
1 BEVEZETÉS

Kós Károly A havas című művében1 a „havas” meghódításának több 
lépcsőjét írja le. Legelőször a hegyvidéki nép -  tudósít Kós -  háborítat
lanul legeltetett, kaszált és vágott fát „a Jára-vizétől a bihari Budurászáig 
és [az erdő] szakadatlan volt a Sebes-Köröstől a Fehér-Körösig” Az 
erdők, hegyek valódi tulajdonosát nem tudta, nem kérdezte senki sem. 
Igaz, a havas használatáért helyenként és időnként faragott fát, deszkát 
adtak az „uraknak”, esetleg legeltették azok állatait, de maga az erdő, a 
havasi rét háborítatlanul övék, a hegyen lakóké, az ott megélhetést 
keresőké volt Ebben változást csak az 1848 utáni jobbágyfelszabadítás 
hozott, akkor is főleg a kataszteri felmérések, az erdőkijelölések, 
határoszlop-állítások. Maga a gazdálkodás azonban addig, amíg a Körös 
völgyében a vasút nem épült meg, alig változott. A vasúttal azután 
megjelentek a fűrészüzemek. Ezek a népnek munkaalkalmat -  szállítást, 
netalán üzemi munkát -  jelentettek. Közben az erdő fogyott, a kopár 
hegyoldalak meg szaporodtak. Az erdők felértékelődése vezetett el a 
Bánffy-composzesszorátus és a váradi román püspökség közötti nagy 
határperhez. „A törvény -  írja Kós -  mindent a püspökségnek ítélt oda; 
mindenki tudta, hogy nem azért, mert igazsága volt (hiszen azt csak az 
Úristen tudhatta volna bizonyítani ebben a hegyi birodalomban), de mert 
a püspöki fiskálisok ügyesebben szolgálták a gazdájukat, mint a 
composzesszorátuséi.”

A püspökség a megszerzett (megtartott) birtokon megújította a határ
halmokat, több gomyikot (erdővédet) alkalmazott, s egyre szigorúbb 
rendszabályokat vezetett be, amelyek elsősorban a legeltetőket sújtották. 
Az ő megfékezésükre nem voltak elegendők a püspökség erdő védj ei, a 
zsandárok közreműködését is igénybe kellett venni. Az eredmény: 
halálos sortűz, halottak, akik „Au murit pentru libertatea padurilor” 
[Meghaltak az erdő szabadságáért].

Az igazi szabadság mégis eljött: 1919-20-ban, majd a földreformot 
követően: ”kicsi úr lett a bihari részeken a váradi püspökség és emléke 
maradt csak az Andrássyaknak Aranyosban. Szél járja a gazdátlan 
Urmánczi-kastélyt át a Belestorkában és a Bánffyak ma már csupán 
kopár kősziklák urai a Valea arsa hozzáférhetetlen vadonában.” A havas 
szabad -  írja Kós 1930-ban -  De beteg és úgy lehet: halódik is már ” 
Az eltüntetett határhalmok, a kopasz hegyoldalak, a marha szája alól 
kinőni nem tudó csemeték, facsonkok, a kiszáradt patakmedrek, a
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hegyoldalakon szabadon lerohanó vizek hirdetik a havas szabadságát -  
és betegségét.

Jelen kötetünkben azt az időszakot kívánjuk megvizsgálni, amikor 
azokat a bizonyos határhalmokat, -köveket elhelyezték, s az egyházak 
polgári értelemben véve tulajdonosai voltak az erdőknek, azok jövedel
mét élvezték -  és nem is gondoltak a „történelmi igazságtevésre”

Az 1879. évi XXXI. törvénycikk, az erdőtörvény az egyházi testüle
tek és egyházi személyek erdeit is fokozott állami ellenőrzés, tehát 
üzemtervezési kötelezettség alá vonta. Ide nagyon különböző eredetű, 
-kiterjedésű birtokok tartoztak. Hiszen az egykor, még a középkori 
birtokadományozások alkalmával a katolikus egyház tulajdonába jutott 
erdőségek csakúgy ebbe a kategóriába kerültek, mint a XIX. század 
közepén végrehajtott úrbérrendezés során, netalán ugyanezen század 
végén vagy a XX. század elején az arányosításkor az egyháznak, illetve 
egyházi személynek adott -  rendszerint kisebb kiterjedésű -  erdők.

Bár az erdőtörvény az iskolai erdőket így külön nem emelte ki, de mi 
azokat is ebben a csoportban tárgyaljuk. Az iskolákat ugyanis részben az 
egyházak tartották fenn, tehát külön erdőterületük nem volt. Másik 
részben az iskolai birtokok az egyháziakból váltak ki, így az együttes 
tárgyalást ez is indokolja. Végül megemlítjük, hogy az úrbérrendezés, 
illetve arányosítás során az iskola személyzetét az egyháziakkal együtt 
vették (a lelkészek egy telki illetményt, míg a tanítók egy felet kaptak2), 
ezért erdejüket általában együtt kezelték. (Jelen tárgyalásunkban eltekin
tünk a vadászerdei és görgényszentimrei erdőőri iskolák erdeitől, ame
lyeket az állami erdők között tartottak nyilván, bár ez utóbbi iskolára 
azért utalni fogunk.)

A vizsgálódáshoz célszerű két nagy birtokcsoportot megkülönböz
tetnünk. Az egyikbe a kiterjedt erdőkkel rendelkező, önálló erdőgazdál
kodást folytató egyházi (és iskolai) birtokok tartoznak, a másikba pedig a 
kisebb, önálló erdőgazdálkodásra alkalmatlan erdők. Az első csoportba 
kerülnek a hosszú történelmi múltra visszatekintő egyházi birtokok. Bár 
ezek teljes gazdálkodástörténetének feltárására nem vállalkozhatunk, 
mégis utalunk egy-két, a XIX. századot megelőző nyomra.

Végül hadd jegyezzük meg: az egyházi erdőbirtokok (általában az 
egyházi testületek) első csoportja már a magánerdőkben folyó gazdál
kodás jegyeit viselte magán. A kisebb birtokok pedig általában a 
községi, közbirtokossági erdőkkel együtt szerepeltek.
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