein levő, kivált fiatalabb 
állabjait levagdalván, a havas köpönyegek felső határait mindjobban és 
jobban alászorítják.”382

Erről a „szokásukról” természetesen a pásztorok nem egykönnyen 
mondtak le, de vizsgáljuk meg a tevékenységüknek egy másik oldalát is.

A Magyar Erdészben CRAUS Géza írta le az 1894. évi XII. te. 
legelőrendtartásra vonatkozó paragrafusai érvényesülését.383 A járási 
mezőgazdasági bizottság -  írta CRAUS -  hiába állapította meg az adott 
település adott legelőjére felhajtható állatok számát, a „cigánypásztor” -  
összejátszva a községi bíróval -  oda többet hajtott fel, illetve többet 
engedett felhajtani. Következésképpen a pásztor gazdagodott -  mert a 
többletlétszámért természetesen elfogadott 1-2 koronát - ,  a legelő mega 
túllegeltetés következtében silányodott. S ebből a helyi alsó- (pásztor), 
közép- (állattulajdonos) és felső szintű (községi bíró) hozzáállásból 
kerekedett az országos baj: miközben a kopárok helyrehozatalára óriási 
összegeket igyekeznek biztosítani, addig tízszer annyi keletkezik.384
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Ezzel tulajdonképpen a probléma körbe is ért. Ha a pásztor nem 
eléggé „engedelmes”, nem eléggé „elnéző”, akkor nemhogy baksist nem 
kap, de fel sem fogadják. Ha a bíró túlságosan erélyesen lép fel a legelő 
megvédése, netalán kellő gondozása érdekében, akkor leváltják.385 A 
legeltetni kívánó gazdák maradnak ismét a porondon, akik újra 
bizonyságot tesznek arról, hogy a legeltetés kérdését a saját falusi 
körükben nem tudják megoldani.

A legelőkérdés szempontjából meg kell említenünk az 1906 őszén 
tartott nagyváradi gazdakongresszust,386 Ott követelésként nemcsak az 
hangzott el, hogy a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőket általánosan és 
„minden rekompenzáció nélkül” engedjék át más művelési ágba, hanem 
a legeltetési lehetőségek kiterjesztésének igénye is felmerült. A 
határozatok között szerepelt:

-  a legelőilletőségű erdőket (ha azok nem véderdők) adják át lege
lőknek;

-  a kopárosodó legelőket cseréljék ki még jól legeltethető erdőterü
letekkel;

-  a hegyvidéki területeken az erdőkből „ligetes legelőket” alakít
sanak ki.

A „nagyváradi követelésekre” az Országos Erdészeti Egyesület 
válaszolt.387 (Korábban egyébként az egyesület már többször kifejtette a 
legelőkérdésekkel kapcsolatos álláspontját.388) Az előbbieket mint 
kívánságokat tárgytalannak nyilvánította, mivel

-  a legelőilletőségű nem feltétlen erdőtalajú erdők az 1898:XIX. te. 
alapján már nem is üzemtervezendők, tehát legelőnek szabadon 
használhatók;

-  az elkopárosodott legelőkre a kopárfásítási törvényi és rendeleti 
előírások vonatkoznak, míg legeltethető erdőterületeket mind az üzem
tervek, mind a külön, egyedi miniszteri engedélyek kinek-kinek igénye 
szerint tartalmaznak;

-  a legelőerdő üzem általánossá válása pedig akár a pásztás, akár az 
itt említett ligetes legelők létesítésére lehetőséget ad.

A nagyváradi gazdakongresszus -  mint korábban a székelykong
resszus -  legeltetéssel kapcsolatos követelései tehát nyitott kapukat 
döngettek. Az erdészek mégis veszélyt láttak benne; az erdészek és 
gazdászok esetleges ellentétének felszínen tartását, állandó emlegetését 
abból a célból, hogy a mezőgazdászat az erdőgazdálkodást „maga alá 
gyűrje” A nagyváradi előadó, ERŐS Rezső, püspöki uradalmi jószág
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kormányzó, ki is fejtette: ő „az erdőgazdaságot nem tekinti külön 
gazdasági ágnak, hanem csak a mezőgazdaság segítő eszközének, 
melynek javára a jobb talajú erdőrészek főképpen legeltetési czélokra 
akkor, amikor arra a mezőgazdaságnak éppen szüksége van, lefoglalha
tok, és ha már mezőgazdasági művelésre (főleg legeltetésre) alkalmatla
nokká váltak, azok esetleg ismét az erdőgazdaságnak visszabocsátha- 
tók.” Tehát a legelőnyerés örve alatt egy korábbi, tulajdonképpen a 
középkorra jellemző állapotot kívánnak visszaállítani, amikor az erdők 
csak a tartalékföld szerepét töltötték be. Pedig a modern erdő- és 
legelőgazdálkodás csak két alapon nyugodhat:

-  a talaj termőképességének fenntartásán és
-  az előbbi által meghatározott korlátokon belül űzött legelő-, 

illetve erdőgazdálkodáson.389
Az erdészek ezzel kapcsolatban még azt is felvetették, hogy talán a 

gazdászok nem is értenek a legelők megfelelő karbantartásához. Ebből 
következően keresik aztán a hibát a külső tényezőkben, például a 
legelőterületek elégtelen voltában.390 A kérdés boncolgatása azonban 
elvezet tárgyunktól.

A legeltetés ügyében az 1913. évi X. te., „az osztatlan közös 
legelőkről” szóló, hozott alapvető változást. A törvénnyel a legeltetési 
társulatok (most már a hivatalos iratokban egyre inkább úgy nevezték 
őket) ugyanolyan autonómiát kaptak, mint amilyet korábban az 
erdőbirtokosoknak igyekeztek megadni. Sőt megtoldották azzal, hogy a 
társulatok a jogi személy státuszát is megkapták, így mind a 
birtokszerzésben, mind például a kölcsönök felvételében a jogi 
személyeket megillető lehetőségek szerint járhattak el.

Az 1913. évi X. te. alapján szerveződő legeltetési társulatok 
szabályzatába rendszerint azonban csak a gyepes legelőt vették fel, míg a 
faállománnyal borított területekre (netalán erdősítésre kötelezett 
részekre) az 1898. évi erdőtörvény alapján megállapított szabályzatok 
vonatkoztak.391 Következésképpen ugyanaz a birtokosság -  ellentétben 
a két törvény célkitűzésével -  egyik oldalon erdővel rendelkező-, másik 
oldalon legeltetési társulat volt. Az utóbbi pedig már nemcsak közös 
kezelést, hanem tulajdonjogot is jelentett. Következésképpen a legelőket 
és az erdőket feltétlenül el kellett különíteni. Ez a munka azonban csak 
elkezdődött, de a világháború végéig nem fejeződött be.

A legeltetési társulatok jogi rendezése azonban önmagában nem 
oldotta meg sem a legeltetés, sem a legelőjavítás kérdését. Az erdőkre 
nehezedő legeltetési igény egyre nőtt, s az erdészek egyre több
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engedményt tettek. A közhangulatra talán jellemző lehet a következő 
megnyilatkozás.

Miháli Tivadar országgyűlési képviselő az 1911. évi állami 
költségvetés tárgyalásakor a képviselőházban Szolnok-Doboka megyei 
példákat idézve fejtegette: „A népnek az a kérése volt, hogy tegyenek 
vele bármit, vigyék el katonának, ő minden áldozatra képes, csak a 
legelőjét ne vegyék el, mert arra neki állattenyésztési okokból szüksége 
van.”392 A problémát, a közhangulatot ismerve maga a földművelésügyi 
miniszter, gróf Serényi Béla mondta 1911-ben: a kopárfásítással csak 
olyan ütemben fognak haladni, amely nem veszélyezteti a hegyvidéki 
nép legelőigényét,393

Amikor aztán szintén ő 1912-ben lehetővé tette, hogy a birtokosok 
legelőnyerés céljából kicserélendő erdőket ajánljanak fel, például a 
nagyenyed i erdőhivatalból kilenc Alsó-Fehér megyei birtokost 
jelentettek be.394 Az erdőhivatal vezetője, DEZSŐ Zsigmond helyszíni 
szemlét kért, amire a miniszter 1912 októberében NAGY Károlyt küldte 
ki. A szemlén részt vett még BOGDÁN Géza nagyszebeni erdő
felügyelő is. A kilencből hét birtokost tudtak felkeresni, s a felvett 
jegyzőkönyvből a Csicsóholdvilág volt úrbéreseinek helyzetéről szóló 
részt idézzük.

A birtokosságnak 237 kh (136 ha) erdeje volt, amit az üzemterv 
szerint 20 éves vágásfordulóban kezelt. Ezzel szomszédos a 331 kh (191 
ha) legelő, amelyen „197 holdas részletben csaknem egymást éri a 
vízmosás” Itt 25 kh-t (14 ha) tartottak beerdősítendőnek, fűzzel, akáccal 
és amerikai kőrissel. A legelőből így kivonandó rész helyett 50-60 kh 
(29-35 ha) erdőt kívántak legelőerdő üzemben berendezni, sőt a 
fennmaradó erdőrész vágásfordulóját is szerették volna 40-60 évre 
felemelni. Ezáltal a kiterjedtebb legeltetésnek nyitottak teret.

Érdekességként idézzük még a másik község, Miriszló volt 
úrbéreseinek adandó legeltetési lehetőséget. A helyszíni szemle 
résztvevői úgy gondolták, hogy a legelő céljára átadandó területre 
egyelőre a sertések felhajtását engednék meg, mert az „a most átlag 8 
éves, 0,8 záródású tölgy sarjerdő állománynak legkevésbé lesz kárára, s a 
volt úrbéresek megmaradó legelőjéből egy jókora területet mégis 
felszabadít más fajú állatokkal való legeltetésre.” Sőt „az ek[k]ént legelő 
erdővé átadandó területen ( ...)  az erdő 15 éves koráig csak sertés, vagy 
juhval való legeltetés volna engedhető, s csak azután szarvasmarhával 
is.” Tehát a fiatalosokat legkevésbé a sertésektől féltették, igaz, az 
esetleges talajkárosításokról (túrásokról) nem szóltak.
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A helyszíni szemle után várták a birtokosok tényleges, szabályszerű 
kérvénnyel ellátott javaslatait, illetve a vármegyei bizottság (elsőfokú) 
állásfoglalását. Az ügy további menetéről azonban nincs tudomásunk. 
Láthatjuk azonban, hogy az erdészeti „vonal” nyitott volt a legelőerdő 
üzem kiterjesztésére, sőt a kiterjedtebb kopárfásítások vállalására is.

A birtokosok azonban gyakran túlzásokba is estek, azt hivén, hogy a 
legelőnyerésre való hivatkozással most már akár az erdőfenntartási 
elveket is el lehet felejteni. Egy ilyen, a tyeji volt úrbéresek (Hunyad m.) 
erdőgazdálkodásába, s az erdőgazdálkodással összefüggő legeltetési 
kérdésekbe enged bepillantást a következő rendkívüli fahasználati 
kérelem.395

A birtokosságnak 432,1 kh (248,7 ha) erdeje volt, amelyből 105,88 
kh-t (60,93 ha) tett ki az 5 éves fiatalos, míg a többi 20-35 éves, 07-0,8 
„sűrűségű” tölgy-, gyertyán- és bükkerdő volt. 1912-ben kérték, hogy az 
utóbbi helyről 4000 (!) szekér vesszőanyagot termelhessenek ki, amivel 
a legelők körülkerítéséhez szükséges karó- és vesszőanyagot kívánták 
előteremteni. S további indokuk volt, hogy „a kigyérített erdőben jobb és 
több fű nő, ami az erdő legelőértékét emeli”

A vármegyei bizottság azonban a kérést elutasította, mert 
véleményük szerint a 0,7-0,8 sűrűségű (záródású ?) erdőt már tovább nem 
kell gyéríteni. A fellebbezés során a minisztériumba is eljutott kérést 
aztán a miniszteri előadó is elutasítandónak vélte. A legelők bekerítése 
ugyanis nem mehet a fennálló erdők rovására. Pláne meg olyan szándék 
mellett nem, amely alapján a már beállt, növekvő erdőket is rongálni 
akarják.

Szintén hasonló, nehezen elleplezhető szándékról tanúskodik a 
következő kérés is.

A szentmargitai volt úrbéreseknek (Szolnok-Doboka m.) 167,6 kh 
(96,5 ha) tölgy-gyertyán sarjerdeje volt, amelyet 20 éves vágásfordulóval 
kezeltek.396 Ilyen alacsony vágásforduló mellett természetesen az 1906- 
ban készített üzemterv az egész erdőben tiltotta a legeltetést. A 
birtokosság elnöke 1913-ban mégis „marhacsapás és legeltetés” iránt 
folyamodott. A közvetlenül a minisztériumba eljuttatott levélnek 
azonban formai hibája is volt, mert a kérést közgyűlési határozat nem 
támasztotta alá. Szakmai szempontból pedig azért utasították el, „mivel a 
kérelmezett erdőrész mellett fekvő fiatalos a legeltetés által teljesen 
tönkre tétetnék, és főleg mivel a volt úrbéresek legelőhiányban 
egyáltalán nem szenvednek, s így nincsenek reá utalva a jelen esetben 
károsítással járó erdei legeltetésre.”
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Végül hadd jegyezzük itt meg, hogy a legeltetésre használt erdők 
faanyagát ugyanúgy nyilvános árverésen kellett értékesíteni, mint 
minden más állami kezelés alá tartozót.397 Ha viszont az erdő akár 
vásárlás, akár nem feltétlen erdőtalajon lévő legelőilletőségű, így nem 
állami kezelés alatt álló volt, akkor a közös erdők értékesítésére 
vonatkozó szigorú szabályok nem vonatkoztak rá. Sem megfelelő 
erdőbecslést, sem árverést nem kellett tartani, hanem azt a birtokosság 
képviselői -  miként arról a Magyar Erdész egyik levelezője felháboro
dottan tudósított -  egyszerűen „kéz alatt” eladták. Ezzel az eljárással 
aztán az állami erdőkezelést is komolytalanná tették, mert -  vélte ha 
ilyen módon bárki boldogulhat erdőeladással, akkor miért van szükség 
(költséges) állami erdőkezelésre.398

Bár a magyarországi megyék közül az alomszedés elsősorban a 
felvidékieket érintette,399 itt mégis ki kell rá térnünk. Az 1879. évi 
erdőtörvény az alomgyűjtést a véderdőkben és a futóhomokon állókban 
kategorikusan tiltotta (8. §), míg a többi helyeken azt általában az 
üzemtervekben igyekeztek mérsékelni. Mivel a hegyvidékeken szalma 
nemigen termett, a téli almozásra főleg erdei lombot, avart és vesszőket 
használtak. Következésképpen egyes, főleg a községekhez közelebb eső 
erdőkben jelentős túlhasználat jelentkezett, amely akár az erdőtalaj 
kimerüléséhez, csapadék általi elhordásához vezetett.400

A takarmány hiányos évek indították arra a kormányzatot, hogy a 
lombtakarmány nagyobb mérvű gyűjtését is -  körrendeletekben megha
tározott módon -  lehetővé tegye. 1893-ban például Arad és Hunyad 
megyék közigazgatási bizottsága azonban ezzel a lehetőséggel nem élt, 
azaz nem hirdette ki az általános lombtakarmány-gyűjtési engedélyt. Ezt 
a viszonylag kedvezőbb helyzettel, továbbá azzal indokolták, hogy „az 
erdőtörvény végrehajtása és erdőgazdasági érdekből nem áll czélszerű- 
nek ily kedvezmények időleges engedélyezését [lehetővé tenni] akkor, 
[amikor] amúgy is oly sok nehézségbe ütközött azon használatoknak az 
erdőgazdasági érdekből szükségesnek bizonyult korlátozása.”401

A tölgy- és bükkmakktermés hasznosítását a birtokközösségek általá
ban maguk oldották meg, nem értékesítették. Itt inkább a makktermés 
kimaradása, esetleg a kedvezőtlen időjárás okozott gondot. Az Aradi 
Kereskedelmi és Iparkamara 1878. évi jelentésében olvashatjuk: „Az 
őszi nagyobb esőzések folytán a bükkmakk úgy elromlott, hogy a serté
sekre nézve használhatatlanná vált.”402

Hadd hívjuk fel a figyelmet a legnagyobb kárt okozó kecskelegel
tetés problémájára is.
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M áram arosból tudjuk, hogy ott nemcsak a házak, a falu körül tartott 
kecskék okoztak gondot, hanem a havasi legelőkre felhajtottak is.403 
Míg ugyanis a szegényebb emberek nyáron is otthon tartották a 
kecskéjüket (kellett a mindennapi tej), a módosabbak felhajtatták a közös 
legelőre. Egy-egy gazdának gyakran 50-100 kecskéje is volt, így 
elképzelhető, hogy azok -  a juhnyájjal együtt -  milyen károkat okoztak. 
„A kecskéket azután -  írta H. KARÁCSONY Sándor - ,  a melyek nyara
lásukban a havasok közötti erdőket rontották, ősszel a hazahajtás után 
kiosztja a nagy gazda (rendszerint gazdálkodással nem is foglalkozó 
üzér) a falu szegényei között ingyenes »teleltetésre«, a kik azután -  5-10 
darabot elvállalva -  az őszi csekély tejszolgáltatás fejében tavaszig a 
község határát, különösen az erdőket kóborolják be velük, s ha már 
lerágtak mindent, a mit elérhettek, le-levágnak nekik a nagy hóban egy- 
egy fát, a melyet az éhes nyáj percek alatt csupaszra rág (...). A 
nagymértékű kecske tartást akár az erdőtörvény, akár a mezőrendőri 
törvény alapján korlátozó hatósági intézkedésekkel szemben pedig a 
»szegény ember« érdekeit tolják előtérbe ezek a spekulánsok.”

Itt újra utalnunk kell arra, hogy a birtokosok tényleges gazdasági 
érdekét nehéz volt felmérni, megítélni, így annak elfogadásáról, 
támogatásáról dönteni. Az erdei legeltetés összetett problémája tehát 
mindenképpen meghaladta az erdészek hatáskörét, szerepét. Pedig a 
nehézségek látszólag valóban erdészeti kérdésként vetődtek fel. A 
következő, kissé körülményesen megfogalmazott idézettel -  mintegy 
összefoglalásképpen -  azt kívánjuk érzékeltetni, hogy ebben a helyzet
ben az erdészek egy része úgy gondolta: a lakosság majd felismeri az 
erdők jelentőségét. „Az erdők jelentősége igen nagy -  írta a bethleni 
erdőgondnok 1894-ben - ,  mert az úrbéri viszonyok megszűntével 
nagyobbára legelőilletményüket is az erdőből kapván ki -  azokat elkezd
ték rendszertelenül és korlátlanul kihasználni és éveken át az állatok 
minden fajával -  sem az időjárás, sem az évszakra nem gondolva 
legeltették sokkal nagyobb mennyiséggel, mint amennyit a már úgyis 
elgyengített talaj megbírt volna, s mivel e gondatlanság következménye 
az lett, hogy az erdők küzdve a folytonos zaklatások ellen, felújultak 
ugyan, de nagyobbára rövid törzsű fákká nőttek fel, s mivel eme állapot 
ma is még mindig észlelhető, s észlelhető lesz mindaddig, míg azok 
egészben ki nem használtatnak, s mert a folyton növekedőben lévő 
népesedéssel a faszükséglet is egyenlő arányban nagyobbodik, ez okból 
az erdők jelentősége valóban nagy.”404
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A továbblépésre vonatkozó elképzelések legfőbb irányait a követ
kezőkben vázolhatjuk.

Legelőször is a birtokosságok autonómiájának kiterjesztését, a 
legeltetési társulatokká hasonlatossá tételét kívánták. Erről már korábban 
szóltunk, de egy Máramaros megyei példát is be tudunk mutatni.

Az Erdészeti Lapokban számoltak be a borsai közbirtokosság 
legeltetést tiltó határozatának kálváriájáról.405 Az említett birtokosság 
ugyanis 1900-ban egy erdőrészben megtiltotta a legeltetést. A birto
kosság egy része azonban mindezt sérelmesnek tartotta és Máramaros 
vármegye közigazgatási bizottságához írt fel. Ott úgy foglaltak állást, 
hogy a birtokosság az üzemtervi előírásokban engedélyezett területekre 
legeltetési tilalmat nem mondhat ki. A közbirtokosság elnöke azonban a 
közigazgatási bírósághoz fordult, ahol 1903-ban megerősítették: a 
közbirtokosság közgyűlése az 1898. évi XIX. te. 25. §-a értelmében 
gazdasági ügyekben szabadon dönthet. Következésképpen a legeltetést 
ott tiltja meg, ahol azt jónak látja, ahol azt akarja -  még ha a döntés nem 
is tetszik minden közbirtokossági tagnak.

A példából látható, hogy gazdasági ügyben a belső autonómia 
működhetett. Az agrárpolitikával foglalkozó szakemberek azonban 
szorgalmazták a birtokosok szövetkezését is.406 A képviselőházban 
javasolták a „feltétlen legelőteriilet>> fogalmának bevezetését,407 míg az 
erdészek megelégedtek volna azzal, ha az erdőket a további 
legelőkialakítások nem veszélyeztetik.408 Egyértelmű volt ugyanis, hogy 
a XX. századra nagyjából a következő folyamat játszódott le. Az 
erdőtörvény (kezdeti) legeltetési korlátozásait jórészt feloldották. 
Mégsem voit elegendő legelő. Megpróbálták a legelőerdő üzemet, sőt a 
kopárok egy részének ismételt legeltetését is engedélyezni, de ez sem 
használt. Újabb és újabb erdőket taroltak le legelőnyerés céljára 
(egyelőre cserével összekötötten), ami szintén nem vezetett eredményre. 
Az erdészek ennél tovább nem hátrálhattak, hanem a másik oldalt, a 
gazdászokat ösztökélték: tegyék jobban hasznosíthatóvá, termékenyebbé 
a legelőket, illetve azok legeltetését minél ésszerűbben oldják meg. Erre 
szolgáltak a különféle legelőjavítási akciók, de ugyanezt célozta a 
legelőrendtartási kötelezettség, illetve a legelők hatósági ellenőrzése. 
Mivel mindez mégis kevés volt, elhangzott: vegyék az erdőkhöz 
hasonlóan a legelőket is állami kezelésbe, s ezt az erdészek valósítsák 
meg 409 Tehát az erdőgazdálkodás mintegy „maga alá gyűrné” a kevésbé 
korszerűsödő, alig bizonyító legelőgazdaságot.
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Ha pedig mindezek, elsősorban a gazdálkodás megváltoztatására 
vonatkozó erőfeszítések nem vezetnének eredményre, a nép gondolko
dásmódját kell minden korábbinál erélyesebb eszközökkel „megjavíta
ni” A kérdést legradikálisabban fejtegető ELEK István egyenesen azt 
vetette fel, hogy sok helyen -  például a Bánságban -  a lakosság életmódja 
az akadálya a legeltetés, egyáltalán a mezőgazdaság fejlesztésének. 
Következésképpen „nem istápolni, hanem ki kell kergetni ezt az 
élhetetlen, tunya pásztor népet [ti. az „apáitól örökölt tunyaságban és 
lustaságban” élő „oláhokat”], s szőlőművelőket, gyümölcskertészeket s 
erdei munkásokat helyükre telepíteni.”410 Ilyen kitelepítésekre, népes
ségcserékre azonban majd csak a XX. század közepén, nem is csak 
gazdasági megfontolásokból, került sor

4.8.2 Vadászat, halászat, természetvédelem és turisztika

A vadászat a közös birtokokon az ősi szokásjog szerint évszázadokig 
korlátlan volt. Ebben változást II. Ulászló király 1504. évi törvénye 
hozott, amikor a jobbágyi kötelezettségüket elhanyagoló parasztok 
vadászatát megtiltották. A Dózsa-féle parasztfelkelést követően pedig 
megtiltották a jobbágyok fegyverviselését is. Mindez nem jelentette azt, 
hogy a jobbágyok semmiképpen nem vadászhattak, mivel a tiltás a 
hasznos vadra vonatkozott, a kártékonyak irtását még kötelességükké, 
feladatukká is tették. Ezzel együtt azonban a hasznos vadnak, tehát 
általában ehetőnek, netalán kalickában tartandó madárnak a 
beszolgáltatása, adó formában történő elszámolása is dívott, tehát a 
jobbágyi vadászat tovább élt. A háborúk, hadjáratok időszakában az 
ellenőrzés amúgy is gyenge volt. A helyzet stabilizálását aztán éppen a 
parasztok vadászatának ismételt megtiltásától várták. így az erdélyi 
főkormányszék 1700-ban elrendelte: „a vadászat minden paraszt rendtől 
ez hazában tilalmas légyen” Ugyanakkor igyekeztek a földesurakat, sőt 
a katonákat arra szorítani, hogy „a szegénységet vadászni és egyéb 
munkára nem szabad zaklatni” (1600).411

Erdély Habsburg-uralom alá kerülésével a vadászat egyre inkább 
nemesi előjoggá vált -  bár az említett jobbágyi vadászatokat, vadászati 
szolgáltatásokat továbbra sem lehetett nélkülözni. Előbb 1729-ben, majd 
1802-ben (magyarországi) vadászati törvények jelentek meg. Ezek 
néhány vadra kíméleti időt is előírtak, de fontosabb volt, hogy a vadászat 
jogát fokozatosan közelítették a földtulajdonhoz. Az 1836. évi 
(magyarországi) VI. te. 8. §-a a vadászat, a halászat és a madarászat
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jussait kivette a jobbágyok haszonélvezetei közül, míg az erdélyi 1847. 
évi V te. 12. §-a szintén egyértelműen kimondta, hogy a fenti jogok csak 
a földesuraságot illetik. Az említett rendelkezésekre azért volt szükség, 
mert a kezdődő jobbágyfelszabadítások során a vadászati jogot az 
osztozkodásba nem akarták belevonni. (Láttuk, hogy az nem is volt 
közös földesúri és jobbágyi használat, bár az idézett 1836. évi törvény 
azt is kimondta, hogy a jobbágyok a vadkárok megakadályozása céljából 
évente 3 napi vadászatra -  robotra -  kötelezhetők.)

A jobbágyfelszabadítás során, illetve utána nemcsak az erdőkben, 
hanem a vadállományban is óriási károk keletkeztek. A volt földesúr 
ugyan a legtöbb helyen ragaszkodott volna az elkülönítés befejezéséig a 
vadászat jogához, de ennek nem nagyon tudott érvényt szerezni. Pedig 
1853-ban a „császári-királyi katonai és polgári kormányzó” is 
rendeletben foglalkozott a vadászat ügyével.412 (1852-ben az osztrák 
polgári törvénykönyv lépett életbe, amely tartalmazta az 1849. évi 
vadászati pátenst is. Ennek a hatása azonban sem a magyarországi, sem 
az erdélyi részekre nem kimutatható.413)

A vadászat általános rendezésére csak az 1867. évi osztrák-magyar 
kiegyezést követően kerülhetett sor. Előbb az 1872., majd az 1883. évi 
törvényben (VI. te., ill. XX. te.) mondták ki a vadászati jo g  
földtulajdonhoz történő kötését. A legkisebb vadászterület nagyságát 
1872-ben 100 kh-ban (58 ha), 1883-ban 200 kh-ban (105 ha) határozták 
meg. Tárgyunk szempontjából jelentős, hogy a közös birtokosok maguk 
is gyakorolhatták a vadászatot, ha közös területük elérte a 100 kh-t. 
1883-ben ezt úgy módosították, hogy a területüket vadászati céllal csak 
akkor adhatják össze, ha a tagoknak a saját földjük legalább 50 kh (28 
ha). Az 1883-ban hozott vadászati törvény fontos rendelkezése volt még, 
hogy a tulajdonosok által nem hasznosított vadászati jogot kötelezően 
bérbe kellett adni, lehetőleg árverés útján. Következésképpen vala
mennyi mező- és erdőgazdaságilag művelt terület egyben vadászterületté 
is vált.

Bár a vadászattörténeti irodalomban sem eléggé feltárt, de itt nem 
foglalkozhatunk teljes részletességgel a községi vadászterületek bérbe
adási feltételeivel, illetve az ezzel kapcsolatban előforduló különböző 
esetekkel. Tárgyunk szempontjából csak azokat a változásokat emeljük 
ki, amely az 1898:XIX. te. meghozatalát követő időszakban vált 
jellemzővé.

A községi, közbirtokossági területek közös tulajdona általában a 
bérlet útjáni vadászati hasznosítást hozta magával, amiről az 1883. évi
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törvény 3. §-a kimondta: legalább 6 évre, lehetőleg árverés útján kell 
bérbeadni. Igaz, a képviselő-testület ettől -  miként arról későbbi 
miniszteri rendeletek intézkedtek -  el is térhetett, de akkor a vármegyei 
hatóságok előzetes (eljárási) jóváhagyására is szükség volt. A bérlő aztán 
a bérlet összegét a községi pénztárba fizette be, ahonnan a 
birtokközösségeknek, illetve földtulajdonosoknak a határban lévő 
birtokuk arányában kiosztották (vagy használták fel különféle, a 
községgel szembeni tartásuk kiegyenlítésére).414

Az erdőbirtok-közösségek autonómiájának 1898. évi megteremtését 
követően az előbb vázolt helyzet módosult. Amennyiben a közösség 
birtoknagysága a 200 kh-t (105 ha) elérte, a vadászati jogot önállóan, a 
községtől függetlenül is érvényesíthették. Fontos kikötés volt azonban, 
hogy csak nyilvános árverés útján, „kéz alatt” nem. Közben a 
minisztériumból a kezelő erdőtisztek figyelmét külön is felhívták erre a 
bérbeadási problémára, annak megfelelő figyelésére, netalán leveze
tésére. Szintén kötelességükké tették, hogy a birtokossági ügyviteli 
szabályzatában a vadászati jog hasznosításával kapcsolatos eljárást 
rögzítsék.415

Itt ismét tetten érhetjük a birtokosságok autonómiájának támoga
tását, cselekvőképességük határainak kitágítását. Közigazgatási bírósági 
határozatokból tudjuk, hogy egy-egy birtokosság a bérbeadási feltételek 
közé felvehette például az agarászat megtiltását -  amit pedig az idézett 
vadászati törvények megengedtek. Ugyanakkor az 1883. évi XX. te. 7. §- 
ának rendelkezéseit, amely szerint a vadászbérlő kötelességévé csak a 
fővad (szarvas és dámvad) kártételének megtérítését teszik, a bérbeadók 
nem szigoríthatták (például az őz- vagy nyúlkárok megtérítésének 
kimondásával).416

Az általunk most vizsgált erdélyi megyék vadászati viszonyainak 
áttekintésére itt nincsen módunk. Csak jelezzük, hogy a közös 
erdőterületek mind az apróvad, mind a nagyvad élőhelyét jelentették, így 
azokban Erdély valamennyi vadfaja előfordult. Vadászati szempontból 
azonban ezek a közösségi erdők a belterjes vadgazdálkodást megvalósító 
magánerdőkhöz képest mindenképpen másodrendűnek számítottak. 
Ugyanakkor a kincstári erdőket is becsesebb vadászterületekként 
tartották nyilván, mert ott rendszerint nagyobb, ráadásul háborítatlanabb 
területek kerültek árverésre. Ettől az általános képtől ugyan lehettek 
elütő vonások, de a legeltetésekkel és egyéb zavarásokkal terhelt 
közösségi erdők az előbb említettek után következtek.
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A halászat joga kezdetben szintén a teljes szabadság alapján állt. 
Majd csak a XVI. században kezdett a parti ingatlanhoz, annak 
tulajdonosához kapcsolódni úgy, hogy a jobbágyok a vizek használatáért 
a földesúmak adóztak (főleg az értékesebb, nemesebb halfajokból). A 
jobbágyfelszabadítás során a halászat szintén kimaradt a megváltandó 
haszonvételek közül. A halászat esetében is megfigyelhető az a nagyfokú 
pusztulás, amely a XIX. század közepén indult, s mindehhez nemcsak a 
rendezetlen tulajdonviszonyok, hanem a lecsapolások, folyószabályo
zások is járultak.

A kiegyezés után az 1885. évi XXIII. te.-ben mondták ki, hogy a 
vizek partja és medre (a középvonalig) a parti birtokos tulajdona (4. §). 
Szintén itt szerepel a következő kitétel is: „A vizek ártalmas anyagokkal 
megfertőzése tilos” (24. §). Az 1888. évi XI. te.-ben, a halászati 
törvényben pedig tilalmi időket, fogási módokat stb. is meghatároztak. A 
korabeli tudósítások mégis általában a halállomány csökkenéséről 
szólnak. A haléletre maga az erdőgazdasági tevékenység is káros 
befolyással volt. Példaképpen a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 
1911. évi jelentését említjük, amelyben a Szamos és az Aranyos felső 
folyásán a halfogyatkozást a faúsztatás rovására írják. Az Aranyos 
mellékágai vizét pedig az ottani bánya- és zúzóművek szennyezték.417

A természetvédelem kérdésével kapcsolatban az erdélyi tudós, 
XÁNTUS János gondolatait kell idéznünk.418 Szerinte a természetvéde
lem eszméje a következő lépcsőfokon ment át:

1. primitív természetvédelem, amikor a természet egyes jelenségeit, 
összetevőit babonasági, vallási alapon félték, s ez a félelem biztosította 
azok fennmaradását;

2. az ókori és középkori bölcselők szemlélete, amely szerint a külön
leges, a nehezen megközelíthető a becses, az értékes;

3. a nemzeti érzés XIX. századi előtérbe kerülésével a természetben 
is a nemzeti történelemhez kapcsolódó természeti értékeket kívánták 
megjelölni és megőrizni;

4. a tudományos alapokon nyugvó természetvédelem kialakulásának 
és megvalósulásának időszaka.

Minderre megfelelő példákat is bemutatott. Ezek szerint a század- 
fordulón Erdélyben még mindegyik természetvédelmi megfontolás élt, 
hogy aztán átadja helyét az intézményes természetvédelemnek. Ez a 
magyar kormány idején kezdődött el, majd a két világháború közötti 
időben a románok folytatták, s Eszak-Erdély Magyarországhoz történő 
visszakerülésekor újabb lendületet vett.419
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Az előbb említett természetvédelmi „lépcsőfokok” elsőjére XANTUS 
hoz példát: „Magam láttam a Radnai havasok román pásztorát babonás 
félelemmel nézni egy öreg bükkfára, mely valahogy kivált a bükkösök 
övezetéből, s magasan a fenyvesek ölén állott, tépetten, villámsújtotta 
törzzsel, mint valami földrajzi paradoxon. Jaj annak, aki fejszét emelne 
reá!”420

A ritkaságra, különlegességre ORBÁN Balázs művét, a „Torda város 
és környékéit említhetjük meg. A „legnagyobb székely” nemcsak a 
Tordai-hasadék értékére, hanem az eredeti növénytakaró, főleg a tiszafa 
védelmére is utalt.421

A nemzeti érzés vezetett el Magyarországon a természeti értékek 
első két (az 1900. évi és az 1909-es) összeírásához. Mi most erre példát 
Hunyad megyéből idézünk. A Csebén lévő hatalmas tölgyfát a 
magyarok honfoglaló elődeik pihenőhelyének, míg a románok a XVIII. 
századi parasztvezér, Hóra fájának tartották. így békésen megfért a két 
nép történelme egyetlen fában, annak védelmében.422

A negyedik időszakra, a tulajdonképpen modern, tudományos 
alapokon nyugvó természetvédelemre XÁNTUS a Balázsfalva (Alsó- 
Fehér m.) melletti szibériai pacsirtafü (Polygala sibirica) néhány holdas 
területét említette meg. Ezt 1915-ben TUZSON János javaslatára 
helyezték védelem alá.423 Korábban, még az első összeírás után 
igyekeztek a Korongyos hegyen (Beszterce-Naszód m.) lévő Saussurea 
porcii nevű növényt megvédeni. Ehhez alapítvány is rendelkezésre állt, 
de az 1912. évi beszámoló szerint: „azon helyen, melyhez a tudósvilág 
zarándokolni járna, ma is az oláh pásztornép marhái legelnek.”424 Tehát 
a modern, tudományos alapú felfedezés, leírás sem elegendő, ha a 
védelmet a gyakorlatban nem lehet megvalósítani.

A természetvédelem természetes szövetségest találhatott a turiszti
kában. Olvassuk csak! „Azzal is adjunk (...)  kifejezést hazaszerete
tünknek, hogy megoltalmazzuk tájegységeinket és az azok érdekében 
létesített turista alkotásokat” -  írták az Erdélyi Kárpát-Egyesület folyó
iratának egyik 1907. évi számában.425 Tehát nemzeti alapokon nyugvó 
természetvédelem és természetjárás, amely azonban mégis felvetett egy 
etikai kérdést is. Vajon a természeti szépségeket, értékeket feltáró, 
ismerő ember erkölcsösen jár-e el, ha azokhoz turistautakat, -ösvényeket 
jelöl, épít ki ? Ezzel ugyan az embertársaival szembeni kötelességét 
teljesíti, de egyben utat nyit -  megszegve az említett értékekkel kapcso
latos megőrzési kötelességét426 -  az esetleges rongálásoknak, az emberi 
kapzsiságnak. Az idézett, APÁTHY Istvántól eredő kérdésfelvetés
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boncolgatása ugyan nem tartozik tárgyunkhoz, de mutatja: a századfor
duló erdélyi természetjárói és természetvédői már olyan problémákkal is 
találkoztak, amelyekre mi, az ezredfordulón élő emberek sem tudunk 
igazán jó  választ adni.

4.9 Munkásviszonyok, kivándorlás

A hagyományos erdei faizás, továbbá az erre épülő, a XX. századig 
is eltartó gazdálkodás önálló munkásságot, az erdei munkában kimondot
tan gyakorlott „főhivatású” favágókat nem igényelt. A birtokosságok által 
a tagoknak kiosztott fákat rendszerint saját erővel termelték, fuvarozták 
ki. Ez a rendszer az iparszerű erdőkitermelések idején is tovább élt, 
mivel a saját szükségletre megkapott faanyagot nagyon ritkán vágatták 
ki, készíttették fel idegen munkásokkal.

A nagyobb arányú erdőeladások koncentrált vágásterületein 
általában idegen munkások dolgoztak. A helyiek legfeljebb fuvarozást 
vállaltak. Ha nagy vonalakban akarnánk jellemezni az idegen munkaerő 
„forrását”, akkor a következő földrajzi csoportokat különíthetnénk el.427 
Erdély nyugati megyéiben krajnaiak és olaszok dolgoztak, míg a keleti
ekben jobbára ruszinok és székelyek. Az olaszokat aztán a XX. század 
első évtizedében a mind nagyobb olaszországi gazdasági fellendülés 
marasztotta otthon, illetve a jobb keresetet ígérő boszniai fakitermelések 
vitték el. A krajnaiakat mind a boszniai, mind pedig az amerikai munka- 
lehetőségek csábítgatták, ahol összehasonlíthatatlanul jobb pénzekért 
dolgoztak, mint Erdélyben. A ruszinok időnként Bukovinában, míg a 
székelyek Romániában próbálkoztak. Tehát a hozzáértő erdei munkások 
állandó mozgásban, állandó vándorlásban voltak. Ezért panaszkodott 
aztán a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara az 1904. évi jelentésé
ben: az erdődús vidékek fejlesztését nemcsak a tőkehiány, hanem a 
munkáshiány is hátráltatja.428

Ha másik oldalról, egy adott vidék szempontjából nézzük a kérdést, 
a munkáshiány egyéb okaira is fény derülhet. A vasút nélküli vidékek 
lakossága nem él meg a szerény mezőgazdaságból, így nyáron az 
Alföldön keres munkaalkalmat. Mivel korábban már hiteleket vett fel, 
így akár akar, akár nem, mennie kell. Az alföldi birtokosok viszont -  írta 
FOGASSY Gyula -  a végletekig kiuzsorázzák, elfárasztják a népet. 
Amikor aztán ősszel visszakerül a hegyvidékre, nem vállal erdőgazda
sági munkát. Ha pedig elfogy a nyári keresete, legfeljebb újra kölcsönkér
-  amiért a következő nyáron ismét mehet az Alföldre dolgozni. Ebből
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egy módon lehetne kitörni: az állam házi erdőkezelést vezetne be, s a 
népnek helyben adna télen-nyáron munkát.429

Máramaros példáján azonban a házi kezelés hátrányaira is rámu
tattak 430 Ha ugyanis a vasút kiépült (illetve Máramarosból a tiszai 
tutajok is sok fát vittek el), a vállalkozók nem voltak érdekeltek a faanyag 
helyben történő feldolgozásában. Részben azért, mert például Németor
szágba csak alig feldolgozott faanyagot engedtek be, részben pedig a 
faipari üzemet alapítók ritkán gondolkoztak máramarosi telep kialakítá
sában. A „földhözragadt” falusi munkásságot nemigen tudták intenzív 
ipari munkára fogni, továbbá a közlekedési viszonyok mellé egyéb infra
strukturális feltételeket (villany, telefon stb.) is hiányoltak.

A helyi lakosság nagyon gyakran -  akár a munkaalkalom hiányára 
panaszkodva is -  a kivándorlást választotta. Bár az amerikai kivándorlás 
nem kimondottan Erdélyre jellemző, de azt egy-két vonatkozásában erre 
az országrészre is érvényesíthetjük. (Jelen dolgozatunkban nem tudunk a 
kivándorlás minden kérdésével foglalkozni, és csak az erdészeti szak
sajtóban megjelent vélemények állnak rendelkezésünkre.)

A kortársak ugyan hangsúlyozták, hogy a kivándorlás nagyon össze
tett folyamatok eredője, de az okokat és a kivándorlást választókat azért 
a maguk módján csoportosították. A Magyar Erdészben például így:431

1. A kivándorlók jelentős százalékát teszik ki azok, akik itthon 
egyáltalán nem szeretnek és nem is akarnak dolgozni. Velük nem veszt 
az ország -  hadd menjenek, hátha ott rájönnek: dolgozni azért kell.

2. A másik csoport rendelkezik ugyan földdel és igavonó állattal, de 
nem tud belőle megélni, hanem a korábban említett, téli-nyári „adósság- 
csapdába” keveredik. Ezekkel együtt mind a mezőgazdaság, mind az 
erdőgazdaság veszít, hiszen az igavonó állatokat általában ők tartják.

3. Az ideiglenes kivándorlók, akik a fenti adósságoktól az amerikai 
nagyobb keresetekkel megszabadulnak, s „tiszta lappal” próbálnak meg 
új egzisztenciát kiépíteni. Az ő ki-, illetve visszavándorlásuk még jót is 
tesz az országnak.

4. A marhatartásból élő, de az erdőtörvény legeltetést megszigorító 
rendelkezései miatt kisebb jövedelemhez jutó lakosság helyenként 
szintén a kivándorlást választja.

Látható, hogy legalább két kategóriát illetően elfogadták: a kiván
dorlás oka részben az erdőgazdálkodás korszerűsítésére tett intézkedések 
sorozata. Mégsem lehet azonban ezt az összetett problémát az erdei 
legeltetés kérdésére visszavezetni -  érveltek - ,  hanem a peremvidékek 
általános elmaradottságát kell felszámolni 432 Ebben az iskoláztatásnak,
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a felvilágosításnak, a munkára nevelésnek tulajdonították a legnagyobb 
szerepet. Példaként hozták Németország déli tartományait, ahol egy 
évszázaddal korábban szigorították meg a legeltetést. A lakosság egy 
része onnan is elvándorolt (jutott belőle Magyarországra is), de az otthon 
maradtak istállózó állattartásra, az infrastruktúra fejlesztésével pedig 
ipari- és üdülőtelepek létesítésére vállalkoztak, amelyek ma mind 
virágzó településeket táplálnak.433 Megoldás tehát van, de ehhez az 
erdészek csak kevés eszközzel tudnak hozzájárulni.

4.10 Erdőrendészeti áthágások, erdei kihágások

Az erdőtörvény megjelenése után az erdőrendészeti áthágások 
legelőször az üzemterv elkészítésével, illetve az üzemtervben előírt 
határ állandósít ási munkák elmulasztásával függtek össze.

A topánfalvi erdőgondnokság vezetője 1894-ben írta, hogy a 
határállandósítások a birtokosoknak szinte megoldhatatlan feladatot 
jelentenek.434 A szilágysomlyói erdőgondnokságból pedig 1898-ban 
jelentették, hogy egyedüli erdőrendészeti áthágást a határállandósítást 
elmulasztása képezte 435 Itt utalnunk kell újra az üzemtervezés kapcsán 
leírtakra: bonyolult tulajdonviszonyok és nem egyértelmű, nehezen 
állandósítható határok. Ebben a helyzetben a birtokosok a határoszlopok 
leásásával, a határárkok elkészítésével gyakran felesleges munkát 
végeztek, így inkább a határállandósítást meg sem csinálták.

Szintén az erdőtörvény utáni, kezdeti időszakra voltak jellemzők az 
erdőfelújítások elmulasztásával összefüggő esetek is. Ez nem jelenti azt, 
hogy még évtizedek múlva is ne fordultak volna elő ilyen büntetések. 
Csak akkor már a községek, volt úrbéres birtokosságok stb. igyekeztek 
az erdőtörvényben előírt adminisztrációs, kérvényezési és egyéb lehető
ségekkel jobban, szakszerűbben élni.

Előbb azonban idézzük az aradi erdőgondnokság 1898. évi jelenté
sét, amely szerint a marosborsai és a kovászi (Arad m.) birtokosok „a 
kötelességszerü erdősítést határozottan megtagadták, kénytelen volt az 
erdőgondnokság az erdőrendészeti áthágás iránti eljárás végett a szüksé
ges feljelentést megtenni.”436 Az ügy további menetéről nincs tudomásunk, 
láthatjuk azonban, hogy olykor az erdőtulajdonosok valóban nyíltan az 
erdőtörvény előírásai ellen cselekedtek.

Most lássunk egy engedélyezési eljárással „levezetett” erdőrendé
szeti áthágást.
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A havasgáldi volt úrbéreseket (Alsó-Fehér m.) 1894-ben megbün
tették, mert 228 kh (131 ha) (!) felújulatlan vágásterületük volt, amelyet 
részben szántóföldi művelés alá vontak.437 A birtokosság képviselői 
1894 decemberében kérték, hogy a felújításra legalább négy év időhala
dékot kapjanak. A mesterséges erdősítés (fenyőmagvetés) ugyanis nagyon 
drága, és a „szegény község” azt anyagilag nem bírja. A községi bíró 

írták -  egyébként már elkezdte a magvetést, amit a község figyelem
mel kísér és annak alapján majd maga is elvégzi. A minisztériumban a 
négyéves időhaladékot engedélyezték azzal, hogy évente legalább 50 kh 
(29 ha) bevetendő.

A legnagyobb számban előforduló károkozás természetesen az 
üzemtervtől eltérő, tiltott fahasználat volt. Erre Szekatúra községet 
(Torda-Aranyos m.) hozhatjuk példának.438

A községet 1894-ben 100 forint pénzbírságra ítélték, mert ki nem 
jelölt erdőrészekre is adott ki fautalványokat. A község elöljárósága 
azzal védekezett, hogy az utalványok csak a száraz- és hullfákra vonat
koztak, nem pedig az élő fákra. Erre pedig azért került sor, mert „tűzifára 
a lakosoknak a nagy télben szükségük volt” Arról pedig nem tehetnek, 
hogy a lakosok az élő fákat is kivágták, bár -  utólag -  ellenük erdei 
kihágás miatt eljárást indítottak.

A másodfokú tárgyalás során az elsőfokú ítéletet mégis jóváhagyták, 
mert a község elöljárósága sem az erdő őrzéséről, sem a fautalványok 
megfelelő kiállításáról és ellenőrzéséről nem gondoskodott. Nem beszél
ve természetesen arról, hogy az említett károkozás már megtörtént, amit 
az elöljáróság is elismert. (Egy ilyen másodfokú tárgyalási jegyző
könyvet idézünk a 4. mellékletben, amely a marosvásárhelyi levéltárban 
maradt fenn 439)

Következő példánkban szintén egy rendkívüli fahasználattal kapcso
latos erdőrendészeti áthágást idézünk, ami azonban , jó ra  jö tt”

A Kis-Küküllő partján lévő Kis-[01áh-]szentlászló (Kis-Küküllő 
megye) határában a folyó áradása 1894-ben elmosta a malomgátakat.440 
A károk helyreállítására a község 0,7 kh-on (0,4 ha) rozsét termelt ki, 
amelyet nem, illetve csak utólag jelentettek be. Az utólag beadott 
kérvényüket aztán a vármegyei erdészeti albizottság -  meghallgatva az 
erdőfelügyelő véleményét is -  elfogadta. így a minisztériumba elkerülő 
ügynek mégis felmentés lett a vége, bár az évi vágásterületet termé
szetesen 0,7 kh-dal csökkentettek.

Ehhez hasonló, viszonylag egyszerűen megállapítható, tárgyalható 
erdőrendészeti áthágásra viszonylag kevés példa van. Sokkal jellemzőbb
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volt az, amit Szászrégenből írtak: „Az erdögondnokság az 1894. évben 
erdőrendészeti áthágást nem jelentett egyet sem fel, noha voltak reá esetei, 
de a bonyolult viszonyok miatt azokat tisztába hozni csakis az 1895. évben 
volt, illetve lesz lehetséges.”441 Ha valóban sikerült azokat tisztázni

A volt úrbéres és közbirtokossági erdőkben az erdőrendészeti áthá
gás megállapítása ugyanis nagyon bonyolult folyamat volt, különösen az 
1898. évi törvényig. Addig ugyanis -  miként arra miniszteri körrendelet 
is utalt442 -  a közösből kivágott és hazavitt fa nem minősült lopásnak, 
amíg valaki az őt arányrésze szerint megillető mennyiséget vitte. Ehhez 
azonban tudni kellett volna az arányrész nagyságát (erre még 1898 után 
is éveket kellett áldozni), illetve ismerni a birtokosság szándékát. Ha 
ugyanis annak vezetősége (ha volt) azt engedélyezte, nem az egyes 
ember, hanem az egész birtokosság ellen kellett eljárni. No, mindez 
mutatja, hogy az erdőrendészeti kérdések igazán nem voltak sem a járási 
erdőtisztek, sem az állami erdőgondnokok „kedvenc területei” S a 
helyzet az 1898:XIX. te. után is csak annyiban egyszerűsödött, hogy a 
szabályzatokban a rendelkezési jogokon kívül általában a közös erdőből 
történő részesedés módját (esetleg idejét) is rögzítették.

A birtokosság autonómiája természetesen az erdőrendészeti kérdé
sekben is megmutatkozott. Az Erdészeti Lapokban 1907-ben mintegy 
„tantételként” közöltek egy Alsó-Fehér megyei esetet.443 A volt úrbéres 
birtokosság einöke a faanyag és a kaszálók értékesítésekor nem a 
szabályos árverésre előírt eljárásokhoz tartotta magát (ez már eleve 
erdőrendészeti kérdés), aztán pedig a vásárlók, illetve bérlők pénzével 
sem tudott elszámolni. így őt a birtokosság -  az erdőgondnok és a 
vármegyei bizottság segítségével - ,  hivatkozva az 1898:XIX. te. 26. és 
42. §-aira, leváltotta. A volt elnök ugyan még a közigazgatási bíróságra 
is elment, de az előbbi tényeket nem tudta megcáfolni, ezért az 
elmozdítást helybenhagyták.

Térjünk át az erdőrendészeti kérdések másik csoportjára. Miként már 
utaltunk rá, az erdőkbeni tulajdon megóvásának problémája nagyon 
messziről indult. Egy 1869. évi tudósításban olvassuk: „a megszüntetett 
jobbágyság kényelmes oldalának utóíze még egészen el nem enyészett; 
hol a nép még most is közösnek, oly isten-adományának tekinti az erdőt, 
melynek használatához a tulajdonoson kívül neki ép[p]úgy joga van. 
Nálunk is a törvényhozásnak, az államnak kell az erdőtulajdonosokat 
erdővédelmök e nemének gyakorlatában gyámolítani. Az erdőtulajdonos 
benne csak a legelső államéleti elv főn[n]tartását, »az enyém és tiéd 
védelmét« követeli.”444
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Az „enyém és tiéd” fogalma tiszteletének visszaállítását, az erdei 
kihágások meggátlását az erdőtörvényt követő években az erdőfelü
gyelők meglehetősen borúlátóan ítélték, ítélhették meg. Jellemzőként a 
kolozsvári erdőfelügyelő 1882. évi jelentését idézhetjük.445 „Kolozs 
vm. nyugati részében -  írta - ,  mint a havasi vidéken általában, a falopá
sok és károsítások igen gyakoriak, némely községek lakói az év egy 
részében kizárólag facsempészettel foglalkoznak. Ezen visszaélések 
megszüntetése majdnem kivihetetlen, mivel az erdő között szétszórtan 
[lévő] községek lakosságát ellenőrizni nem lehet, de magok a községi 
elöljáróságok is a tudomásokra jutott eseteket eltitkolják és a hatóságok
hoz vagy kihágási bíróságokhoz csak ritka esetben történik feljelentés.”

Itt hadd vessük közbe az alábbiakat.
Az erdőtörvény 118. §-a a 10 frt-on (20 koronán) aluli káresetek 

bejelentése alkalmából a bejelentő tetszésére bízta, hogy azt a községi 
bírónak vagy a járási főszolgabírónak adja-e be. (Az ennél nagyobb 
összegűeket mindenképpen ez utóbbihoz kellett eljuttatni.) A gyakorlat 
azonban azt mutatta, hogy a helyi elöljáróság igen-igen lanyha érdeklő
déssel és még lanyhább eréllyel jár el saját falusi erdőkárosítói ellen. 
Ezért aztán 1906-ban a földművelésügyi miniszter el is rendelte: „ott, a 
hol a községi bíráskodástól ez idő szerint kellő eredményt remélni nem 
lehet, a 20 koronát felül nem haladó erdei kihágási esetek is az illetékes 
főszolgabíróságoknál pereltessenek be.”446

Voltak kimondottan erdőkárosításról elhíresült vidékek. Közülük a 
kortársak az első helyre mindenképpen a Mócföldet tették. Emlékezzünk 
MOLDOVAN Gergely már idézett megfigyelésére, s ennek bizonysá
gául szolgálhat a topánfalvi (Torda-Aranyos m.) járási főerdész 1893. 
évi jelentése is.447

Megállapította, hogy az erdészeti személyzet tulajdonképpen önma
gát teszi nevetségessé, amikor fatolvajt vagy tilosban legeltetőt fog el, 
jelent fel. Először is a nép a tárgyalásra nem megy el, hiszen az elmúlt 
időszakban -  írja -  a 467 megidézettből alig 100 jelent meg. Ha mégis 
kiszabják a büntetést, akkor meg szegénységi bizonyítványt mutatnak be, 
tehát fogságot kellene letölteniük. A fogságot azonban főleg szórakozás
nak tekintik, hiszen Topánfalván legfeljebb 8-10 egyént lehet egyszerre 
fogva tartani, ahová aztán a család kirándulásképpen hordja az ebédet; 
megy szórakozni. Mivel kevés a fogda, van olyan erdőkárosító lakos, aki 
15-20 rendbeli fogsággal is el van maradva, mert Topánfalván a börtön
ben évekig nem volt számára hely.
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Mindezek alapján a föerdész azt javasolta, hogy jobban nézzék meg, 
kinek adnak ki szegénységi bizonyítványt. Ugyanakkor kérte, hogy az 
erdőkár ügyében elítélteket Tordára kísérjék le fogdába. Az oda induló 
„transport”-ba való bekerülés ugyanis eléggé nagy szégyen lenne, no 
meg ott az élelmezést is nehezebben tudná a család megoldani. így a 
„szegények” bizonyára „elárasztanák a főszolgabíróságot, s kifizetnék, 
amire elítéltettek” Az erdőőrök védelmi tevékenységének tehát lenne 
valami foganatja.

1895-ben aztán az igazságügyi miniszter intézkedett a topánfalvi fogda 
kibővítéséről és az alvinci rendelkezésre bocsátásáról. Az erdőkárok 
megtorlása természetesen így is csekély mértékű volt, de ezen tulajdon
képpen a világháború kitöréséig, majd végéig nem lehetett változtatni. 
Az erdőtörvény rendelkezései nem is voltak alkalmasak egy kiterjedt 
„bűnüldözésre”

Még egyre, az erdei káresetek tendenciájára hívhatjuk fel a figyel
met. Az évenkénti ingadozások (amit például a jó  makktermés, netalán 
rossz szénatermés stb. okozott) mellett a felfedezett, bejelentett káresetek 
száma általában nőtt. A szászrégeni erdőgondnokság 1894. évi jelenté
sében olvashatjuk, hogy 1893-hoz képest a káresetek száma megnégy
szereződött.448 (Ennek egyötöde volt a tiltott legeltetés, egyötöde a 
faeladási igazolvány hiánya és háromötöde a falopás.) A káresetek 
mindenképpen az erdészeti igazgatás kiépítésével, a felfedezett lopások 
számának növekedésével vannak összefüggésben. Egy idő után ez a 
tendencia megállt, amely időszak a századforduló közvetlen éveiben, az 
állami erdőkezelés kiépítésének idejére tehető, majd újra elkezdett nőni. 
Az okokra Máramaros megye példáján mutathatunk rá.449

Máramarosban az állami erdőkezelés időszakában -  az erdőőrök és az 
erdőszolgák elnéző magatartása ellenére is -  az erdei kihágások száma 
folyton nőtt. Míg 1899-ben a megye egész területén csak 5271 káresetet 
jelentettek be, 1913-ban ez a szám már 13 213 volt. Az okokat H. KARÁ
CSONY Sándor, a máramarosszigeti erdőhivatal vezetője, vizsgálta meg.

Az általános drágulás, különösen pedig a megismétlődő árvizek 
hatására a lakosság megélhetési lehetőségei nehezedtek. Mindezekhez 
járult, „hogy a kihágási bíráskodás enyhe és elnéző még a keresetszerüen 
erdei lopással foglalkozó notórius visszaesőkkel szemben is, az ítéletek 
végrehajtása pedig -  különösen egyes járásokban -  minden képzeleten 
aluli lanyhaságú, hozzá az új végrehajtási törvény túlzott humanizmusa 
valósággal állandó kereseti életpályát nyitott a fatolvaj lássál addig csak 
mellékkeresetként foglalkozóknak. Fogatot tart direkte a falopásra, de
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azt elvenni nem lehet tőle.” Ebben a helyzetben az erdők őrzésével meg
bízott személyzet nem törekszik rá, hogy „ezernyi ellenséget” szerezzen 
magának, tehát a káreseteknek csak egy részét jelenti be. A vármegyei 
elöljáróság a kormányhoz fordult, s kérte a bírói ítéletek, különösen 
pedig a végrehajtás szigorítását és az „erdőőrzés államosítását”

Tudjuk azonban, hogy sem az erdőőri, sem az erdőszolgai személy
zet nem került állami alkalmazásba, az államnak éppen elegendő fela
datot jelentett az állami erdőhivatali-erdőgondnoki szervezethez erdőtisz
teket adni. Ugyanakkor a kincstári erdőkben alkalmazott állami altiszti 
személyzet sem tudott sokkal nagyobb hatékonysággal dolgozni. Nem 
lehetett ugyanis sem minden fa, sem minden lakos -  mint potenciális 
fatolvaj -  mellé őrt állítani.

Az erdészek elégedetlenek voltak -  ismételten mondjuk -  az igaz
ságszolgáltatással is. A topánfalvi példán az ítéletek kevés visszatartó 
erejét már láttuk. Végül itt arra is rámutatnánk, hogy az erdei kártételek 
tárgyalása nagy időbeli és pénzbeli ráfordítást igényelt. Különösen olyan 
helyen, ahol a hivatalok nem voltak arra tekintettel, hogy az erdészeknek 
egyéb feladataik is vannak. „A nagysomkúti szolgabírói hivatal -  írták a 
nagykárolyi erdőgondnok éves tevékenységét vizsgálva -  3-14 esetet 
tűz ki tárgyalásra egy napra, mi igen kevésnek mondható, azonkívül pedig 
a tárgyalási napokat nem egyhuzamban, hanem egy-két napi megsza
kításokkal állapítja meg, mely eljárás mindenesetre időpazarlással jár az 
erdőgondnokságra nézve.”450 A tárgyalási napokra persze tetemes fuvar- 
költség is esett, tehát az erdészeti személyzet valóban idegenkedett 
minden egyes káresettől.

Ez utóbbit annál is inkább megérthetjük, mert a nép nem a törvény
hozókat, netalán a gazdaságpolitikusokat látta az erdőtörvény fahasz
nálatot, legeltetést megszigorító rendelkezései mögött, hanem az erdé
szeket. így alakult ki az a helyzet, amelyről a topánfalvi erdőgondnok a 
következőket írta:451 Eddig a lakosok -  főleg dongatermelésre -  „temér
dek fát vágtak le, anélkül, hogy azt egészben felhasználták volna, 
azonkívül a legeltetés is nagy mérvben gyakoroltatott, s így nem csuda, 
hogy a nép most, midőn az erdők fogyatékán vannak, mint pedig hogy a 
legeltetés szigorúan tiltatik, az erdészet s különösen az erdőgondnok 
iránt ellenszenvvel viseltetik.” Tehát az évenként esetleg jelentkező 
időjárási szélsőségek és egyéb, a falusi gazdálkodást befolyásoló 
tényezőkön kívül a károkozáshoz a vágható erdők fogyása is hozzájárult. 
A lakosság egy része ugyanis onnan vette a fát, ahol éppen találta. így 
továbbra is érvényes volt az az 1882-ben leírt gondolat, amelyet a dévai
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erdőfelügyelő -  mint-egy távlati tervként -  fogalmazott meg: „a teljes 
siker csakis idővel -  az oskola segítségével érhető el.”452
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5. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Korábban már utaltunk rá, hogy a minisztériumig eljutó erdészeti 
ügyek egy része 1918 őszén ideiglenesen félbemaradt, majd 1919-20-ban 
„egyelőre'5 irattárba került. Erdély román csapatok általi megszállása, 
majd a trianoni békekötés tulajdonképpen le is zárhatta az erdélyi 
magyar állami és állami irányítású erdőgazdálkodás történetét, de az 
impériumváltozás természetesen a magyar tulajdoni viszonyokat azonnal 
nem érintette. A magyar erdészeti személyzet hamarosan távozásra 
kényszerült -  ha nem tette le a hűségesküt, illetve később a románnyelv
vizsgát. Erre egy naplóbejegyzést idézünk M áram arosszigetről: „1919. 
május 27-én du. 4 órakor az oláh prefektus M.szigeten felhívatott az oláh 
királyra való hűségeskü letételére, ezt az egész erdőigazgatósági tisztikar 
megtagadta, s ezzel állásunkból elmozdítottak. Ezzel magas erdészeti 
culturánk ( ...)  a barbárok kezébe került.”453

Később a tulajdon is megváltozott -  miként azt alább látni fogjuk-  
de némileg változott az erdélyi helyzet anyaországi megítélése is. Bár 
Magyarország, benne a magyar erdészeti tisztikar is hitt a revízióban, 
mégis tetten érhetünk ezzel ellentétes minisztériumi véleményt, 
minisztériumi ügyintézést is.

KAÁN Károly, aki a két világháború közötti időszak meghatározó 
erdészpolitikusa volt,454 minisztériumi aktái között a Trianon revíziójára 
vonatkozó 1922. évi levelet már „illúzió” megjegyzéssel látták el.455 
Azaz: a magyar állam térvesztése a magyar erdőgazdálkodás egész 
Kárpát-medencére kiterjedő hegemóniájának kényszerű feladását jelen
tette. Ha az erdész szakma hivatalosan ebbe nem is tudott belenyugodni, 
a legfelső irányítás egyre inkább belátta: a maradék Magyarországon kell 
a magyar erdészet célkitűzéseit megvalósítani.

Mindez természetesen nem jelentette, hogy az érdeklődésüket 
elvesztették volna az utódállamokban, így a Romániában végbemenő 
erdészeti és azzal összefüggő egyéb eseményeket illetően. Ezért a 
magyarországi erdészeti szaksajtó részletesen beszámolt a következő, itt 
csak vázlatosan tárgyalandó erdélyi történésekről is.

5.1 Földbirtokreform 1921-ben

Az új Románia berendezkedésének egyik fontos eleme volt a 
földbirtokreform.456 Az agrárreformot úgy hajtották végre, hogy az a 
Regátot és Erdélyt illetően eltérő célokat és rendelkezéseket tartalmazott.
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A reform az erdőket és a közös legelőket is érintette. Mindkettő 
újraszabályozására azért került sor, mert Erdélyben -  miként az a 
törvény indoklásában állt -  a (magyar) jobbágyfelszabadítás során nem 
sikerült tiszta viszonyokat teremteni.457 Láttuk, hogy ezt nem lehet 
egyértelműen kijelenteni, mert csak ott volt ingadozás, ahol a legelőnek 
használt erdő sorsát kellett meghatározni. Láttuk azt is, hogy erre kita
lálták a legelőerdő üzemet, amelyek berendezése egész Erdélyt illetően 
jól haladt. Az új reformrendelet mégis úgy intézkedett, hogy az erdőket -  
„ha azok talaja alkalmas a legeltetésre” -  legelőnek is ki lehet sajátítani. 
Ismételten utalnunk kell arra, hogy az addigi évtizedek megmutatták, 
hová vezet az erdők rovására terjeszkedő legelő. Pedig korábban, a 
dualizmus időszakában még tiltották is, mégis terjeszkedett. A földre
formmal vajon miért adtak az erdőirtásnak törvényes ösztönzést?

A törvény erdőkre vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban egy 
másik kérdést is fel kell tennünk. A nevezetes Memorandumban458 is 
emlegetett erdei legeltetés és faizás rendezése 1921-ben sem történt meg. 
Pedig várható lett volna, hogy ezt a régi sérelmet a román politikusok 
birtokon belül kerülve azonnal orvosolják. Nem, szó sem esik a 
törvényben a községek faizási jogáról. Miért nem? Azért, mert tisztán és 
világosan látnunk kell, hogy a modern értelemben vett erdőgazdálkodás, 
erdészeti igazgatás a különböző (faizási, alomszedési, szárazággyűjtési 
stb.) szolgalmakkal egyszerűen nem tud mit kezdeni. Ismeri az alom
használat, a rőzsegyűjtés, sőt még a legeltetés esetenkénti engedélyezését 
(értékesítését), illetve elviseli az út- és vízhasználati szolgalmakat. Azt 
azonban, hogy boldog-boldogtalan (mondjuk, egy faluközösség lakói) 
minden rendszer nélkül, faizási jogával élve, járja az erdőt és azt „uratlan 
jószágként” szálalja, vágja a fát, a XX. századi viszonyok már nem 
engedélyezhetik.

Az erdőkkel kapcsolatos igényeknek a törvény alkotói mégis 
igyekeztek megfelelni. Keresték tehát a formát, amelyben a lakosság 
széles rétegeit az erdők hasznából részesíthetik. Ezt a községi erdők 
létesítésében találták meg. A törvény ugyanis kimondta, hogy községi 
erdőket kell kihasítani -  ha kell a (nem az egész község lakóit tömörítő) 
birtokközösségekéből, ha kell a magánuradalmakéból, sőt ha kell, akár 
az állami erdőkből (32. §).

Az erdőből családfőként földművelő vidéken 3 kh-t (1,73 ha), 
állattenyésztő vidéken 5 kh-t (2,88 ha), ahol pedig a lakosság megél
hetésében az állattenyésztésen kívül a házi faipar is szerepet játszik, ott 7 
kh (4,03 ha) erdőterületet kell venni. A családfők száma, szorozva a fenti
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területértékekkel adta a létesítendő községi erdő nagyságát (33. §). Az 
ésszerű hasznosítás érdekében megkívánták, hogy a községi erdők a 
településtől 15 km-nél távolabb ne legyenek. Az erdők üzemterv szerinti 
kezelését azonban -  egyelőre -  nem írták elő. Igaz, a korabeli sajtó 
megemlíti, hogy a favágási engedélyeket a régi üzemtervek alapján adták 
ki, de nem annak szellemében, hanem az erdészeti hivatalnokok „pénz- 
szerzési céljai” függvényében.459 (Csak megjegyezzük, hogy az üzem
terv a Regátban ismeretlen volt, sőt egyelőre nem is éltek ennek az 
európai erdőkezelésben alapvető dokumentumnak a bevezetésével.)

A községi erdőket tehát akár kisajátítás árán is ki kellett alakítani. Ez 
alól a kisajátítás alól a bányák, ipari üzemek mentesülhettek (36. §). 
Erdészeti szempontból azonban sokkal jelentősebb, hogy a törvény 35. 
§-a kimondta: „Véderdők községi erdők céljaira nem sajátíthatók ki.” 
Láthatjuk, hogy az 1879. évi erdőtörvény véderdőkre vonatkozó rendel
kezései milyen hosszú távú hatást fejtettek ki. Még az új hatalom is 
elfogadta a véderdők őrző, megtartó szerepét.

Ha egy község határában a családfők alapján kiszámolt területnél 
nagyobb erdőtest volt, akkor abból a szomszédos, esetleg erdőhiányban 
szenvedő községeknek juttattak, vagy állami tulajdonba („nemzeti célokra” 
rendelték460) vették. Ez utóbbira a székely közösségek (például a Csíki 
Magánjavak), vagy a magyar arisztokráciától elvett erdők lehetnek a 
példák. Ezzel az erdők földreformba történő bevonása egyértelműen 
nemzeti célokat szolgált; a magyar és a szász birtokos osztály gazdasági 
alapjai szűkítését, a románság erősítését.

Végül a számszerű adatokat is, legalább az összesítés szintjén, 
célszerű közölni. Ezek szerint Erdélyben az összes erdőkisajátítás 
1 663 809,03 ha volt, amelyből községi erdők céljaira 484 805,24 ha-t 
vettek el, míg állami tulajdonban 179 162,00 ha maradt.461

A román agrártörvényt, különösen annak erdőkre vonatkozó rendel
kezéseit az Erdészeti Lapok hasábjain úgy kommentálták: „Nekünk, kik 
ma tehetetlenül állunk ezzel a törvénnyel szemben, csak egy lehet az 
óhajtásunk, bárcsak megmentené a Mindenható az ez időszerint román 
uralom alatt sínylődő területünket attól, hogy ezek a papírra vetett 
intézkedések megvalósulhassanak.”462 Nos, tudjuk, hogy nemcsak a 
megvalósítás történt meg, hanem Románia gondolt arra is, hogy a földre
formot külföldön is , jó l eladja” 463 Ettől függetlenül a körülményeket és 
a tényeket valóban ismerő, netalán a helyszínen is járt külföldiek nem 
hallgathatták el a törvény következményeit, nem kimondottan „áldásos”
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hatásait sem. Az ezekből való tallózás nem lehet a feladatunk, de azért 
egy példát feltétlenül idéznünk kell.

Az erdők életközösségében bekövetkező változásokról egy cseh 
kutató és vadász tudósított. „A Kelemen-havasi őserdők halálos ítéletét
-  írja J. KOMAREK -  a földreform mondta ki, mely ( ...)  a hatalmas, 
erdős gerinceket a községek tulajdonába engedte át, s annak ellenére, 
hogy ezek a valóságban érintetlen őserdők voltak, legelőknek 
nyilvánították őket. A községek az új tulajdonnal úgy gazdálkodtak, 
hogy az erdőirtási jogot [értsd: fakitermelési-] nagy cégeknek adták el. 
(...) A községek ezzel el is érték a céljukat, mert az egykori őserdők 
beláthatatlan, kivágott területein megkezdték a legeltetést.”464

Később ugyanezekről a területekről, a Kelemen-havas déli lejtőiről 
írta FRÖHLICH Gyula, hogy ott „majdnem teljesen elkarsztosodott 
vágásokkal találkozunk.”465 Tehát a KOMÁREK által az 1930-as 
években látott legeltetett vágásterületek az 1940-es évek elejére már 
lepusztult kopárokká váltak. A legeltetési igények törvényi szintű kielé
gítése tehát ökológiai problémákhoz vezetett.

A legeltetéshez még hadd tegyük hozzá, hogy a legelőkről Romá
niában 1928-ban hoztak törvényt. Ennek alapján azokra üzemtervet 
kellett összeállítani, a végleges tervek elkészültéig viszont éves kihasz- 
nálási terveket kellett jóváhagyatni 466 Tehát törvényi szinten elkezdő
dött a legelők rendbe tétele is, mindehhez azonban a hétköznapokban 
megfelelő hozzáállásra lett volna szükség. Most ezeket a sajátos 
hétköznapi körülményeket próbáljuk meg felvázolni.

5.2 Erdők és erdészek Nagy-Romániában

Az egyes birtokközösségek, de magának a román állami erdőknek is 
gazdasági nehézségekkel tarkított időszak volt mind a 20-as, mind a 30- 
as évek periódusa. Korábban egy székelyföldi birtokközösség jegyző
könyvei alapján bemutattuk, hogy az említett nehézségek a mindenna
pokban hogyan jelentkeztek.467 Feltehetően nem volt ez másként a 
Székelyföldön kívüli vidékeken sem. Az állami erdőkre, illetve az állam 
által kitermelésekre értékesített (a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 
bankoknak eladott) erdőkre pedig egy példát említenénk meg.

Amikor a gazdasági világválság éveiben Magyarországon (és 
Romániában is) nagy agrárválság keletkezett, 1933-ban a magyar 
kormány a romániai tűzifára jelentős vámkedvezményt adott. Ezt a 
korabeli magyar politikusok jelentős része (mind Magyarországon, mind
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Erdélyben) bírálta.468 A kedvezménnyel ugyanis számos magyarországi 
erdőbirtokost és erdőmunkást hoztak nehéz helyzetbe. Ráadásul éppen 
akkor, amikor a mezőgazdaságban alig tudtak jövedelemre szert tenni, 
így fokozottabban rá lettek volna utalva az erdőkből, illetve az erdei 
munkából származó jövedelemre. Ugyanakkor viszont a romániai 
fakitermelő vállalkozók, a romániai munkások, sőt maga a román állam 
a tűzifaüzletből jelentős hasznot húzott. Tehát a magyar állam mintegy 
támogatta a hivatalosan is ellenségnek tartott Romániát.

A másik oldalon, az erdélyi gazdaságpolitikusok, -elemzők oldaláról 
pedig éppen az említett válság vezetett el egy fontos gazdasági 
felismeréshez. Ez pedig a kelet-európai „regionális gazdasági konföde
ráció” szükségességének hangsúlyozása. Addig ugyanis -  írta Demeter 
Béla és Demeter János - ,  amíg a két állam politikai megfontolások 
tárgyává teszi a szükségszerű gazdasági együttműködést, mindkét ország 
csak veszíthet.469 Tehát helyre kell állítani a korábbi természetes 
árucserét; az alföldi mezőgazdasági termékekért hegyvidéki iparifával 
kell fizetni. Tudjuk, hogy ez így nem valósult, nem valósulhatott meg. 
Talán csak Eszak-Erdély Magyarországhoz kerülésének néhány évében, 
továbbá az 1945-ben induló magyarországi újjáépítés 2-3 évében (1947- 
48-ig) került ismét nagyobb mennyiségű erdélyi fa az Alföldre, illetve 
Budapestre.

Magának az erdészeti adminisztrációnak az emlékei már az általunk 
most vizsgált birtokközösségekhez visz közelebb bennünket.

A kortárs (magyar) erdészek arról tudósítanak, hogy a magyar 
államerdészeti tisztikar zömének Magyarországra történő repatriálása 
után Erdélyben „írni-olvasni alig tudó erdőőröket állítottak a járási 
erdőgondnokság élére ( ...)  és az ilyen erdőőrök milliárdokat érő 
erdőségekre nézve végeztek szakteendőket.” Néhány év elteltével aztán 
megkezdődött a regáti (már szakmai végzettséggel is rendelkező) 
erdészek áramlása az „új Kalifornia”, Erdély felé.470

A birtokközösségek mindennapjaira vonatkozóan a nép körében még 
napjainkban is számos anekdota él. Mi talán az előbb már említett, a 
korabeli kisebbségi politikusok által is leírt „erdészeti korrupcióval” 
kapcsolatban idéznénk egyet.471

A birtokosság vezetői az erdőgondnokokat három kategóriába 
sorolták. Az elsőbe a „gránar” (tyúkász) tartozott. Őt ingyenebéddel, 
megvendégeléssel lehetett bármiféle fakitermelési- és egyéb engedély 
kiadására rávenni. A másodikba a „spen§or”-t (baksis) sorolták, akit 
pénzadományokkal lehetett ,jobb belátásra” bírni, míg az „afecere”, a
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nagyban üzletelő volt a legkeményebb dió. Ő ugyanis valamelyik 
fakitermelő vállalat „szekerét tolta”, s általában a kis erdőközösségek 
ügyét is ezen a szemüvegen keresztül látta -  jobban mondva, nem látta, 
így megingathatatlan volt, mert csak a nagy üzletek érdekelték.

Természetesen túlságosan sommás lenne, ha csak az említett 
koncepciót látnánk a (Nagy-)Romániában új helyzetbe került közösségi 
erdők gazdálkodásában. Sokkal fontosabb az, hogy akár ilyen úton, akár 
az állam által is kihasznált vám- és egyéb gazdasági „harci eszközök” 
útján, ezek a birtokközösségek továbbra is a falusi megélhetés egyik 
fontos gazdasági hátterét adták. Tehát az erdők XX. században 
szükségszerűen végbemenő felértékelődése során a birtokközösségek, 
így az erdélyi falvak megmaradásának egyik zálogát képezték.

Ezzel a vagyonnal azonban a korábbiaknál sokkal korlátozottabb 
mértékben tudtak élni. Az 1910. évi román erdőtörvényt („Codul Silvic”) 
1923 nyarán kiterjesztették Erdélyre is, amely szerint a birtokosságok 
autonómiája gyakorlatilag megszűnt.472 A közgyűléseken ugyanis a 
járásbíró elnökölt, aki az ellenőrzési jogot az egész önkormányzat felett 
gyakorolta. Ráadásul úgy, hogy a határozatai ellen semmiféle fellebbe
zésnek nem volt helye (ilyen tekintetben a korábbi magyar joggyakorlat
ból ismert közigazgatási bíróságok sem működhettek), s a bíró a birto
kosságok vezetőit is felmenthette. A jogi kiszolgáltatottsághoz pénzügyi 
is járult, mivel a fából származó bevételeket a központi erdei pénztárba 
(„Casa Pádulilor”) kellett befizetni. A tartozások, a kezelési költségek, 
illetve minden, a birtokosságnak felróható, arra kiszabható tartozás 
kiegyenlítése után osztották vissza a nettó árbevételt, amit azonban csak 
a legritkább esetben lehetett a tagok egyéni céljaira felhasználni. Ezzel a 
jogi és gazdasági autonómiavesztéssel aztán a legtöbb helyen eljutottak a 
faértékesítő szövetkezetbe történő belépéshez. Természetesen a szövet
kezeteket is Bukarestből irányították. A birtokközösségeknek megmaradt 
erdőkből a tulajdonosok tehát nagyon nehezen tudták a bevételeket 
realizálni, s kénytelenek voltak megelégedni a mindennapos faszükség
letük -- ilyen-olyan módon elért, kicsikart -  fedezésével.

5.3 A visszakerült (Észak-)Erdély, 1940-44

„Legyen (...)  ez karácsony nemzeti felemelkedésünk boldog ünnepe 
s karácsonyestéjén a kárpáti, bihari bükkfa pattogó tüzénél s a felsza
badult magyar földön termett karácsonyfa díszes lombjai alatt megerő
södött nemzeti öntudattal adjunk hálát az Egek Urának, aki széttörte az
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országunkra gyarló emberek által font trianoni békét.” FÖLDVÁRY 
László 1940. december 24-én, este fél hétkor, a Magyar Rádió Il-es 
hullámhosszán zárta ezekkel a gondolatokkal az erdélyi erdőtájakat 
bemutató előadását.473

Magyarország a második bécsi döntés értelmében 1 599 265 hektár 
erdőt kapott vissza.474 Erre új erdészeti adminisztrációt, az 1935. IV tör
vénycikk alapján nyugvó erdészeti szervezetet építettek ki 475 A Mára
maros megyei részeket a rahói erdőigazgatósághoz csatolták, míg Nagy
bányán (Szatmár, Szilágy megyékre; továbbá Szolnok-Doboka, Kolozs 
és Bihar állami erdeire), Kolozsvárott (Kolozs, Szolnok-Doboka nem 
állami erdeire), Marosvásárhelyen (Maros-Torda megyére; továbbá 
Csík és Háromszék állami erdeire), Besztercén (Beszterce-Naszód 
megyére) és Csíkszeredán (nem állami erdőterületekre Csík, Háromszék 
és Udvarhely megyékben) erdőigazgatóságot létesítettek. Az erdőigazga
tóságok alá erdőhivatalok és erdőgondnokságok, továbbá erdőfelügye
lőségek és erdőfelügyelőségi kirendeltségek tartoztak.

A szervezeti feladatoknál is sokkal fontosabbak voltak azok az 
erdészeti szakmai célok, amelyeket a szaksajtó hasábjain FRÖHLICH 
Gyula foglalt össze.476 (O egyébként a román uralom idején is Erdélyben 
dolgozott, így a kérdésről naprakész ismeretekkel rendelkezett.)

FRÖHLICH szerint a kopár- és vízmosásos területek megjavítása 
ügyében az eltelt jó  húsz év alatt semmi se történt. Sőt az 1910. évi 
regáti erdőtörvény 1923-tól kezdődő erdélyi (fokozatos) hatásának kö
vetkeztében a havasi véderdőket is részben (elsősorban a magántulaj
donú területeken) letarolták. Itt tehát az új magyar erdészeti igazgatásnak 
óriási feladatai vannak. A véderdők „rehabilitációja” mellett a községi 
legelők javítása is újra feladatot fog adni.

FRÖHLICH az előhegységi tölgyesek helyzetét is nagyon aggasztó
nak látta. (S itt már nemcsak az elmúlt 20 év, hanem az 1879 óta eltelt 
időszak tanulságait is megpróbálta összefoglalni.) Az alkalmazott foko
zatos felújítóvágásos üzemmód ugyanis rendszerint két belenyúlással 
valósul meg. Ennek következtében a tölgyelegyes bükkösökben a tölgy
csemeték nem tudnak felnőni. Elnyomják azokat a feltörő gyertyánsar- 
jak, főleg pedig az árnytűrő bükkcsemeték. Ezért -  vélte FRÖHLICH -  a 
jövőben nagyobb gonddal kell a tölgy felújítását végezni, akár nagyobb 
területek csemetével történő beültetésével is.

A jegenyefenyő felújulását szintén veszélyeztetve látta. Az 1000 m 
alatti erdőkben egykor bükkel és lucfenyővel elegyedő jegenyefenyő az 
erdélyi erdőkből egyre inkább eltűnik -  vélte. FRÖHLICH legfőbb
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okának a kiterjedt tarvágások alkalmazását látta. A jegenyefenyö ugyanis 
fagyérzékeny. Ezért a lecsupaszított hegyoldalakon esetleg megtelepülő 
(megtelepített) csemetéi a fagyoknak esnek áldozatul. így a jegenye
fenyőt a luc váltja fel (ráadásul annak csemetéjét is könnyebb megne
velni, így a mesterséges erdősítéseknek ez a legfontosabb fafaja), pedig a 
lucfenyő 1000 méter alatt mind a gombabetegségekre, mind a szélkárok
ra nagyon érzékeny. FRÖHLICH megemlítette, hogy Németországban 
Göring birodalmi erdőmester (és később marsall) a tarvágást egyszerűen 
betiltotta, de ezt Magyarországon, így Erdélyben sem tartották („ma”) 
általánosan keresztülvihetőnek. Helyette FRÖHLICH a jegenyefenyő- 
elegyes bükkösök fokozatos fel újító vágását szorgalmazta, ahol mindkét 
fafaj természetes úton felújul, s oda nem kell lucfenyőcsemetéket ültetni. 
(FRÖHLICH különben a jegenyefenyőt lerágó szarvasok kártételére 
-am i a Felvidéken már a századfordulótól jelentős felújítási nehézsége
ket okozott477 -  nem utalt. Feltehetően a vadkár Erdélyben ekkor még 
nem volt jelentős.)

Természetesen ezen erdőművelési, fafajpolitikai célok megvalósítá
sához több évtized kellett volna. A magyar erdészetpolitika szempont
jából azonban ki kell emelnünk, hogy az Észak-Erdély visszakerülése 
után sem módosult. Az erdőterületek növelését és a meglévő erdők minél 
belterjesebb hasznosítását Magyarország 20,5 %-os erdősültsége után is 
elsődleges célnak tartották. Ezt az előbb idézett FÖLDVÁRY László a 
következőképpen foglalta össze: „Erdőgazdálkodási politikánkat és 
fagazdálkodási politikánkat annak a gondolatnak jegyében kell a jövőben 
kialakítani, hogy a lehető legjobb karban tartott minél több fenyőerdőnk 
legyen, s hogy a vékonyabb fenyőválasztékok hasznosításával, valamint 
a fenyőszerfának lombszerfával helyettesítése által hidaljuk át az 
átmeneti nehézségeket.”478

5.4 A második világháború után

Az erdélyi birtokközösségek erdei előbb fokozatosan, majd egy 
csapásra állami ellenőrzés, 1948-ban pedig állami tulajdonba kerültek. 
Ennek története GARDA Dezső, KÁDÁR Zsombor és PÁL-ANTAL 
Sándor által már részben feltárt 479 Mi leginkább azt emelnénk ki, hogy 
a volt közösségi erdők állami tulajdonba vétele nemcsak a birtok
közösségek létét szüntette meg (bár egyes értelmezések szerint azok 
jogilag továbbra is léteztek, csak vagyonuk nem volt), hanem az embe
rek, a falusi lakosok kiszolgáltatottságát, államtól való függését minden
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korábbinál nagyobb mértékben növelte. (Ez volt a tulajdontól való 
megfosztás egyik célja.) Erdélyben, ahol az év jelentős részében fűteni 
kell, a legelemibb szükséglettel, a tűzifaigénnyel is az államhoz kellett 
fordulni.

A magyar erdészettörténet szempontjából jelentős, hogy Erdélyben a 
(Maros-)Magyar Autonóm Tartomány fennállása idején (1952-1968) 
magyar nyelvű erdészeti közigazgatás is létezett. Ehhez megfelelő tan- és 
szakkönyvek, sőt tudományos művek készültek.480 Tehát az erdélyi 
magyar erdészek be tudtak kapcsolódni az egységes magyar erdészet
tudomány, erdészeti szakma művelésébe 481

Természetesen a szocialista Románia időszakában a román erdészet
tudomány, köztük az erdészettörténet-írás is fejlődött. Utalunk IVANESCU 
és GIURESCU összefoglaló, a történeti előzményeket és a kort (az 1970- 
es éveket) bemutató könyveire 482 Ezek azonban a közösségi erdőkkel, 
azok ekkor már csak a történelemben meglévő emlékeivel nem sokat 
foglalkoztak. Pedig a népi erdőhasználat (olykor -károsítás) továbbra is 
az erdélyi falvak mindennapjaihoz tartozott 483 Itt megemlíthetjük a 
szemléletet, amely szerint a nép mindig is magának tartotta az erdőt
-  még ha abból ki is volt tiltva.

Ebből a korból a leginkább az anekdotikus elemek maradtak meg a 
nép (főleg a székely nép) emlékezetében. így a különböző „csutak
vizsgák” (értsd: az erdőben fellelt tőcsonkok, amelyekről az erdészeknek 
el kellett számolniuk) eseményei és egyebek. Mi mégis egy másik, a 
Ceaujescu-korszakra jellemző, nem a „népből induló” mondást idéznénk: 
„Sint injiner, sint román, sint membru de partid, pentru ce sá lucrez?” 
(Mérnök vagyok, román vagyok, párttag vagyok; még dolgozzam is?)

Az erdészek, erdőmérnökök ezen elkülönülése, sokszor néppel 
szembeni magatartása évszázados gyakorlatra vezethető vissza. A dua
lizmus kor eseményeinek bemutatása jelzi, hogy az erdészeti admi
nisztráció emberei a faluban mindig a hatalmat, az államot képviselték. 
Ennek megfelelően jobbára a tiltások, a megszorítások képzete kötődött 
hozzájuk -  legyen az (fél)feudalizmus, (fél-, vagy ál-?)szocializmus, 
bármi. S ez a „falvankívüliség” („népenkívüliség”?) hiába volt egy hosz- 
szabb távú gazdasági, ökológiai, így politikai érdek, soha nem volt, nem 
lehetett népszerű.

Az egész történelemre, illetve az egész Kárpát-medencére jellemző 
eme viszony az 1990 utáni Romániában még egy újabb problémával 
terhelődött. Amikor a Ceau§escu-korszak után a hatalom elrendelte a 
községi lakosok erdővel történő ellátását (napjainkban pedig az
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egykorvolt birtokközösségek visszaállítását), az erdészek, az állam, a 
hatalom emberei voltak leginkább azok, akik ezt a rendeletet rosszal- 
lották.484 Igen. Ahogyan 1848-ban, majd 1920-21-ben az erdélyi földből, 
állattenyésztésből élő embereket erdőjuttatással lehetett lecsendesíteni, 
netalán megnyerni, úgy most is a politikai célok érdekében erdőket 
állami erdőket kellett feláldozni. Ezt pedig az „állami emlőkön felnőtt” 
erdészeknek is el kellett fogadniuk, ki kellett mérniük, azokra kezelési 
terveket összeállítani stb. Tehát mégis dolgozni kell

Továbbra is az erdészek feladata lesz -  miként a korábbi két évszá
zadban is - ,  hogy a történelmi jogon, illetve a gazdasági szükségszerű
ségből ismét kialakuló birtokközösségek erdőgazdálkodását a hosszú 
távú gazdasági és főleg pedig ökológiai igényeknek megfelelően szabá
lyozzák, ellenőrizzék és legfőképpen pedig segítsék -  akár a falubeli 
népszerűségük feláldozása árán is. Szintén ők lehetnek az előharcosai 
annak a legsürgetőbb XXI. századi „természetátalakításnak”, amelynek 
során a legfontosabbat, az emberi természetet kell átalakítani úgy, hogy 
az a természettel együtt, annak megóvásával éljen mind Erdélyben, mind 
az egész világon.
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6 ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdélyi közösségi erdők történetének áttekintésekor legelőször a 
tulajdonviszonyok változására kell rámutatnunk. Az egykori földesúri- 
és jobbágybirtokok szétválasztása legközvetlenebbül érintette az erdőket. 
A volt jobbágyok faizási, legeltetési és egyéb, az erdőhöz kapcsolódó 
joga önálló, a volt földesúrétól elkülönített erdőbirtokhoz vezetett, 
amelyet azonban a volt jobbágyoknak közösen kellett használniuk. Az 
így létrejött birtokközösségek mellett létezett még a volt határőrök, 
illetve egyéb kiváltságolt rétegek által lakott vidékeken a közbirtokosság 
is. Itt évszázadokig a felosztást, az egyéni tulajdonba adást szorgalmazó 
rendeletek és törvények születtek. Csak a XIX. század második felében 
igyekeztek -  szintén törvényekkel -  legalább az erdőket egyben tartani. 
Az erdők ugyanis felparcellázva alkalmatlanok a hosszú távú gazdálko
dásra. Végül a községek, városok, törvényhatóságok tulajdonában lévő 
erdőket említjük meg. Ezeknél is megfigyelhető a felosztás, a magántu
lajdonba adás jelensége, de sokkal jellemzőbb a kíméleti területek, a 
tilalmas erdők kijelölése. Az egykori tilalmas erdők aztán többnyire 
megérték a XIX. század végét, a korszerű erdőgazdálkodás megterem
tésének az idejét is.

A rendszeres, hosszú távú erdőgazdálkodás megteremtésére a XVIII. 
században erdőrendtartások és erdőtörvények születtek. A magyaror
szági részekre 1769-ben erdőrendtartást, 1791-ben pedig erdőtörvény 
léptettek életbe. Erdélyre 1781-ben készült erdőrendtartás és 1791-ben 
erdőtörvény. A korábbi erdőrendtartások és (keret)erdőtörvények után 
Magyarországon 1807-ben, Erdélyben pedig 1812-ben készült átfogó 
erdőtörvény. A törvények a szakmai előírásokon kívül rendelkeztek arról 
is, hogy az erdőtulajdonosok erdőhasználatát a vármegyei elöljáróságok 
korlátozhatják.

A földesúri-jobbágyi erdőkkel kapcsolatos előírások a jobbágyok 
szolgáltatásait szabályozó törvényekben, rendeletekben szerepeltek. Bár 
a jobbágyokat az erdőkből kiterjedt haszonvételi jog illette meg, de az 
erdőkkel való rendelkezés, a tulajdonjog kizárólag a földesuraké maradt. 
Ezért az erdők megfelelő hasznosításáért, az esetleg ott felmerülő 
károkért a földesurakat tették felelőssé. Ez lehetőséget adott túlkapá
sokra, a jobbágyok erdőlésének korlátozására.

A különféle előírások, rendeletek és törvények ellenére a XVIII. 
században felgyorsult az erdőterület csökkenésének folyamata és az 
erdők minőségének romlása. A népesség növekedése és a gazdaság
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fejlődése az általunk vizsgált területen ugyanis elsősorban az erdők 
rovására történhetett. A folyamat aztán a jobbágyfelszabadítás után 
minden korábbinál gyorsabb üteművé vált, és időbe telt, amíg az erdők 
területe megóvásával és az erdőkben folyó gazdálkodással kapcsolatos 
törvény megszületett és annak érvényt lehetett szerezni.

Az erdőterület csökkenését eredményezte a meginduló tőkés fejlődés 
is. Különösen azokon a vidékeken, ahol a szállítási viszonyok kedvezők 
voltak, nagy, letarolt hegyoldalak keletkeztek. Az erdőpusztítást maga az 
állam is elősegítette, hiszen az erdőkre kirótt adókat csak úgy lehetett 
fizetni, ha azok valóban hasznot is hajtottak. így a birtokosok 
kénytelenek voltak erdeiket annak és ott eladni, akik és ahol megvették. 
Különösen sok visszaélésre adott okot a birtokközösségek kiforratlan 
szervezete és vagyonfelügyelete.

Az addigi gazdálkodásba alapvető változást hozott az 1879. évi 
erdőtörvény. Az általunk most vizsgált birtokosok erdei az üzem- 
tervezési kötelezettség alá tartozó kategóriába kerültek. Ezekben többek 
között előírták a kitermelt erdők felújítását is. A rendelkezések 
ellenőrzésére kiépült a megfelelő erdészeti szervezet.

Az üzemtervezési kötelezettségek teljesítését az 1880-as években 
még meglévő szakemberhiányon kívül a tisztázatlan birtokviszonyok és 
a hiányos műszaki feltételek hátráltatták. Ennek ellenére a birtokosokban 
tudatosult: az erdőket csak tervszerűen, az állam által ellenőrzött módon 
lehet használni. Ugyancsak tudatosult az erdők felújításának szükséges
sége is. Itt azonban az erdei legeltetés, különösen pedig -  mesterséges 
erdősítések esetében -  a csemetehiány okozott gondot.

Mind az elmaradt üzemtervezési munkák, mind az elvégzetten 
felújítások a birtokosok egy részében megérlelte az elhatározást: kéri az 
állami erdőkezelést. Az állami erdőkezelés az említett feladatokon túl 
igyekezett az erdőtulajdonosok faértékesítési, és egyéb, az erdők 
jövedelmét fokozó munkákat is elősegíteni. Az állami erdőkezelési 
szervezet ugyanakkor csak fokozatosan válhatott hatékonnyá. Ellent
mondás feszült ugyanis a szakképzett állami erdőtisztek által vezetett 
szervezet és a csak idővel szakképzettséget szerző, a megye által 
alkalmazott erdőőrök munkája között. Mindez még fokozottabban érvé
nyes volt a rendszerint az erdőtulajdonosok által megfogadott erdőszol
gákra. Ennek ellenére az állami erdőkezelés sikere arra indította a 
törvényhozást, hogy 1898-ban a közösségi tulajdonú erdőket -  ahol nem 
tudták a szakszerű kezelést megvalósítani -  kötelezően állami kezelésbe 
vegye.
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Az állami erdőkezelés szervezete Erdélyben hamar kiépült, az 
érintett birtokosok -  egyes esettektől eltekintve -  megnyugvással fogad
ták, hiszen a megyék egy részében már korábban is állami kezelésben 
voltak az erdők. Az üzemtervek készítése felgyorsult, bár az első 
világháború kitöréséig továbbra sem készült el minden erdőbirtokra. 
Ugyancsak elkezdődtek a kopárjavítási-, kopárfásítási-tervkészítések is.

A közös erdőkből történő részesedés folyamatosan, egyes helyeken 
tulajdonképpen évszázadok alatt kialakuló gyakorlatát az 1879. évi 
erdőtörvény csak részben érintette. Az 1898-ban elfogadott törvény 
viszont megkövetelte, hogy az addig sok helyen csak szokásjogon, 
hagyományon alapuló gyakorlatot leírják, működési szabályban rögzít
sék. A szabályzat alapján létrejövő erdőbirtokosságok a falusi autonóm 
szervezetek közül a legjelentősebbek lehettek volna, de szerveződé
süknek számtalan akadálya volt. Ezek közül kiemeljük a megfelelő 
műveltség hiányát, de a kusza tulajdonviszonyok és egyéb, a gazdálko
dás korszerű megszervezését hátráltató tényezők is felmerültek.

Ebben a helyzetben az erdészet, az erdészeti igazgatás mintegy 
„előreszaladt”, így maga igyekezett mindazt a szervezetet létrehozni, 
amit az 1898. évi törvény a birtokosok önszerveződésétől remélt. Az 
erdészek ilyen irányú munkáját azonban nem kísérte egyértelmű 
rokonszenv. Hiszen amíg az egyik oldalon a gazdálkodás korszerűsí
tésén, a hosszú távú erdőgazdálkodás feltételeinek megjavításán és a 
birtokközösségek önkormányzatának kialakításán dolgoztak, addig a 
másik oldalon tiltottak. Tiltották a korábbi rendszertelen fahasználatot, 
az erdei legeltetést, sőt a kopárok további tönkretételét is. így aztán a 
máramarosszigeti erdőhivatal 15 éves fennállásának alkalmából a H. 
KARÁCSONY Sándor által megfogalmazott gondolat tulajdonképpen 
egész Erdélyre és egész Magyarországra érvényes lehetett. Az állami 
erdőkezelés részbeni sikertelensége -  írta 1914-ben -  „nem az erdő
hivatal tisztviselőinek buzgóságán és munkásságán múlott, hanem (...) 
azon közönyösségen -  nem ritkán ellenszenven a mellyel az érdekelt 
közönség szélesebb rétegei az ily konzervatív politikájú gazdaság iránt 
viseltetnek, mint a milyen az évszázadra előre tekintő okszerű erdő- 
gazdaság.”485
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váltsági munkálat. EL. 1867. 562-565.

66/ A hazai erdők megóvása tekintetéből kiadott Helytartó Tanácsi 
rendeletek EL. 1863.235-240.

67/ OROSZI Sándor: Emlékezés a székely közösségek erdőire. EtK. 
XVII. (Bp., 1995.) 16.

68/ OROSZI Sándor: Harc a borsai erdők kitermeléséért. AtSz. 2002. 
1-2:1-14.
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69/ BEDŐ Albert-WAGNER Károly: Az erdészeti kérdések. In: Az 
OMGE által gazdasági bajaink kipuhatolása és orvoslása érde
kében tartott enquéte-tárgyalások. IV fiizet. (Bp., 1881.) 36.

70/ BERDE Áron: Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jólétre jusson? 
(Kvár, 1859.) 22-23.

71/ Lásd pl.: SELLE1: Tagosítás és parasztgazdaság. EL. 1867 261 - 
264.

72/ SZÉPLAKI Lajos: A községi erdők érdekében. EL. 1869. 249.
73/ Az erdők állapota Biharban Gazdasági Lapok 1852. 18-19.
74/ Az erdészeti szaksajtóban megjelent cikkek közül lásd pl.: 

FÖLDES János: Az oláh erdei pásztornépről. ME. 1907. 67-69., 
86-88., 105-108., 120-123., 140-143. és Uő. Az oláhok okozta 
erdőpusztítások s az ellenök való védekezés. ME. 1910. 186-188.

75/ MOLDOVÁN Gergely: Alsófehér vármegye román népe. Nép
rajzi tanulmány. In: Alsófehér vármegye monográfiája. 1/2. Alsó
fehér vármegye néprajza. (Nagyenyed, 1899.) 788.

76/ BOGNÁR István: Eszmetöredék az úrbéri szabályozás és tago
sításról. (Balassagyarmat, 1856.) 59.

77/ OL.K-168. 1877-4-20.034.
78/ MÉSZÁROS Károly: Az erdőtörvény a polgári magánjog és a 

nemzetgazdászati érdekek szempontjából. (Pest, 1857.).
79/ Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: Az erdélyi szászok erdő- 

gazdálkodása. EtK. LXI1I. (Bp., 2004.)
80/ Gazdasági Lapok 1852. 19.
81/ EL. 1864. 126-127
82/ Lásd 65/ Magyar 335-336. és KLEIN Ödön: Az erdők közható

sági jelen felügyeletéről. EL. 1873. 280-281.
83/ Az Országos Erdészeti Egyesület előterjesztése a magyar kir. 

belügyminiszterhez az erdőkárosítások ügyében EL. 1870. 39-40.
84/ Lásd 82/ Klein 286.
85/ OL. K -168. 1882-4/c-2706.
86/ EL. 1865. 160.
87/ EL. 1865. 155. és 159-160., továbbá Vélemény a magyarországi 

községi erdők fölötti államfelügyelet iránt EL. 1865. 22-29.
88/ ÚJLAKI István: Észrevételek Széplaki Lajos ur „tervezetére” EL.

1870. 52.
89/ A kérdést legrészletesebben fejti ki: ERDŐDI [DIVALD] Adolf: 

Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet köréből. (Klny. az 
Erdészeti Lapok 1865. évf.-ból.) (Pest, 1866.).
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90/ Lásd pl.: PÚZA Jenő: A megyei erdőfelügyelőségek mielőbbi 
felállításának szükségessége. EL. 1869. 182-185.

91/ Lásd pl.: 71/ és Észrevételek a községi erdők kezelésére nézve EL. 
1865. 340-341., PODHRADSZKY Endre: A községi erdők keze
léséről. EL. 1868.517-519.

92/ (WAGNER) MÉREI (Károly): Erdélyország erdeinek állapota. 
EL. 1870. 89-97. Wagnert egyébként a miniszter küldte ki a 
Királyhágón túli erdők tanulmányozására. A földművelés-, ipar
és kereskedelemügyi minisztérium beszámolójában is megemlé
keztek erről az útról, ami „igen becses adatokat szolgáltatott” 
Lásd: FEST Imre (összeáll.): A Földmívelés-, Ipar- és Kereske
delemügyi magyar kir. Ministeriumnak öt évi működése (1867-től 
1872-ig). (Pest, 1872.) 34.

93/ Lásd pl.: DIVALD Adolf: Jelentés Máramaros-, Ungh- és Liptó- 
megye kincstári erdőségeiről. (Buda, 1870.), BIKKAL Nándor: 
Miként lehetne Máramarosban a nagykiterjedésű kincstári és 
magán erdőuradalmak jövedelmét fokozni? EL. 1882. 801-811., 
933-943.

94/ FORBERGER János: Erdőgazdaság. In: Máramaros vármegye 
egyetemes leírása. Szerk.: SZILÁGYI István. (Bp., 1876.) 389-391.

95/ Lásd pl.: KABINA János: A máramaros-megyei közbirtokossági 
és községi erdőkről. EL. 1882. 921-932.

96/ NYEGRE László: Máramaros megye. (Bp., 1900.) 32-34.
97/ H. KARÁCSONY Sándor: A Máramarosszigeti m. kir. Állami 

Erdőhivatal 15 éves múltjából (1899-1913). (-Máramarossziget, 
1914.-) 15.

98/ BEDŐ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és keres
kedelmi leírása. I-III. (Bp., 1885.) II./l. 388-389.

99/ OL. K-184. 7729. kötet. Máramarosi erdőállománykönyv.
100/ Magyarország földmívelésügye az 1914. évben (Bp., 1917.) 40-41.
101/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Kolozsvár.
102/ Uo. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések, Kolozsvár.
103/ Lásd 9 8 /II/2. 544-545.
104/ Lásd 100/40-41.
105/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Debrecen.
106/ Uo. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések, Debrecen.
107/ Lásd 9 8 / II/1.428-429.
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108/ Lásd 100/40-41.
109/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Nagyvárad.
110/ Uo. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések, Nagyvárad.
111/ FEKETE Lajos: Erdély erdőségeinek állapota és tenyészeti viszo

nyai. II. Közgazdasági Értesítő 1885. 620.
112/ Lásd 9 8 /I I / l . 488-489.
113/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
114/ [VERNER Sebestyén]: Bihar megye erdőségeinek leírása. EL. 

1863. 373-377.
115/ KERNER, A.: A Duna menti országok növényvilága. A magyar 

Alföld és a Bihar-hegység. EtK. LXII. (Bp., 2004.) 95.
116/ K. NAGY Sándor: Bihar-ország. Útirajzok. I-III. (Nagyvárad, 

1884-1888.) III. 158-159., 163-164., 184.
117/ STERBA Szabolcs: Erdőgazdaság. In: Bihar vármegye és Nagyvá

rad. (Magyarország vármegyéi és városai.) Szerk.: BOROVSZKY 
Samu. (Bp., 1900.) 332-335.

118/ Lásd 9 8 /II/1.470-471.
119/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
120/ DIVALD Adolf: Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről. (Buda,

1871.) 62. és 86.
121/ FEKETE Lajos: Közlemények a magyarországi főfanemek tenyé

szeti határairól és az erdőmívelés köréből. EL. 1875. 49-61., 115-
128., 192-198., 213-221., 259-272. Ekkor azonban erről részle
tesen nem ír, hanem majd később utal vissza erre az útjára.

122/ Lásd 111/618-619.
123/ KKIKJ. 1883-84-85. 124.
124/ Lásd 9 8 /II/2. 520-521.
125/ Lásd 100/40-41.
126/ PÉCH Dezső: A testületi erdők kezeléséről, különös tekintettel a 

marostordamegyei viszonyokra. EL. 1886. 521-524.
127/ Lásd 98/ II/2. 572-573.
128/ OL. K-184. 1913-A/l -2939.
129/ Az Országos Erdészeti Egyesület 1872. évi közgyűlése Erdélyben 

EL. 1872. 398.
130/ Lásd 111/618.
131/ Lásd 9 8 /II/2. 664-665.
132/ Lásd 100/40-41.
133/ OL. K-168. 1883-4-26.605.
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134/ Lásd 9 8 /II/2. 634-635.
135/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
136/ NAGY Gyula: Vidéki levél. (Erdőfelügyelői jelentés.) EL. 1881. 

454. és 459.
137/ Lásd 9 8 / II/2. 644-645.
138/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
139/ AKIKJ. 1876. 91.
140/ FEKETE Lajos: Erdély déli részeinek erdőiről. Közgazdasági 

Értesítő 1883. 1434-1435.
141/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Déva.
142/ Uo. 1883-4-26. 605.
143/ AJTAY Sándor: A hunyadvármegyei erdőségek pusztulásának 

okairól. EL. 1893.702-709.
144/ Lásd 98/ II/2. 714-715.
145/ Lásd 100/40-41.
146/ DIVALD Adolf: A Magyar Birodalom álladalmi erdőségei keze

lésének eredményei 1867-ig és lépések egy jobb jövő felé. EL.
1868. 176-205.

147/ AJTAY Sándor: Aradmegye erdőségeiről. EL. 1902. 777-780.
148/ MÁGOCSY-DIETZ Sándor: Aradvármegye és Arad sz. kir. város 

természetrajzi leírása. (írta: dr. Simonkai Lajos. Arad, 1893.) 
(Könyvismertetés.) EL. 1893. 419-428.

149/ Lásd 9 8 /II/2. 686-687.
150/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
151/ Lásd 100/40-41.
152/ Az erdőtörzskönyvekre (és üzemátvizsgálási munkálatokra) lásd a 

levéltárban a következő köteteket: K-184. 7717 k. (Alsó-Fehér 
m.), 7726 k. (Kis-Küküllő m.), 7727. k. (Kolozs m.), 7729. k. 
(Máramaros m.); 8118. k. (Alsó-Fehér m.), 8119. k. (Arad m.), 
8125-26. k. (Hunyad m.), 8128. k. (Kis-Küküllő m.), 8129. k. 
(Kolozs m.), 8132. k. (Maros-Torda in.), 8133. k. (Máramaros 
m.), 8141. k. (Torda-Aranyos m.).

153/ MÁRTON Sándor: Magyarország mai helyzete és a magyar 
erdészet. ME. 1912. 351. és 376.

154/ Lásd 116/ III. 184. Az erdőfelügyelőségekről lásd részletesebben: 
KOLLWENTZ Ödön: Az erdőgazdálkodás ellenőrzésének szerve: 
az erdőfelügyelőség. EtK. X. (Bp., 1993.) 46-59.
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155/ SIMON Gyula: Vidéki levél. (Az erdőtörvény végrehajtása 
Szolnok-Doboka megyében.) EL. 1882. 626-629.

156/ Lásd 97/ 8-9.
157/ BEDŐ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és keres

kedelmi leírása. I-IV (Bp., 1896.) IV IV-VI.
158/ OL. K-184. 1895-3-3224.
159/ Uo. 1898-4-4349.
160/ Uo. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések.
161/ Uo. 1899-3-2999. (29.030/1899.)
162/ FM. jel. 1892. 606.
163/ A csoportosításhoz -  a törvény szövegén kívül -  lásd: POLGÁRDI 

Béla: Helyes jog az erdőgazdaságban. ME. 1911.219.
164/ OL. K-184. 1900-3/a-2268. Az egész országra kiterjedően lásd a 

következő feldolgozást: OROSZI Sándor: Erdőhivatali jelentések 
az 1898. évi XIX. te. fogadtatásáról. EtK. X. (Bp., 1993.) 60-67.

165/ Forrás: A földmívelésügyi m. kir. minister rendelete az 1898. évi 
XIX. törvényezikk végrehajtása tárgyában. I. rész. A törvény élet- 
beléptetésére és a törvény első czimében foglalt határozatok 
végrehajtására vonatkozó intézkedések (Bp. 1899.). A változá
sokra lásd pl. az Erdészeti Zsebnaptár évfolyamait.

166/ OL. K-184. 8156. kötet. Máramarosi 1898:XIX. te. II. címe alá 
tartozó erdők és kopárterületek nyilvántartása.

167/ Uo. 8133. kötet. Máramaros vármegyei erdőtörzskönyv.
168/ Lásd 153/ 352-354., továbbá: Községi és némely más erdők állami 

kezeléséről ME. 1903-1904. 243-245., 278-279., 326-329., 
PORUBSZKY Gyula: A községi és némely más erdők állami 
kezeléséről. ME. 1903-1904. 279-282., 369-372., Hogyan lehetne 
az állami erdőkezelést sikeresebbé tenni és a birtokosokkal 
megkedvelteim? ME. 1906. 77-79., ELEK István: Az állami 
erdőkezelés mérlege. ME. 1910. 39-44., Uő. Az állami erdő
felügyelet. ME. 1910. 97-100. Uő. Nem érek rá, hát Ön? ME.
1910. 197-200., CRAUS Géza Aladár: „Az állami erdőkezeiés 
mérlege” ME. 1910. 101-104., Szükséges-e az erdőfelügyelőség? 
ME. 1910.301-302.

169/ CSEGEZY Pál: Erdőgazdasági ügyek a közigazgatásban. EL.
1909. 825-829., CRAUS Géza Aladár: Erdőgazdasági ügyek a 
közigazgatásban. ME. 1909. 386-388.

170/ ELEK István: Erdőfelügyelet -  állami erdőkezelés. ME. 1908. 
426-428.
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171/ SIMON Gyula: Vidéki levél. (Az erdészeti szakértőkről.)
EL. 1881. 1036-1038.

172/ SEIDE Mihály: Vidéki levél. (Erdőtisztek kinevezése.) EL. 1882. 
541.

173/ Lásd pl.: EL. 1890. 7 füzet XV (Máramaros m.), 1884. 3. fűzet
VI., 7. füzet IV (Szolnok-Doboka m.), 1881. 12. fűzet IV és XII. 
(Kolozs m.), 1882. 12. füzet VIII., 1884. 6. füzet VIII., 1887. 1. 
fűzet VI. (Torda-Aranyos m.).

174/ PECH Dezső: Az erdő fontosságáról és a községi erdőpusztításról.
EL. 1885. 33 

175/ Lásd erről bővebben: 79/ 34. és 2. melléklet.
176/ Lásd 168/ Porubszky 370.
177/ FM. jel. 1890. 616.
178/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések. 
179/ ILLÉS Nándor: A praxis. (Erdészeti anekdota.) EL. 1898. 844. 
180/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések. 
181/ Községi és némely más erdők állami kezeléséről ME. 1903-1904.

327.^
182/ KAÁN Károly: Erdőgazdaság-politikai kérdések. (Bp., 1920.) 70. 
183/ Lásd 168/ Elek 42.
184/ Lásd 181/327.
185/ Lásd 153/352-353.
186/ OL. K-184. 1933-2-46.004. (78.337/1906.)
187/ CRAUS Géza Aladár: Az erdők fen[n]tartása és a kir. erdőfelü

gyelőségek. ME. 1909. 314.
188/ Lásd 168/ Porubszky 282.
189/ AKIKJ. 1876. 94.
190/ SÁRKÖZI Miksa: Vidéki levél. (Erdészeti háztartás az 1884.

évben.) EL. 1885.69.
191/ Lásd pl.: EL. 1892. 4. fűzet VIII., 1897. 2. fűzet IX-X., 1898. 1. 

fűzet V., 9. füzet XVI. (Szolnok-Doboka m.), 1891. 9. fűzet XIII. 
(Bihar m.), 1897. 7. fűzet VIII., 1898. 10. fűzet V (Kolozs m.), 
1891. 2. fűzet XIII., 9. füzet XII-XIII., 1893. 6. füzet VIII., 1895. 
8. füzet IX. (Torda-Aranyos m.),1893. 1. fűzet VII-VIII. (Alsó- 
Fehér m.), 1896. 6. füzet IX-X., 1898. 5. füzet VIII., 1900. 4. 
fűzet VII., 1903. 2. füzet X. (Hunyad m.).

192/ Az állami kezelésbe vett községi stb. erdők őrzése ME. 1910. 79. 
193/ OL. K-184. 1898-4-4349.
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194/ Hogyan lehetne az állami erdőkezelést sikeresebbé tenni és a 
birtokosokkal megkedvelteim? ME. 1906. 79.

195/ Máramaros vármegye az erdőőri szolgálat államosítása 
érdekében EL. 1911. 732-735., A járási erdőőrök mozgalma 
EL. 1913.966-967.

196/ Lásd 143/709.
197/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések. 
198/ Uo. 1898-4-4645.
199/ Lásd 97/40-45.
200/ Lásd 170/, 192/ és CRAUS Gaston Eugen: Erdők katonai őrzése. 

Vadászat és Állatvilág. 1911. 197-198. és Az erdőszolgákról ME. 
1904-1905.280-282.

201/ Lásd 95/923.
202/ OL. K-168. 1886-4/a-3373. (16.568/1886.)
203/ SÁRKÖZI Miksa: Vidéki levél. (Úrbéri erdők felosztása.) EL. 

1882.776.
204/ Lásd: EL. 1882. 716-717., 1885. 742-743.
205/ POLGÁRDI Béla: Erdőgazdaság és állami beavatkozás. ME.

1903-1904. 166.
206/ A volt úrbéresek közös erdőbirtokainak gazdasági állapota ME. 

1908. 178.
207/ OL. K-184. 1890-3-10.829.(68.955/1890.)
208/ Üzemterv és állami erdőfelügyelet ME. 1901-1902. 379.
209/ A közbirtokosságokról ME. 1908. 349-350. és KOLBENHEYER 

Gyula: A kisebb közbirtokossági erdők felosztásáról. ME. 1903- 
1904.405.

210/ SEBESS Dénes: A közös erdő és legelő földbirtokpolitikánkban.
EL. 1908. 274-275.

211/ OL. K-184. 1911-B/2-20.092.
212/ Erdőuzsora Hunyad megyében EL. 1907. 363-364.
213/ Lásd pl.: ELEK István: Birtokpolitika. ME. 1907. 251-252., Uő 

A közbirtokosságok megszüntetéséről és a pusztuló magánerdők 
megmentéséről. ME. 1908. 139.

214/ SZILÁRD Ferenc: Az úrbéres erdők ügye. EL. 1910. 819.
215/ A közbirtokosságokról ME. 1908.349-350.
216/ OL. K-184. 1891-4-1522.(19.675.)
217/ Lásd 210/279.
218/ OL. K-184. 1913-A/2-1021. (127.240/1913.)
219/ Uo. 1918-A/l -39.901.
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220/ Lásd pl.: Az erdélyrészi birtokrendezésről, arányosításról és 
tagosításról szóló törvény módosítása EL. 1907. 1406-1413., 
1437-1443., A birtokrendezés általános ismertetése ME. 1912. 
409-413., ELEK István: A tagosítási eljárás ismertetése. ME.
1912. 217-219.

221/ OL. K-184. 1918-A/1-124.355.
222/ MIHALOVITS János: Magyar erdészeti jog. 1. kötet. (Selmec

bánya, 1918.) 172.
223/ BRAXATORIS Zoltán: Az erdőbirtokossági társulatokról. EL. 

1938. 150.
224/ Lásd: EL. 1906. 908-909., 1908. 560-562., 1913. 86-97 
225/ Ilyet közlünk egy korábbi tanulmányban: OROSZI Sándor: A 

muraszerdahelyi volt úrbéres (erdő)birtokosság megszerveződése. 
MMMK. 1998-2000. (Bp., 2001.) 139. További, a hasonló birto
kosságok működéséről lásd még: OROSZI Sándor: Töredékek az 
erdőbirtokossági társulatok történetéből. EtK. II. (Bp., 1991.) 50- 
63. és egy „vásárolt birtokosságról”: OROSZI Sándor: A lemhényi 
erdőbirtokossági társulat jegyzőkönyvei, 1846-1937. AtSz. 2000. 
1-2: 185-200.

226/ OL. K-184. 1900-3/a-2268.
227/ Uo. 1906-54-38.493.
228/ Lásd 210/276.
229/ Lásd 223/ 151.
230/ Lásd 208/397.
231/ Lásd pl.: PECH Kálmán: Erdőbirtokosságaink ügyviteléről. EL.

1918. 481-490., 1928. 199-207.
232/ OL. K-184. 1912-A/4-30.100. (1909-A/4-544.)
233/ Lásd 97/47.
234/ Lásd 206/ 179.
235/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések, Déva. 
236/ Lásd 155/628.
237/ OL. K-168. 1882-4/c-l 1.424.
238/ Uo. 1882-4/C-20.110.
239/ Uo. 1884-4/a-34.125.
240/ Uo. 1888-4/a-3983. (6049/1888.)
241/ OROSZI Sándor: Az 1879. XXXI. te. bevezetése, végrehajtása a 

Nagykunságban. OEE. EtSzK. XV (Bp., 1987.) 5-14.
242/ OL. K-168. 1887-4/a-4207 (36.809/1887.)
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243/ A rendeletet az Erdészeti Lapokban is közlik: 1881. évi füzetek, 
80-93., 167-179., 238-255., 318-325., 384-392., 467-485., 564-583. 

244/ OL. K-168. 1884-4/a-37.036.
245/ Uo. K-184. 1893-3-1146. (9928/1893.)
246/ Uo. 7884. kötet. Alsószilvási volt úrbéresek üzemterve.
247/ Uo. 1914-A/l -83.668.
248/ Uo. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Kolozsvár.
249/ Uo. K-184. 1907-B/l -104.475. (1895-4-53.826)
250/ Lásd az erre vonatkozó hirdetéseket például az Erdészeti 

Lapokban: 1881. évi 11. füzet IX-X., 1883. évi 1. füzet II1-IV 
251/ OL. K-184. 1907-B/l -104.475. (1895-4-53.826.)
252/ EL. 1890. 78.
253/ Lásd az erre vonatkozó hirdetéseket például az Erdészeti 

Lapokban: 1886. évi 1. fűzet III-IV., 1893. évi 9. fűzet VI-VII. 
254/ FM. jel. 1892. 613-614.
255/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
256/ Lásd 97/ 19-25.
257/ EL. 1900.224-237.
258/ OL. K-184. 1913-A/2-1021. (126.099/1913.)
259/ Uo. 1913-A/2-1021. (131.512/1913.)
260/ Uo. 1894-3-19. (60.687/1894.)
261/ Uo. K-168. 1885-4/a-56.729.
262/ Uo. K-184. 1913-A/2-1021. (9983/1913.)
263/ Uo. 1895-3-3224.
264/ A vitához lásd pl.: SZENTIMREY Dániel: Erdőgazdasági 

üzemterveink és azok végrehajtása. EL. 1901. 529-537. BUND 
Károly: Az erdőrendezési szolgálat szervezeti rendszere. EL.
1901. 751-770., Uő. Üzemterv és állami erdőfelügyelet. EL. 1901. 
1076-1091., Erdőgazdasági üzemterveink és azok végrehajtása 
ME. 1901-1902. 297-301., 313-317., Üzemterv és állami erdőfelü
gyelet ME. 1901-1902. 377-382., 395-399., PORUBSZKY Gyula: 
Erdőgazdasági üzemterveink és azok végrehajtása. ME. 1901-
1902. 357-362., Erdőgazdasági üzemterveink és azok végrehaj
tása ME. 1901-1902. 362-364., FOGASSY: Erdőgazdasági üzem
terveink és azok végrehajtása. ME. 1901-1902. 364-366.

265/ Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, arra az Erdészeti Lapok 
szerkesztői sem tudtak egyértelmű feleletet adni. Lásd: EL. 1896. 
1117.
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266/ Lásd 182/78.
267/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Nagyszeben.
268/ Uo. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
269/ MKIKJ. 1911. 36.
270/ KKIKJ. 1879. 54.
271/ Az 1909. évi állami költségvetés... EL. 1909. 139.
272/ AKIKJ. 1894. 69-70.
273/ EL. 1908. 23. füzet II-III.
274/ KKIKJ. 1893. 88.
275/ KKIKJ. 1894. 56-58.
276/ Lásd 97/25-29.
277/ OL. K -184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések.
278/ KKIKJ. 1895-97. 99-100.
279/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések, Déva.
280/ DKIKJ. 1879-80. 89.
281/ Lásd 95/924-925. és 931-932.
282/ EL. 1913. 16. füzet III-IV és 852-853.
283/ OL. K-168. 1886-4/a-3373. (23.284/1886.)
284/ Uo. K-184. 1907-A/2-22.137. (104.279/1907.)
285/ DEÁK Géza: A volt úrbéres erdők vágásai készletének elosztá

sáról. ME. 1903-1904. 210-212.
286/ EL. 1907. 1161-1165.
287/ Erre a közigazgatási bizottságok erdészeti (al)bizottságának 

figyelmét külön miniszteri körrendeletben is felhívták. Lásd: EL.
1911. 312-314.

288/ EL. 1907. 22. fűzet III-IV
289/ Faárverésekre lásd pl. Máramaros megyére: EL. 1894. 12. füzet

III., 1895. 2. füzet I., 1896. 8. füzet XIII-XIV., 9-10, fűzet VIII- 
IX., 11. fűzet X V II, 1897. 9. füzet XV., 10. fűzet XIX., 1900. 6. 
füzet VI., 1903. 9. fűzet XVI1I-XIX, 10. fűzet XII-XIII., 1904. 2. 
fűzet V1I-VIII., 6. füzet XVI1I-XIX, 9. füzet XVIII., 1907. 2. 
fűzet VII-VI1I., 7. fűzet XII., 1908. 18. fűzet X-XI, 1912. 9. fűzet 
VII., 15. fűzet IX., 13. füzet XV-XVI., 19. füzet XII., 1914. 4. 
füzet X , XIII., 5. fűzet X I, XX II, 8. fűzet X V , 11. fűzet X,
1917. 1-2. fűzet V II, 9-10. füzet XI-XII, 13-14. fűzet V , 19-20. 
fűzet X V II, 21-22. fűzet X IV , 23-24. fűzet VII-VIII, 1918. 11- 
12. fűzet V.; Szolnok-Doboka megyére: EL. 1916. 17-18. füzet
I I , 1917 1-2. fűzet IV , 3-4. füzet V II, 1918. 3-4. fűzet Xl-XII,
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18. füzet V.; Szatmár megyére: EL. 1897. 4. füzet IX., 8. füzet 
V-VL, 1903. 8. füzet X I, 1912. 21. füzet X I, 1914. 3. füzet XX- 
X X I, 1916. 3-4. füzet V , XI-XII, 1918. 15-16. fűzet XI.; Szilágy 
megyére: EL. 1900. 9. füzet X III, 1914. 4. füzet XVI-XVII,
1918. 18. füzet VIII.; Bihar megyére: EL. 1890. 7. füzet V ,
1912. 9. fűzet IX , 13. füzet V II, 15. füzet XIII-XIV, 16. fűzet 
VIII-IX, 17. füzet X II, 19. füzet IX -X , 20. füzet XVI-XVII, 21. 
fűzet V-VI., 1913. 1. füzet IV -V , 7. fűzet IX -X , 1913. 14. füzet 
XVI-XVII, 24. fűzet X X , 1914. 1. füzet XII-XIII, 1916. 5-6. 
fűzet X III, 9-10. füzet V II, 18-20. füzet V II, 1917. 5-6. füzet
V I, 9-10. fűzet III, V I, 23-24. füzet V III, 1918. 3-4. füzet X II,
X V , 5-6. füzet XI-XII, 19-20. fűzet XV III, 23-24. füzet IV-V 
Kolozs megyére: EL. 1895. 11. füzet VII, 1896. 7. füzet V II,
1902. 3. fűzet IV-V, ME. 1903-1904. 5 8 , EL. 1914. 1. fűzet X , 
6. füzet XX IX , 7. fűzet X , 11. füzet V -V I, X IV , 15. fűzet VIII.; 
Maros-Torda megyére: EL. 1896. 11. fűzet X II, 12. füzet X -X I, 
1906. 3. füzet V I, ME. 1906. 245 , EL. 1907. 1. füzet V , 1907. 
21. fűzet XII-XIII, 24. fűzet V I, 1912. 24. fűzet XII.; Torda- 
Aranyos megyére: EL. 1914. 12. füzet VIII-IX.; Alsó-Fehér 
megyére: EL. 1902. 2. fűzet IV -V , 1904. 8. füzet XI-XII, 10. 
fűzet X I, ME. 1912. 367 , EL. 1912. 23. fűzet XI-XII, 1914. 3. 
fűzet X V II, 1916. 15-16. fűzet IX , 1917. 23-24. füzet IV , 1918. 
5-6. füzet X IX , 7-8. füzet X.; Kis-Küküllő megyére: ME. 1906. 
245.; Hunyad megyére: EL. 1892. 5. füzet II-III, 1904. 3. füzet
V II, 8. fűzet X-XI, ME. 1906. 2 0 , EL. 1907. 11. fűzet V , 1908. 
4. fűzet IV , XII-XIII, 24. füzet X , 1912. 14. füzet VII-VIII,
1913. 15. fűzet V , 16. fűzet III-IV, 1914. 1. fűzet X III, 3. füzet 
XI-XII, 5. füzet XIII, 8. fűzet XXIII, 1916. 1-2. fűzet I I , 3-4. 
füzet X-XI, 7-8. fűzet XVII-XVIII, 13-14. füzet V -V I, 1917 23- 
24. füzet V-VI, 1918. 3-4. füzet IX-X, 7-8. füzet III. és V-VI.; 
Arad megyére: EL. 1904. 3. füzet XI-XII, 6. fűzet V -V I, 1907
1. füzet VI-VII, 19. füzet XII-XIII, 20. fűzet III-IV, 21. füzet 
IV-V, 1908. 14. füzet III-IV, 15. füzet V -V I, 20. fűzet XV-
XV I, 22. fűzet X-XI, 1913. 24. füzet XIII-XIV, 1914. 18. füzet
III, 1916. 1-2. füzet III. és IV , 17-18. fűzet III, 21-22. füzet II-III.

290/ A becslések során követendő eljárásokra külön miniszteri körren
delet hívta fel a figyelmet. Lásd: EL. 1911. 212-218.

291/ OL. K-184. 1933-2-46.004.(78.337/1906.)
292/ Lásd pl. EL. 1918. 5-6. fűzet III-V
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293/ OL. K-184. 1913-A/2-1021. (79.063/1913.)
294/ Uo. 1913-A/2-1021. (79.537/1913.)
295/ Idézi: GARDA Dezső: A székely közbirtokosság. 1-2. (Csíksze

reda, 2002.) 1.230.
296/ Erről a kortárs szakirodalomban külön tanulmány készült, megfe

lelő szerződésmintával: POLGÁRDI Béla: A faeladási szerződé
sekről. EL. 1902. 183-209.

297/ Lásd 296/ 206-209. és Faeladási szerződések ME. 1908. 388-390.
298/ A Herstul-erdő árverése ME. 1907. 191.
299/ OL. K-184. 1918-A/1-37.349. (1911-A /l-38.750).
300/ Napi kérdések EL. 1916. 217.
301/ HAMPEL Antal: Magyar földmívelésügyi igazgatás. (Bp., 1913.) 

412.
302/ MKIKJ. 1893.44.
303/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
304/ Uo. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Máramarossziget.
305/ Uo. K-184. 1891-4-1522. (19.675.)
306/ Uo. 1901-4-8394.
307/ Uo. 1890-3-643. (3851/1890.)
308/ Uo. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések, Borosse

bes és Felsővisó.
309/ PORUBSZKY Gyula: Községi erdősítésekhez szükséges csemete

kertekről. EL. 1898.752-763.
310/ Lásd: OROSZI Sándor: Az alföldfásítás a két világháború között 

Magyarországon. EtK. I. (Bp.-Szolnok, 1990.) 64.
311/ A kérdéshez lásd még pl.: SZENTIMREY Dániel: Vidéki levél. 

(A községi erdők számára szükséges csemetekertekről.) EL. 1899. 
724-726, DEÁK Géza: A községi erdősítésekhez szükséges cse
metekertekről. EL. 1898. 829-837, MÁRTON Sándor: A községi 
erdősítésekhez szükséges csemetekertekről. EL. 1894. 793-802, 
Uő. Vidéki levél. (A zemplénvármegyei közös csemetekertekről.) 
EL. 1895. 840-844, Uő. Vidéki levél. (A községi erdők számára 
szükséges csemetekertekről.) EL. 1898. 840-841, TÉGLÁS 
Károly: A községi erdősítésekhez szükséges csemetekertekről. 
EL. 1899. 319-343.

312/ A különböző rendeletekből kikerekedő, ezen legáttekinthetőbb 
képet közli: 97/ 37-38.

313/ OL. K-184. 8172. kötet 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
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314/ Lásd 97/33-35.
315/ OL. K-184. 1890-3-6705.
316/ Uo. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
317/ Lásd 97/30-31.
318/ Nem a Romániához került máramarosi részen, hanem az 1945-től 

Szovjetunióhoz tartozó Kárpátokból tudjuk, hogy a bükk még az 
1950-es években is „vágástéri hulladékként” maradt a területen. 
Lásd ehhez: TÓTH Sándor: Egyetemi évek. Beszámoló a Kárpá
tokban az 1954. évi üzemi gyakorlatról. (Kézirat a szerzőnél, 
2004.) Ezzel kapcsolatban ugyancsak ő hívta fel a figyelmet a 
következő könyvre: JURKEVICS, Ju. V Mit mutat a nadvornai 
erdőgazdaság munkatapasztalata a hegyvidéki vágásterületek 
megtisztítását illetően? (Ukránul, Sztaniszlo, 1955.)

319/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
320/ FM. jel. 1894-95.207.
321/ KLEISSL Gyula: Némely szilágymegyei tölgyes cserfaerdővé 

történt átalakulásának okai. EL. 1900. 384-390.
322/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 

Nagyszeben.
323/ PÉCH Dezső: A középerdőüzemről. EL. 1889. 281-310.
324/ ME. 1903-1904. 429-430. és pl. Kocsánytalan tölgyeseinkfen[n]- 

tartásáról ME. 1906. 250-251.
325/ EL. 1918. 206-209.
326/ Lásd 182/53.
327/ Lásd KOLLEGA TARSOLY István (szerk.): A leghosszabb fél 

évszázad. Erdészetünk a kormányjelentések tükrében, 1899-1941. 
EtK. LXI. (Bp., 2004.) 131. 164. és 183.

328/ OL. K-184. 1913-A/1-2939.
329/ Uo. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
330/ Ilyen útvédő fásítást, rézsükötést már korábban ismertettek a 

szaksajtóban. Lásd: A föld- és kőomlások megkötéséről EL. 1874. 
606-608.

331/ CSEGEZY Pál: Az Aranyos folyó mentén levő vízmosásokról. 
EL. 1907 338.

332/ OL. K-l 84. 1933-2-46.004. (78.337/1906.)
333/ Lásd: OROSZI Sándor: Erdősítési jutalmak, 1886-1913. EtK. 

LXIV (Bp., 2004.) 122-169.
334/ Lásd 331/339.
335/ OL. K-184. 1913-A /l-2939.
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336/ Uo. 8166. kötet. Hunyad vármegye kopárfásítási törzskönyve.
337/ Uo. 1898-4-4349.
338/ Uo. 1914-A/5-10.013. (84.770/1914.)
339/ Lásd pl.: SZEMMÁRY Andor: Ültessünk gyümölcsfákat a 

legelőkre is. (Dés, 1903.)
340/ ROCHLITZ Dezső: Erdészeti jogelveinkről. EL. 1918. 446.
341/ Lásd 205/ 165.
342/ Lásd 153/371-372., 163/220., 205/ 165. és 340/441.
343/ Lásd: BARTHA Dénes-OROSZI Sándor: Őserdők a Kárpát

medencében. (Budakeszi, 2004.) 133.
344/ Az őszi erdei tüzekről EL. 1907. 1379.
345/ MIRTSE János: Erdei tüzek. ME. 1903-1904. 201.
346/ TKIKJ. 1903. 35.
347/ Lásd 117/334-335.
348/ Széltörések Erdélyben EL. 1912.547-549.
349/ EGLY József: Az erdélyi tornado. EL. 1914. 117-120.
350/ Lásd az erre vonatkozó faeladási hirdetéseket: ME. 1912. 366., 

EL. 1912. 18. füzet XIII-XIV., 20. füzet XIII., 1913.7 fűzet XI.
351/ MKIKJ. 1891. 72-74, 1892. 76-77.
352/ AKIKJ. 1897. 38.
353/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
354/ MKIKJ. 1905. 24.
355/ NKIKJ. 1908. 24., 1909. 24.
356/ KKIKJ. 1892. 98.
357/ AKIKJ. 1878 . 57-58, 1883 . 72 , 1885 . 75 , 1889. 4 8 , 1894. 73, 

KKIKJ. 1878. 4 4 , MKIKJ. 1902. 34 , NKIKJ. 1891. 56 , 1894. 33.
358/ AKIKJ. 1878. 58 , 1879. 6 8 , 1893. 7 7 , 1895. 66 , 1897 42, 

KKIKJ. 1878. 4 4 , 1880. 59 , 1881-82. 7 7 , 1883-85. 126, 1886-
89. 4 3 , 1890. 53 , 1891. 105, 1894. 57-58, 1903. 3 9 , MKIKJ. 
1892.74 , 1893.45, 1894. 106, NKIKJ. 1891.56..

3 59/ DKIKJ. 1879-80. 9 0 ,1 9 0 1 .2 0 .
360/ AJTAY Sándor: Hunyadvármegye faszén-fogyasztása és vasipara. 

EL. 1891.913-917.
361/ AKIKJ. 1909. 57.
362/ FÖLDES János: A kivándorlás okai. ME. 1905-1906. 199.
363/ P.[OLGÁRDI] B.[éla]: Jegyzetek. ME. 1912. 298.
364/ T. NAGY Imre: A legelőerdők berendezése, különös tekintettel a 

Székelyföldre. EL. 1910.187.
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365/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 
Bihar m.

366/ Uo. 1882-4/c-9481.
367/ Uo. K-184. 1890-3-643. (3851/1890.)
368/ Uo. K-168. 1884-4/c-l 8.712.
369/ Uo. K-184. 1893-3-1303.(62.337/1893.)
370/ Uo. K-168. 1887-4/a-56.
371/ Uo. 1885-4/a-4004.
372/ Uo. 1886-4/a-3373. (12.479/1886.)
373/ FM. jel. 1894-95.207.
374/ OL. K-184. 1896-3-4921.
375/ EL. 1907 470.
376/ Lásd 223/ 152.
377/ Lásd pl. a következő hirdetéseket: EL. 1885. 9. füzet VIII., 12. 

füzet VIII.
378/ Községi és némely más erdők állami kezeléséről ME. 1903-1904.

328.
379/ Erdőgazdasági kérdések EL. 1911. 670-671.
380/ FÖLDES János: A legelő-erdők. A legeltetés kérdése Magyaror

szágon s annak megoldása erdőgazdasági úton. (Bp., 1895.) 192.
381/ SZENTIMREY Dániel: Az erdők fenn tartásának  törvényes 

biztosításáról. EL. 1898. 644.
382/ OL. K-168. 1882-4-24.547.
383/ CRAUS Géza: A legeltetés kérdéséhez. ME. 1903-1904. 103.
3 84/ Mit várunk az új erdőtörvénytől? EL. 1918. 180-181.
385/ Lásd 364/ 185.
386/ FÖLDES János: Napikérdések. EL. 1906. 865-868.
387/ EL. 1907.468-472.
388/ Lásd pl.: Korlátozza-e az erdőgazdaság a legeltetést káros 

módon? (Az Országos Erdészeti Egyesület válasza azon vádakra, 
melyeket Sárosmegye gazdasági egylete a felvidéki nép 
kivándorlása ügyében az országgyűléshez intézett emlékiratában 
erre vonatkozólag emelt) (Bp., 1902.) és TÉGLÁS Károly: Az 
Országos Erdészeti Egyesület javaslata a legelőgazdasági törvény 
megalkotása érdekében. EL. 1905. 1021-1076.

389/ MÁRTON Sándor: A legelő-erdők berendezése, kezelése és 
hasznosítása. (Sátoraljaújhely, 1897.) 236.

390/ Testvérharc ME. 1902-1903. 287-289.
391/ Lásd 223/ 151.
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392/ Lásd 379/680.
393/ A kormány erdőgazdasági programmja EL. 1912. 20-21.
394/ OL. K-184. 1913-A/2-83. (912/1913.)
395/ Uo. 1913 - A/2-1021 (4929/1913.)
396/ Uo. 1913-A/2-2659. (4366/1913.)
397/ Lásd pl. az erre vonatkozó árverési hirdetéseket: EL. 1897. 10.

fűzet XV-XVI., 1917. 1-2. fűzet V 
398/ Egy legelő fakészletének értékesítéséről ME. 1904-1905. 167-168. 
399/ Az erdészei az 1912. évi államköltségvetésben EL. 1912. 60.
400/ FOGASSY Gyula: A kivándorlás és a legeltetés kérdése. ME.

1904-1905. 82.
401/ AKIKJ. 1893. 71.
402/ AKIKJ. 1878. 57.
403/ Lásd 97/32-33.
404/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések. 
405/ EL. 1904. 174-175.
406/ Lásd 210/285-286.
407/ Lásd 379/685-686.
408/ Lásd 213/ Elek 1908. 139.
409/ Lásd 364/ 185. és Hogyan lehetne az állami erdőkezelést sikere

sebbé tenni és a birtokosokkal megkedvelteim? ME. 1906. 78. 
410/ Lásd 220/ Elek 65-66.
411/ KÁDÁR Zsombor-PÁL-ANTAL Sándor: A székelyföldi erdészet 

és faipar. Történeti kronológia. (Marosvásárhely, 2002.) 39-41. 
412/ Lásd 411/86.
413/ ZOLTÁN Ödön: A magyar vadászat jogi rendje. (Bp., 1978.) 58-59. 
414/ Lásd 301/526-531.
415/ EL. 1904. 805-809., 1908. 559-560., 1909. 291-293.
416/ EL. 1907. 1344-1346.
417/ KKIKJ. 1911.31.
418/ XÁNTUS János: Erdély természeti kincseinek védelme. (Klny.

Erdélyi Kalendárium 1942. évf.-ból.) (Kvár, 1941.) 2-3.
419/ Lásd erről bővebben: OROSZI Sándor: A természetvédelem 

története Magyarországon 1945-ig. EtK. VII. (Bp., 1992.)
420/ Lásd 418/2.
421/ ORBÁN Balázs: Torda város és környéke. (Bp., 1889.) 404.
422/ HANUSZ István: Fűben, fában. (Bp., 1905.) 66.
423/ Lásd 418/6.
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424/ GÁYER Gyula: Az őstermészet megmentése. Nemzeti parkok.
Pesti Hírlap 1912. márc. 10.

425/ A tájszépség védelme Erdély 1907. 7.
426/ APÁTHY István: Őserdők. Erdély 1907. 97-98.
427/ Lásd: AKIKJ. 1879. 65-66., 1910. 197-198., BKIKJ. 1890. 29., 

NKIKJ. 1902. 23., TKIKJ. 1879-81. 116.
428/ DKIKJ. 1904. 211.
429/ Lásd 400/82-84.
430/ POLGARDI Béla: Máramaros vármegye erdőgazdasága. ME.

1910. 133-134.
431/ A házi ke:zelés és a kivándorlás ME. 1907. 118.
432/ Lásd 383/ 101-102. és DIVALD Béla: A kivándorlás és a házi 

ipar. ME. 1904-1905. 69-70.
433/ Lásd 362/200.
434/ OL. K -184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések. 
435/ Uo. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
436/ Uo. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
437/ Uo. 1896-3-4921.(20.698/1896.)
438/ Uo. 1894-4-34.795.
439/ MvhALvtár. 48. (351) Maros-Torda vm. erdészeti közig, iratai. 9.

Közig, erdőbíróság jegyzőkönyve.
440/ OL. K-184. 1894-3-19.(60.687/1894.)
441/ Uo. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések.
442/ EL. 1891. 105-107.
443/ EL. 1907. 1165-1166.
444/ MIKÓ Béla: Fészekedények rovarpusztító madarak számára. In: 

Az Országos Erdészeti Egyesület Évkönyve az 1868-ik évre. 
Szerk.: BEDŐ Albert. (Pest, 1869.) 101.

445/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, 
Kolozsvár.

446/ EL. 1906. 196.
447/ OL. K-184. 1895-1-1999.
448/ Uo. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések.
449/ Lásd 97/45-46.
450/ OL. K-184. 1933-2-46.004.(78.337/1906.)
451/ Uo. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések.
452/ Uo. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések, Déva. 
453/ Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Bp.) Adattára. III. 963. 

Kovássy Kálmán erdőigazgató lőjegyzéke és vadásznaplója.
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454/ Lásd: FARKAS Lajos: Az erdők szerelmese. Kaán Károly erdő
mérnök élete és munkássága. (Bp., 1996.)

455/ OL. K-184. 1923-A/2-20.008. (1922-A/2-4132.)
456/ Lásd pl.: Az erdélyi román földbirtoktörvények (Bp., 1921.), Az 

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

457/ SEBESS Dénes: Új Románia földbirtokpolitikája Erdélyben. (Bp., 
1921.) 114.

458/ A Memorandum szövegét lásd pl.: BROTE, E.: Die rumánische 
Frage in Siebenbürgen und Ungarn. (Berlin, 1895.) 326-356.

459/ MÓRICZ Miklós: Az erdélyi föld sorsa. Az 1921. évi román 
földreform. (Bp., 1932.) 125.

460/ BÖZÖDI György: Székely bánja. (Bp., 1985.) 191.
461/ Lásd 459/ 186.
462/ Az erdélyi román agrártörvény EL. 1921. 413.
463/ Lásd pl.: RÖSLER, R.: Zűr Forstgeschichte Rumániens. Ein 

zusammenfassender Überblick. New of Forest History. Nr. 28. 
(Wien, 1999.) 19.

464/ KOMÁREK, J.: Kárpáti vadászatok. (Bratislava, 1965.) 284.
465/ FRÖHLICH Gyula: Néhány sürgős erdélyi erdészeti feladat. EL. 

1941.140.
466/ NAGY Miklós: Szarvasmarha és bivalytenyésztés. In: Erdély 

mezőgazdasága. Szerk.: FARKAS Árpád. (Kvár, 1944.) 164-165.
467/ Lásd 225/ A lemhényi
468/ KIRÁLY Pál: Az Országos Erdészeti Egyesület története, 1866- 

1966. (Bp., -1967.-) 172-175.
469/ DEMETER Béla-DEMETER János: Románia gazdasági válsága. 

(Cluj, 1930.) 29. és 57.
470/ KERESZTES László: Román erdőigazgatás a Székelyföldön. 

(Sepsiszentgyörgy, 1942.) 17 és 27.
471/ Lásd pl. 459/ 125., 460/ 193., 470/ 21. és SALAMON Ferenc: 

Illegális fakitermelés Kézdiszéken a kezdetektől napjainkig. EtK. 
XLI. (Bp., 1999.) 5-68.

472/ KÁDÁR Zsombor: A Székelyföld erdészettörténete. Rövid átte
kintés az 1400-as évektől 1948-ig. EtK. XIV (Bp., 1994.) 63-64.

473/ OEE. Könyvtár. Dokumentumok. 1940. FÖLDVÁRY László: 
Erdélyi erdőtájak. Kézirat.

474/ VIRÁGH Béla-BIRCK Oszkár: Mennyi erdőt kaptunk vissza 
Északerdély visszacsatolásával? EL. 1940. 605.
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475/ EL. 1940. 750-754.
476/ Lásd 465/ 137-140.
477/ Lásd: OROSZI Sándor: Skody spősobené divou zverou a úsilie 

vinalozené na ich odstránenie v hlavnom lesnom úrade v 
Liptovskom Hrádu (1912-1914). In: Zborník múzea vo Svátom 
Antone. Rocník XVI. (Banská Bystrica, 2004.) 225-230.

478/ FÖLDVÁRY László: Délmagyarország erdőgazdasága. (Klny. 
Magyar Statisztikai Szemle 1941. évf.-ból.) (Bp., 1941.) 21.

479/ Lásd 295/ és 411/
480/ Lásd pl.: KÁDÁR Zsombor: Erdei és mezei utak. (Bp., 1961.), 

Uő. Erdővédelem. (Bük., 1956.), §TEFÁNESCU, M .-TA JIA N ,
A.: Az erdő védelme. (Ford.: Kádár Zs.) (Bük., 1955.), KÁDÁR 
Zsombor-JASZENOVICS László: Erdőművelés. (Bük., 1955.), 
KÁDÁR Zsombor-JASZENOVICS László et. al.: Erdészeti 
zsebkönyv. I-H (Bük., 1958-59.), SZÖVÉRDI Károly-SPÍRCHEZ, 
Z.: Mezőgazdasági fásítás. (Bük., 1955.), A rönktérkezelő útmuta
tója (Bük.. 1954.)

481/ OROSZI Sándor: Erdélyi hatások a magyar erdészeti szaknyelv 
kialakulásában. In: A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti 
és vadászati szaknyelv kialakulása. (Tudománytörténeti konferen
cia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere János 
Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére). Szerk.: 
W NAGY Ágota. (Bp., 2003.) 133-143.

482/ GIURESCU, C.: Istoria pádurii románe§ti. (Buc., 1975.), Uő. A 
History of the Románián Forest. (Buc., 1980.), IVÁNESCU, D.: 
Din istoria silviculturii románe§ti. (Buc., 1972.).

483/ Lásd pl.: SALAMON Ferenc: Közbirtokosságok Futásfalván. 
EtK. XXXV (Bp., 1998.) 33.

484/ Lásd 295/ 2. 336-378.
485/ Lásd 97/65.
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8 MELLÉKLETEK

1/ R*moszhely község (Hunyad m.) ideiglenes terve (OL. K-184.
1913-A/2-1021. /77.167/1913./)

2/ Kimutatás a Szatmár megyében 1894-ig elkészült rendszeres 
gazdasági tervekről (üzemtervekről) (OL. K-184. 1894-2-15.784.) 

3/ A bajesdi nemesi közbirtokosság kopárjavítási terve (OL. K-184.
1914-A/5-10.013. /84.770/1914./)

4/ Vármegyei (másodfokú) erdőbírósági jegyzőkönyv. (MvhÁLvtár. 
48. /351/ Maros-Torda vm. erdészeti közig, iratai. 9. közig, 
erdőbíróság j egyzőköny ve.)
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2. melléklet

Kimutatás a Szatmár megyében 1894-ig elkészült 
rendszeres gazdasági tervekről (üzemtervekről)

(kh) (ha)
1. Br. Haynau család hitbizomány 314,72 (181,12)
2. Br. Haynau család hitbizomány 207,20 (119,24)
3. Avasújváros község 1105,08 (635,97)
4. [Nagy]Madarász volt úrbéres közbirtokosság 377,53 (217,27)
5. Kányaháza község 108,00 (62,15)
6. [Szatmár]Görbedi volt úrbéres közbirtokosság 122,10 (70.27)
7 Mikolai volt úrbéres közbirtokosság 32,87 (18,92)
8. Szárazberki református egyház

(Szárazberki református lelkész és tanító, nem üzemterv
33,00 (18,99)

csak az erdők törzskönyvében üt. szerint kezelik) 11,25 (6,47)
9. Görög katolikus egyház 24,52 (14,11)

10. Bikszádi bazilita rend 17,56 (10,11)
11. Giródtótfalusi volt úrbéres közbirtokosság 90,94 (52,34)
12. Nagybányai minorita rend 62,66 (36,06)
13. Lénárdfalusi volt úrbéres közbirtokosság 88,16 (50,74)
14. Felsőboldádi volt úrbéres közbirtokosság 54,00 (31,01)
15. Alsóhomoródi volt úrbéres közbirtokosság 150,75 (86,76)
16. Szakaszi volt úrbéres közbirtokosság 146,37 (84,24)
17 Középhomoródi volt úrbéres közbirtokosság 46,87 (26,97)
18. Színfalusi volt úrbéres közbirtokosság 91,31 (52,55)
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19. Pácafalusi volt úrbéres közbirtokosság 28,31 (16,29)
20. Felsőhomoródi volt úrbéres közbirtokosság 45,00 (25,90)
21. Alsóboldádi volt úrbéres közbirtokosság 45,00 (25,90)
22. Szinérváraljai római katolikus egyház 11,63 (6,69)
23. Nagybányai minorita rend 250,00 (143,88)
24. Nagybányai minorita rend 455,60 (262,20)
25. Szinérváraljai református egyház 11,55 (6,65)
26. Szinérváraljai görög katolikus egyház 27,62 (15,90)
27. [Oláhjmeddesi volt úrbéres közbirtokosság 27,38 (15,76)
28. Ilobai községi közös iskola 34,49 (19,85)
29. [Kis] Sebespataki községi közös iskola 17,25 (9,93)
30. [Felső- v. Kraszna-?]Sándorfalusi volt úrbéres közbirtokosság 170,25 (97,98)
31. Laphágyi [laphegyi] volt úrbéres közbirtokosság 57,94 (33,34)
32. Kisszokondi volt úrbéres közbirtokosság 57,00 (32,80)
33. Rákosterebesi volt úrbéres közbirtokosság 177,73 (103,28)
34. Nántúi volt úrbéres közbirtokosság 160,50 (92,37)
35. Nagyszokondi volt úrbéres közbirtokosság 159,25 (91,65)
36. Oláhgyűrüsi volt úrbéres közbirtokosság 91,30 (52,54)
37. Ilobai volt úrbéres közbirtokosság 101,73 (58,55)
38. [Kis]Tebespataki volt úrbéres közbirtokosság 71,68 (41,25)
39. Nagyszokondi volt úrbéres közbirtokosság 165,75 (95,39)
40. Kisszokondi volt úrbéres közbirtokosság 72,23 (41,57)
41. Nagysomkúti volt úrbéres közbirtokosság 123,05 (70,82)
42. Nagysomkúti községi nemes közbirtokosság 595,63 (342,79)
43. Nagysomkúti görög katolikus egyház 100,00 (57,55)

*44. Jánki volt úrbéres közbirtokosság 50,37 (28,99)



45. Szatmárnémeti szabad királyi város
„A” üzemosztály 2929,98 (1686,20)
„B” üzemosztály 3691,62 (2124,53)
„C” üzemosztály 1522,74 (876,34)
Összesen 8144,34 4687,07)

46. [Bükk] Szoldobágyi volt úrbéres közbirtokosság 60,00 (34,53)
47. Kapnikbányai volt úrbéres közbirtokosság 39,00 (22,44
48. 01áh[Béltek-]hodosi volt úrbéres közbirtokosság 30,09 (17,32)
49. Toketerebesi volt úrbéres közbirtokosság törölve
50. Lacifalusi volt úrbéres közbirtokosság 287,00 (165,17)
51. Koltókatalini községi 131,25 (75,53)
52. Györkefalusi volt úrbéres közbirtokosság 67,09 (38,61)
53. Barlafalusi volt úrbéres közbirtokosság 192,94 (111,04)
54. Hiripi községi közös iskola törölve
55. Láposbányai volt úrbéres közbirtokosság „A” üzemosztály 240,00 (138,12)
56. Alsófemezelyi volt úrbéres közbirtokosság 60,00 (34,53)
57. Láposbányai volt úrbéres közbirtokosság „B” üzemosztály 191,86 (110,42)
58. Misztbányai volt úrbéres közbirtokosság 113,20 (65,15)
59. Nyegrefalusi volt úrbéres közbirtokosság 214,68 (123,55)
60. [Felső- vagy Kraszna-?]Sándorfalusi volt úrbéres közbirtokosság 66,31 (38,16)
61. Magyarkékesi volt úrbéres közbirtokosság 28,90 (16,63)
62. Józsefházi volt úrbéres közbirtokosság 420,00 (241,71)
63. Bujánháza község 65,69 (37,81)
64. Bujánháza görög katolikus egyház 22,50 (12,95)
65. Szinérváralja község 10,00 (5,76)
66. Zazár község 29,54 (17,00)



67 Misztótfalu község
„A’' üzemosztály 656,80 (377,99)
„B” üzemosztály 452,93 (260,66)

68. Adorjáni református egyház 9,00 (5,18)
69. Kővárkölcsei volt úrbéres közbirtokosság 193,39 (111,30)
70. Erdélyi unitárius egyház törölve
71. Hagymásláposi volt úrbéres közbirtokosság 191,20 (110,04)
72. Kővárremetei volt úrbéres közbirtokosság 80,50 (46,33)
73. Dombrovicai [Szakállasdombói] volt úrbéres közbirtokosság 147,25 (84,74)
74. Oroszfalusi volt úrbéres közbirtokosság 29,06 (16,72)
75. Nagybánya szabad királyi város (Nyíres-erdő) 207,99 (119,70)
76. Felsőújfalusi volt úrbéres közbirtokosság 64,09 (36,88)
77. Nagybánya szabad királyi város (Lápos-edő) 1566,46 (901,50)
78. Felsőbánya szabad királyi város

„A” üzemosztály 2258,58 (1299,81)
„B” üzemosztály 175,27 (100,87)
„C” üzemosztály 2117,46 (1218,60)
„D” üzemosztály 68,59 (39,47)

79. Krasznabélteki volt úrbéres közbirtokosság 394,87 (227,25)
80. [Szatmár]Udvari volt úrbéres közbirtokosság (módosítva. Lásd 87. pont)
81. Szatmári „Jézus társaság” 54,80 (31,54)
82. Tartóiéi görög katolikus egyház 117,06 (67,37)
83. [Avas]Kekincei görög katolikus egyház 53,00 (30,50)
84. Terepi volt úrbéres közbirtokosság 44,34 (25,52)
85. Avasújfalusi görög katolikus iskola 245,73 (141,42)
86. Szatmárzsadányi volt úrbéres közbirtokosság 275,00 (158,26)
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87. [SzatmárJUdvari volt úrbéres közbirtokosság 20,00 (11,51)
88. Tőkés[Bánya]i görög katolikus egyház 8,66 (4,98)
89. [Lápos] Hidegkúti volt úrbéres közbirtokosság 40,88 (23,53)
90. Túrzékonyai görög katolikus egyház 19,12 (11,00)
91. Kőszegremete község „A” üzemosztály törölve
92. Kőszegremete község „B” üzemosztály 342,09 (196,87)
93. Felsőfemezelyi volt úrbéres közbirtokosság 475,50 (273,65)

*94. Sonkádi volt úrbéres közbirtokosság 73,66 (42,39)
95. 01áh[Szamos]újfalusi volt úrbéres közbirtokosság 44,44 (25,58)

*96. Szamosszegi református egyház 21,19 (12,20)
97. Kisbányai[?]volt úrbéres közbirtokosság 183,50 (105,60)
98. Felsőbányái református egyház 2,83 (1,29)
99. Hiripi községi iskola és tanító 10,50 (6,04)

100. Kisbányai[?]volt úrbéres közbirtokosság 25,41 (14,62)
*101. Kisari református egyház 40,41 (23,26)

102. Gróf Hadik Barkóczi hitbizomány 462,70 (266,28)
103. Gróf Hadik Barkóczi hitbizomány 447,00 (257,25)
104. Gróf Hadik Barkóczi hitbizomány 176,10 (101,35)

*-gal jelzettek nem az általunk most vizsgált területen találhatók.



3. melléklet

A bajesdi nemesi közbirtokosság kopárjavítási terve



4. melléklet

Jegyzőkönyv

Felvétetett Marostorda vármegye közigazgatási bizottsága erdőbíróságá
nak Marosvásárhelytt, 1894. február 12én tartott ülésében.

Jelen vannak
Elnök Báró Kemény Kálmán főispán, jegyző és előadó 
Hajdú Elek megyei aljegyző.

1/ Előadatik 57. sz. alatt a marosvásárhelyi m. kir. 
erdőgondnokságnak Gliga Zahariha C Juon elleni 
erdei kihágási ügye, a panaszló m. kir. erdőgond
nokság által a 805/91. számú első fokú ítélet 
ellen közbetett felebbezés folytán.

Az első fokú, felmentő ítélet azzal a módosítással 
hagyatik helyben, hogy a felmerült és összesen 34 
frtban törvényesített eljárási költség a felek között 
költsönösen megszüntettetik.

2/ Előadatik idei 93. szám alatt szentháromsági 
Szabó Jánosnak Sántha Albert ugyanodavaló lakos 
által ellene indított erdei kihágás ügyében az 
alispánhoz beadott s onnan illetékesség okáért 
áttett kérése a főszolgabíró által kimért 70 frt 
pénzfizetés iránt.

A tárgyalt kérés miután a marosi alsó járási 
főszolgabírónak 1894. évi január hó 13-án kelt 10 kh. 
számú jelentése szerint az 1075/893. kb. számú 
másodfokú határozattal jogérvényesen befejezett s a 
3840/93. számú Belügyministeri leirattal jóváha
gyott ügyre vonatkozik, visszautasíttatik.

3/ Előadatik idei évi 121. kb. szám alatt a szovátai 
havas birtokosság erdőgondnoksága feljelentése 
következtében ilyésmezei lakósok Bokor József 
és Szőcs Zsuzsa ellen folyamatba tett erdei kihá
gási ügy.
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A szovátai havas birtokosság erdőgondnoksága 
feljelentése következtében ilyésmezei lakósok Bokor 
József és Szőcs Zsuzsa ellen folyamatba tett erdei 
kihágási ügyben a nyárádszeredai járásfőszolgabírója 
által 520/1893. kh. szám alatt első fokban hozott 
ítélet, melylyel ilyésmezei lakos Szőcs Zsuzsa és 
Bokor Józsefet a szovátai havasbirtokosság kárára 
falopás által elkövetett erdei kihágásban vétkesnek 
találván az 1879. XXXI. t. ez. 91.§-a alapján 4/5 
részben az országos erdei alap javára és 1/5 részben 
a megyei betegápolási alap javára fordítandó 
behajthatatlanság esetén 3 napi elzárással helyette
sítendő 8 frt 78 kr pénzbüntetés és egyetemleges kö
telezettséggel 4 frt 39 kr érték, 4 frt 39, kártérítés
-  behajtópénz -  s 17 frt 50 kr eljárási költségnek 15 
nap és végrehajtás terhe alatt megfizetésében ma
rasztalta el, az elmarasztaltak részéről közbevetett 
felebbezés folytán felülvizsgáltatván feloldatik, s eljáró 
főszolgabíró úr új tárgyalás után újabb első fokú 
ítélet hozatalára utasíttatik, mert az eljárási utasítás 
56. § ában foglalt intézkedés mellőzésével tanúk nem a 
vádlottak jelenlétében lettek kihallgatva, s ezt feleb- 
bezésiikben kifogás tárgyává is teszik, mert a köz
vetlen tettesek a vádlottak cselédjei ellen az eljárás 
nem lett megindítva.

4/ Előadatik folyó évi 132. kb. szám alatt a nyárád
szeredai m. kir. erdőgondnokság feljelentése kö
vetkeztében sóváradi lakos Moga Mózes és Sántha 
Elek ellen, folyamatba tett erdei kihágási ügy.

A nyárádszeredai m. kir. erdőgondnokság feljelen
tése következtében sóváradi lakos Moga Mózes és 
Sántha Elek ellen folyamatba tett erdei kihágási 
ügyben a nyárádszeredai já rás főszolgabírója által 
862/1893. kh. sz. a. első fokon hozott ítélet, melylyel 
sóváradi lakos Moga Mózes és Sántha Eleket a 
Kire[?]nistei birtokosság erdejében tüzgerjesztés és 
kőfejtés által elékövetett erdei kihágásban vétkesnek 
találtatván, az 1879. XXXI. t. ez. 107, 109. és 113.
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§-a alapján 4/5 részben az országos erdei alap javára 
és 1/5 részben a megyei betegápolási alap javára 
fordítandó s behajthatatlanság esetén 2 napi elzárás 
által helyettesítendő 5 frt pénzbüntetés és egyetem- 
leges kötelezettséggel 11 frt 60 kr érték kártérítés 
behajtási pénz s 16 frt 80 kr eljárási költségnek 15 
nap és végrehajtás terhe alatti megfizetésében 
marasztalta el, Ilyés Mihály és Ambrus[?] Mihályt 
pedig a terhére rótt kihágás alól felmentette, az 
elmarasztaltak részéről közbevetett felebbezés fo ly tán  
felülvizsgáltatván a vádlottak beismerésére alapított 
saját indokaikat helyben hagyandónak találtuk.

5/ Előadatik folyó évi 143. kb. szám alatt az iszti- 
csói m. kir. erdőgondnokság feljelentése követ
keztében Kásvai lakos Marginean Flóra és társai 
ellen folyamatba tett erdei kihágási ügy.

Az iszticsói m. kir. erdőgondnokság feljelentése követ
keztében kásvai lakos Marginean Flóra és társai ellen 
folyamatba tett erdei kihágási ügyben a régeni alsó 
járás főszolgabírója által 752/893. kh. sz. alatt első 
fokban hozott ítélet melylyel kásvai lakos Sütő 
Dimitrut (20 éves) élőfa kéreg hántása által elkö
vetett erdei kihágásban vétkesnek találtatván az 
1879. XXXI. t. ez. 92. §-a alapján 4/5 részben az or
szágos erdei alap javára és 1/5 részben a megyei 
betegápolási alap javára fordítandó s behajthatatlan
ság esetén 10 napi elzárással helyettesítendő 28 frt
14 kr pénzbüntetés, 28 frt 4 kr kártérítés s 11 frt 42 
eljárási költségnek 15 nap és végrehajtás terhe alatti 
megfizetésében marasztalta el, a kártérítés, eljárási 
költségért Margineán Flóra és Boár Tógyer gazdákat 
is az idézett törvény 84. §-a alapján felelőssé a 
Margineán Flóra és Boár Tógyer részéről bejelentett 
felebbezés folytán felülvizsgáltatván saját indokaiból 
helyben hagyatik.

6/ Előadatik folyó évi 164. kb. szám alatt az iszti
csói m. kir. erdőgondnokság feljelentése követ
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keztében idecspataki lakos Kovrig Luka s társa 
ellen folyamatba tett erdei kihágási ügye.

Az iszticsói m. kir. erdőgondnokság feljelentése 
következtében idecspataki lakos Kovrig Lukát tilos 
erdei legeltetés által elkövetett erdei kihágásban 
vétkesnek találtatván az 1879. XXXI. t. ez. 100. §a 
alapján 4/5 részben az országos erdei alap javára 
fordítandó s behajthatatlanság esetén 17 napi elzá
rással helyettesítendő 49 frt 95 kr pénzbüntetés, 29 
frt 97 kr kártérítés, 33 frt 30 kr behajtópénz, s 11 frt 
50 kr eljárási költségnek 15 nap és végrehajtás terhe 
alatti megfizetésében marasztalta el, az elmarasztalt 
részéről közbevetett felebbezés folytán felülvizs
gáltatván a behajtó pénz, minthogy ez csak tényleg 
behajtott állatok után fizetendő, behajtás nem 
történt, töröltetik, a vagylagosan megállapított eljá
rási büntetés pedig a törvény 78. §a értelmében 10 
nap időtartamra leszállíttatik, egyebekben a Német 
József, Bocskai Ferencz és Vass Ferencz erdővédek 
vallomásaira fektetett saját indokaibólf?] helyben 
hagyatik s a felebbezésben hivatok tanúk kihallga
tásának elrendelése mellőztetik, mivel azokra a tár
gyalás rendén történt kihallgatása alkalmával vádlott 
nem hivatkozott.

7/ Előadatik folyó évi 199. kb. szám alatt a ny. 
szeredai m. kir. erdőgondnokság feljelentése 
következtében köszvényesi lakos Balla György 
ellen folyamatba tett erdei kihágási ügy.

A nyárádszeredai m. kir. erdőgondnokság feljelen
tése következtében köszvényesi lakos Balla György 
ellen folyamatba tett erdei kihágási ügyben a nyá
rádszeredai járás főszolgabírója által 993/893. kh. sz. 
a. első fokban hozott ítéletet, melylyel Köszvényesi 
lakos Balla Györgyét Köszvényes Remete község 
erdejében engedély nélkül kocsivali járás által 
elkövetett erdei kihágásban vétkesnek találván, az 
1879. XXXI. t. ez. 113. §a alapján 4/5 részben az 
orsz. erdei alap javára és 1/5 részben a megyei be
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tegápolási alap javára fordítandó s behajthatatlanság 
esetén egy napi elzárással helyettesítendő 50 kr 
pénzbüntetés, kártérítés - ,  50 kr eljárási költségnek
15 nap és végrehajtás terhe alatt megfizetésében ma
rasztalta el, az elmarasztalt részéről közbevetett 
felebbezés folytán felülvizsgáltatván, miután a 
2608/890. eln. számú belügyminiszteri körrendelet 
értelmében 2 frtot meg nem haladó pénzbüntetést 
megállapító ítélet ellen felebbezésnek helye nincs, a 
felebbezés visszautasításával érintetlen hagyatik.

8/ Előadatik folyó évi 206. kb. szám alatt H araszt- 
kereki Nagy Dénes feljelentése következtében 
ugyanodavaló lakos Gál Mihály és Osváth Dénes 
ellen folyamatba tett erdei kihágási ügy.

Harasztkereki Nagy Dénes feljelentése következtében 
ugyanodavaló lakos Gál Mihály és Osváth Dénes 
ellen folyamatba tett erdei kihágási ügyben a marosi 
alsó járás főszolgabírója által 357/893. szám alatt 
első fokban hozott ítélet, mellyel nevezett Gál 
Mihály és Osváth Dénest a panaszlóval közösen bírt 
erdőben falopás által elkövetett erdei kihágásban 
vétkesnek találván, egyenként az 1879. XXXI. t. ez.
90. §a alapján 4/5 részben az országos erdei alap 
javára és 1/5 részben a megyei betegápolási alap 
javára fordítandó, s behajthatatlanság esetén 4 napi 
elzárással helyettesítendő 10 frt pénzbüntetés és 
egyetemleges kötelezettséggel 8 frt érték, 2 frt 
kártérítési, s 3 frt 30 kr eljárási költségnek 15 nap és 
végrehajtás terhe alatti megfizetésében m arasztalta  
el, az elmarasztaltak részéről közbevetett felebbezés 
folytán felülvizsgáltatván feloldatik, s panaszló 
panaszával polgári perre utasíttatik, mert a mint a 
február hó 5én kelt jegyzőkönyvbe felvéve van, 
panaszló és vádlottak között a perlekedés a miatt 
támadt, hogy a közösen használt és levágott erdőbeli 
csere fák megosztására nézve véleménykülönbségben 
voltak, ily körülmények között pedig lopás nem 
állapítható meg.
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A következő pont alatti ügy tárgyalásánál érdekeltsége miatt elnök ő 
nagyméltósága kilépett és Sándor László alispán úr ő méltósága elnökölt 
9/ Előadatik folyó évi 34. kb. szám alatt Báró Kemény 

Kálmán feljelentése következtében oroszidecsi 
lakos Pelka Dimitru ellen folyamatba tett erdei 
kihágási ügy.

Báró Kemény Kálmán feljelentése következtében 
oroszidecsi lakos Pelka Dimitru ellen folyamatba tett 
erdei kihágási ügyben a régeni felső járás 
főszolgabírója által 1062/1893. kh. szám alatt első 
fokban hozott ítélet melylyel oroszidecsi lakos Pelka 
Dimitrut tilos erdei kihágásban vétkesnek találván, 
az 1879. XXXI. t. ez. 100. §a alapján 4/5 részben az 
országos erdei alap javára és 1/5 részben a megyei 
betegápolási alap javára fordítandó, s behajthatatlan
ság esetén 3 napi elzárással helyettesítendő 5 frt 60 
kr pénzbüntetés, 5 frt 60 kr kártérítés, s 1 frt 50 kr 
eljárási költségnek 15 nap, és végrehajtás terhe alatt 
megfizetésében marasztalta el, a kártérítés, eljárási 
költség Breteán Mihaillat is, mert a kárban talált 
marhák tulajdonosát az idézett törvény 84. §a alap
ján felelősség tevén a Breteán Mihály részéről beje
lentett felebbezés folytán felülvizsgáltatván saját 
indokaiból helyben hagyandónak találtatik.

Több tárgy nem lévén az ülés berekesztetett.

Kmf.
B. Kemény 
főispán 
Hajdú Elek 
aljegyző
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9 FÉNYKÉPMELLÉKLETEK
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2. A völgy felé döntött törzseket nyár végén az ágaktól, 
a csúcsán meghagyott koronától megfosztják



3. A törzsek elindítása a hegyoldalból a völgybe

4. A szálfák félig megemelt vonszolása (száncsóval) 
a tutajbekötőhelyig (a szálfák végükkel vannak előre)



6. Bükkfából készült vízfogó a leeresztő zsilippel



8. Tutajok indítása, úsztatása



10. A tutajban érkezett fa máglyázása, manipulálása 
a fűrészüzem rönkterén



11. Tiszabogdáni fenyőmagpergető

12. Csemetekerti gyomlálás



14. A csemeték szállítása a csemetekertből a vágásterületre
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