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1 BEVEZETÉS

Barthos Gyula (1883-1971) emlékének.

Csathó Kálmán visszaemlékezésében a „Rézalja” erdővel (Bihar megye) 
kapcsolatban írja: „négyezer holdnyi tölgyes, közös tulajdona két testvérnek 
/.../ [akik az író nagybátyjai voltak, s akiknek] legfeljebb csak két-három 
évente jutott eszükbe, hogy nini! ideje volna hasznosítani az erdőt is. 
Ilyenkor átküldték a hagymádfalvi zsidóhoz, Mórichoz. Áthívatták, megal
kudtak vele, aztán valamelyikük Móriccal meg Gavrilával, a kerülővel, a 
négyezer hold egyetlen személyzetével, aki vadőr, erdész, sőt erdőmérnök 
volt egy személyben, kiment az erdőbe. Ott megölelgették a vastagabb fákat, 
s azok közül, amelyeket hárman sem értek körül, megjelöltek vagy 
százötven darabot. Ezeket Móric megbecsülte, kifizette, aztán Gavrila 
«ellenőrzése» mellett «kitermelte», ami igen jó üzlet lehetett nemcsak 
Móricnak, hanem Gavrilának is.

A két öreg tulajdonos nem bánta. Azt sem, hogy az egész falu az ő 
fájukkal tüzelt. Semmiség volt ez ahhoz képest, ami magától kidőlt, és úgy 
rothadt el, felhasználatlanul. /.../ Szinte csodálatos volt, hogy a két öreget 
mennyire nem izgatta a pénz, elég volt nekik annyi, amennyiök volt, többre 
nem vágytak.” Ebből következett, hogy amikor az ifjú Csathó nagybátyjának 
a (Felső-)Derna és Tataros környéki „földiszurkot”, a kőolajra utaló 
erdőbeli jeleket megemlítette, az letorkollta: „Ne beszélj erről! Senkinek 
Nekem itt ne turkáljon senki! Majd, ha meghaltam!”1

A tulajdonosokat sem az erdő, sem a fák alatt megbúvó egyéb kincs nem 
izgatta. Egyszerűen nem volt rá szükségük, megelégedtek az erdő vadászati 
lehetőségével, netalán a fákból és egyéb használatokból nyert piciny 
haszonnal. A hagyományos gondolkodás még ekkor, a XIX-XX. század 
fordulóján is megtartotta az egykori nemesi, akkorra azonban már modern 
polgári tulajdonnak minősített, értékes fát (tölgyet) tartalmazó őserdőt.

Hogy ez a magatartás nem volt egyedül álló, arra egy másik, szintén 
Bihar megyei, és szintén az irodalomból ismert alak példáját hozhatjuk. 
Dobsa Lajos színműíró, a „kosgyáni remete”, a mintegy másfélezer holdnyi 
erdejének fáit még tüzelésre sem engedte felhasználni. Saját maga is 
hullfával2 melegített, s legfeljebb egy-egy szekér fát vitt le (személyesen!) a 
piacra értékesíteni. Az erdő számára is szent volt, ahová legfeljebb vadászati 
céllal, főleg azonban „bolyongani”, elmélkedni járt ki.3

Ezt a „luxust” azonban előtt-utóbb nemcsak a növekvő adóterhek, hanem 
az életmódban bekövetkező változások is avíttá, meghaladottá tették.
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Következésképpen az erdőket hasznosítani, azokból jövedelmet kellett 
termelni. Természetesen ez a kapitalista erdőhasznosítás nem máról holnapra 
alakult ki. Ugyanakkor olyan értelemben nem előzmények nélküli, hogy az 
egykori nemesi birtokon lolyó árutermelés nem köthető az általános 
közteherviselést kimondó 1848-as változásokhoz. Jelen kötetünkben 
próbáljuk azokat a nyomokat is felderíteni, amelyek az erdők korábbi 
földesúri hasznosítására utalnak.

A polgári viszonyok életbelépésével akárkinek lehetett erdeje. Ravasz 
László püspök önéletírása szerint az erdélyi társadalom sorrendje így alakult: 
arisztokrata, dzsentri, értelmiségi, polgár, paraszt, zsidó, román, cigány és 
koldus.4 Valóban, a két utolsó kategóriába tartozók kivételével talán 
mindegyik csoportba sorolt személy birtokolt kisebb-nagyobb olyan erdőt, 
amely az 1879. évi XXXI. te., az erdőtörvény szerint a magánbirtokok közé 
sorolható. Igaz, a bennük folyó gazdálkodást nem lehet egységesítem, most 
mi mégis egyetlen kötetben foglalkozunk velük.

Hogy a több ezerhektáros, ráadásul hitbizományi erdőben folyó 
gazdálkodást nem célszerű összehasonlítani egy paraszti, gyakran csak 
néhány árnyi területet elérő birtokkal, az természetes. Mégis lehetnek olyan 
közös tendenciák -  függetlenül az erdők termőhelyi viszonyaiból következő 
eltérésektől - ,  amelyek indokolják ezen birtokkategória részletes 
megvizsgálását. Jelen kötetünk mintegy a másik oldalát mutatja be a 
korábbi, elsősorban a volt jobbágyok erdeivel foglalkozó dolgozatunk 
területének.5 Hiszen ahogyan az egykori úrbéresek birtokába jutottak a 
korábbi együttes, földesúri-jobbágyi használatot is tükrözték, ugyanúgy a 
közös erdőhasznosítás a földesúri erdők felett sem múlt el nyomtalanul. 
Ezért külön és részletesen kitérünk arra az időszakra, amikor a 
jobbágytelekhez kapcsolódó „benifíciumok” között nemcsak a szántóföldek, 
netalán más művelési ágú termőterületek, hanem az erdei makkoltatás, főleg 
pedig az épület- és tűzifanyerés szerepelt.

A dualizmus idején, az említett erdőtörvény időszakában, a magánerdőket 
két nagy csoportba, nevezetesen a hitbizományi és szabad rendelkezésnek 
közé sorolták. Mi itt ezzel a két kategóriával majd csak akkor, amikor 
indokolt (például az üzemtervezéseknél), foglalkozunk külön, egyébként 
pedig egységesen kezesük. Szintén meg kell említenünk az egykori nemesi 
közbirtokosságokat is. Amíg közös erdőt tartottak fenn, addig rájuk a 
közösségi erdők törvényi előírásai vonatkoztak, s így azokról már korábban 
írtunk. Ebben a könyvben lehetőségünk lesz azonban egy-egy felosztási 
folyamatot is nyomon követni. Azaz a nemesi eredetű közbirtokosság 
erdejének magánhasználatú (-tulajdonú) erdővé válását tetten érni.
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A Bihar megyéből idézett öregek fiai, unokái az erdőkről más másképpen 
gondolkoztak. Az ott felhalmozott, évszázadok alatt összegyűlt tőkét 
hasznosítani akarták. A többség megelégedett azzal, hogy a fát lábon eladta 
(gyakran nem a legjobb áron), a pénzt bekasszírozta, s abban bízott, hogy 
fiai majd csak boldogulnak valahogyan vágható erdők nélkül is. Néhány 
birtokos azonban hosszabb távon is jövedelmező üzletet kívánt kötni, amit 
legtöbbször a fakitermelésbe és fafeldolgozásba történő betársulással tudott 
megvalósítani. Mostani könyvünk a hasznosítatlan, tartalékföldnek, legfel
jebb vadászterületnek tekintett erdőktől a modern ipari felhasználású, -fel- 
dolgozású tőkés erdőbirtokokig vezető utat kívánja bemutatni.
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2 A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS ELŐTT

Ahogyan az erdélyi közösségi erdők történetét összefoglaló munkánkat, a 
tárgyalást itt is WERBŐCZY Istvánt idézve kell kezdenünk. Hármaskönyve7 
szerint -  amely Erdélyben törvénykönyvként szolgált -  a földesúri tulajdon a 
parasztok kezén lévő birtokokra is kiterjedt, mivel azokat csak a munkájuk 
„jutalma” illette meg. Ebből következett, hogy a földesurak a tulajdonukról 
szóló rendelkezéseket, netalán korlátozásokat a lehető legérzékenyebben 
fogadták. S az nem is volt szokásban csak a XVIII. századi úrbérrendezések, 
illetve az abszolutista uralkodói hatalom kiépítése, működése idején. Mégis 
meg kell azonban néhány, ráadásul az erdőket is érintő korábbi rendelkezést 
említenünk.

Bár Erdélynek Zápolya János halála utántól, 1540-től kezdődően önálló 
törvényhozása volt, mégis idézzük I. Ferdinánd 1548. évi XLIX. tc.-két, 
mivel Magyarországon ez az első, kimondottan az erdők berendezésével, 
sőt használatával kapcsolatos törvény. Mivel a rablók -  szól a törvény utolsó 
része -, „akik az utak biztonságát veszélyeztetni szokták, azon a vidéken a 
sűrű erdőkben szoktak elrejtőzni, |a karok és rendek) határozták, hogy az 
ilyen erdőket a szomszédos vármegyék jobbágyai az utak mellett minden 
oldalról kétszáz könyöknyi szélességben vágják ki, hogy a rablóknak ne 
legyen alkalmatosságuk.” Ezen törvényt a királyi Magyarországon még 
többször megerősítették. (1597: XLV te., 1625: XIII. te. 9.§.)

Érdekes módon Erdélyben 1812-ben ismét felbukkant az utak menti 
erdők kivágásának kérdése. A székelyföldi örmény kereskedők kérték, hogy
-  a maguk és portékáik biztonsága érdekében -  a Málnás és Tusnád közötti 
út mentén „egy-egy puskalövésnyi távolságra” a hatóságok vágassák ki az 
erdőt.8

A földesurak birtokkal, így erdőkkel kapcsolatos szabad rendelkezése 
korlátozásával kapcsolatban meg kell említeni az erdélyi 1747. évi II. tc.- 
ket. Ez a „bányamíveléshez szükséges fának, gerendáknak és egyebeknek 
illő és mérsékelt áron való átengedéséről és az ellentétek kiegyenlítéséről” 
intézkedett. Kimondta, hogy a birtokosok a bányák műveléséhez, az 
ércnyeréshez kötelesek fát biztosítani. (Ez egyébként még a középkori 
kuttenbergi és iglaui bányajogból következett9.) „A föld- és 
bányabirtokosok -  szólt tovább a törvény -  között felmerülő összeütközés 
esetében a bányahatóság a hazai törvényekben járatos vidékieket is maga 
mellé vevén, a vitás ügyeket vizsgálja meg és a mérsékelt ár fölött 
határozzon; a melyhez a birtokos minden ellenvetés nélkül alkalmazkodjék
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/.../; a hol pedig az erdőkben oly nagy hiány van, hogy a birtokos a területén 
levő bányákhoz a szükséges fát a maga kára nélkül át nem engedhetné, ezt a 
tényt vagy a helyi tisztviselőkkel, vagy tisztességes férfiak tanúságtételével, 
vagy pedig kibocsátás útján történő helyi szemlével állapítsák meg”, s akkor 
a kincstárnak kell a faszükségletről gondoskodnia.

A fenti, a kameralista gazdaságpolitikát tükröző törvény mellett, azzal 
párhuzamosan azonban az uralkodó egyre határozottabban avatkozott bele a 
földesúr és a jobbágy viszonyába is. Mielőtt ennek részleteire kitérnénk, 
szólnunk kell a tilalmas erdő fogalmáról.

A „tilalmas” mind az azonos tulajdoni jogú, hasonló állású birtokosok 
között, mind a földesúri-jobbágyi viszonylatban megjelent. Az utóbbira 
példa lehet egy Szilágy megyei, 1672-ben Dabjonújfaluban feljegyzett 
dokumentum: „Bárdos Tilalmas Erdeyek vagyon az Urak(nak) Nagy Szegh 
fele, Udvarhely és Solymos felé, mellyet az Udvarhelyiekkel és 
Solymáriakkal együtt élik ” Tehát a bárdos erdőt csak az „urak” 
„élhették” Szintén SZABÓ T. ATTILA gyűjtéséből származik a következő, 
1778-ban kelt, a Nyárádmagyarós (Maros-Torda m.) körüli erdőkre 
vonatkozó feljegyzés: „az Külső Possessorok(na)k, se erdőtiltáskor, se 
szabadittáskor, sohais hirt nem adnak az Magyarosi lakosok.”10 
Következésképpen az esetleges tiltás, illetve felszabadítás mindenkire 
vonatkozik.

A közös birtokban lévő erdők különböző tilalmazása természetesen nem 
volt öncélú, hanem azt legtöbbször az erdő állapota indokolta. S itt már 
utalhatunk is a tartamos erdőgazdálkodás (inkább: -megtartás) ma is 
legfontosabb követelményére, az erdőfelújításra. A következő példánk erről 
szól.

AHunyad megyei Marosnémeti földesurai 1730-ban írták: „tapasztalván 
nyilván való kárunkat lenni /.../ határunkon levő erdeinknek oly 
elpusztításokat, hogy már is nem csak épületeknek, vagy csak karónak való 
fák is erdeinkben maradtak volna s találtatnának, de maradékinkra még csak 
tűzifának való alkalmas fák erdeinken sem maradnak.” Ezért kijelöltek egy 
darab olyan erdőt, amelyből mindenki csak a saját szükségletére hordhatott 
tűzifát, míg a többi részeket kímélni kellett. Sem a tűzifára kijelölt, sem a 
tilalmasból nem szabad senkinek a dévai piacra eladásra fát hordani. S hogy 
ezt a határozatukat a kereskedelem „másik végén”, a piacon is megtudják, 
gondoskodnak végzésük dévai kihirdetéséről. Sőt a határozat ellen vétőket -  
akár possessorok (közbirtokostársak), akár „paraszt emberek” legyenek -  
keményen megbüntetik.11 íme a mindenkire vonatkozó tilalmazás, amely 
azonban „mérsékelt”, mivel az erdőből saját szükségletre tűzifát lehetett
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nyerni. A továbbiakban azután még a legkülönfélébb tilalmakkal fogunk 
találkozni.

2.1 Jobbágyok a földesúri erdőkben

Az erdélyi 1791. évi XXX. te. (XCV te.) az erdőket egyértelműen a 
földesurak „gondviselése” alá helyezte, azok engedélye nélkül a jobbágyok 
sem irtásokat, sem legeltetéseket, sem pedig faizási haszonvételeket nem 
tehettek. (A magyarországi részekre ugyanezt az 1767. évi urbáriumban -  
VI/VII.§ -  mondták ki.12) A kérdés ilyen módon történő, tulajdonképpen a 
Hármaskönyvből következő egyértelműsítése természetesen számos, az 
erdők használatában már korábban is meglévő, majd a XIX. században ismét 
meg-megújuló problémát vetett fel. Tekintsük ezeket át olyan sorrendben, 
ahogyan azt a községi erdők esetén is tettük. Ennek megfelelően legelőször 
az irtás kérdését vizsgáljuk meg.

Az uralkodó által 1769-ben kibocsátott úrbérrendezési terv, a „Bizonyos 
Punctumok”, az irtások ügyét a helyi, illetve az ősi szokásjogra helyezte.13 
Az 1791. évi törvények közül a XXVI. te. hetedik bekezdése szerint az 
irtásföldek „gyümölcsét” a parasztok külön adózás nélkül csak hét évig 
élvezhették, amely haszonélvezet „a reájuk fordított munka bérét /.../ 
kétségtelenül, sőt túlságosan kiegyenlítette.” A XXX. tc.-bcn pedig az enge
dély nélküli további irtásokat tiltották meg szigorúan.

IMREH István 1812-ből idézi Oltszem (Háromszék m.) környékéről a 
„Kisnyír Avas Erdő” irtását, ahol a Mikó család nem a helyi jobbágyokkal, 
robotmunkában, hanem más, tulajdonképpen bérmunkában végeztette el az 
átalakítást. Mecenzéfről, Abaúj-Torna megyéből hívtak be erdőirtásban 
járatos munkásokat.14

Az irtásra (ahová a korabeli szóhasználat nemcsak a fák kivágását, hanem 
bizonyos lecsapolásokat, mai fogalmaink szerinti telkesítéseket is soroltak15) 
Erdély másik végéből, Zaránd megyéből is hozhatunk példákat. Itt a vidék 
kutatója, KOVÁCH Géza a jobbágyok „öntevékeny” munkáját emeli ki.16 A 
XVIII. századra jellemző munkálkodásban a II. József által 1785-ben 
behozott, a jobbágyok szabad költözködését kimondó rendelet -  írja 
KOVÁCH -  jelentett változást. A földesurak egyre nagyobb figyelmet 
fordítottak mind az irtással kialakított, termővé tett földekre, mind a meglévő 
erdők használatára. Ennek következtében a jobbágy(paraszt-)földek 
gyarapításának lehetősége megszűnt, és az erdők többé-kevésbé szabad
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használata is beszűkült. A Zaránd-hegységre korábban jellemző talajváltó 
gazdálkodást a korszerűbb nyomásos váltotta fel. A szomszédos Arad 
megyében, a síkföldi vidékeken szintén hasonló folyamat ment végbe. Azzal 
a különbséggel, hogy ott az erdőirtások a XIX. század elejéig a kincstári 
birtokokat kevésbé, hanem elsősorban a földesúriakat érintette.17

Még egy, szintén síkvidéki példát hozunk, mégpedig Ugocsa megyéből. 
Az 1797-ben felvett úriszék jegyzőkönyve szerint a Haller grófi erdőket „a 
Turczon lakos szabados emberek, minden mód nélkül tenni szokott 
Irtásaikkal, az erdőkben tetemes károkat okoztak légyen.” Ezért megbízták 
az „erdő Bírák”-at, hogy nézzenek utána: vajon a „szabadosoknak” van-e 
irtási szerződésük, egyáltalán a földesúri hatalom alatt álló erdőkbe 
beléphetnek-e? Ha nincs, akkor „azok tőllök, mint erdő Pusztításoktól, 
minden fáradságok megjutalmazásán kívül el vétessenek, vagy ha lészen is 
mindaz által, az erdőknek, kivált képpen a’ Tilalom alá rekesztett erdő 
Szakaszszának pusztításától keményen el tiltassanak.”18

Szintén ezt a vidéket, a magyarországi megyéket érintette az 1836. évi 
VI. te. 3.§-ának rendelkezése. Eszerint ha az irtásföld beleolvadt a 
jobbágylelki állományba, akkor érte a jobbágy földesurától megváltási díjat 
vagy irtásbért nem követelhet. Azaz az irtással járó többletmunka díja 
elveszett.19

Visszatérve az erdélyi törvények irtásokra vonatkozó részére, az 1848: 
III. tc.-ket kell megemlítenünk. Ebben megerősítették az 1791. évi XXVI. és 
XXX. tc.-kek rendelkezéseit, azaz: az irtványok majorsági földek. Igaz, itt 
engedményeket is tettek; amennyiben a jobbágyok az irtást nem a földesúr 
nyilvános tilalma ellenére tették, az irtásföldek a telki állomány pótlására is 
felhasználhatók (2. §). A jövőben teendő irtásokat illetően pedig felhívták a 
figyelmet az irtási szerződés („engedelem” és „egyezések”) világos meg
fogalmazására. Továbbá az engedély nélkül tettek esetében elkülönítették a 
három évnél korábbi, illetve az azon túliakat. A három évnél nem régebbi 
irtásokat a földesúr „minden költség megtérítése nélkül visszaveheti”, míg a 
régebbieket a többi úrbéri föld megváltásával együtt kellett -  a földesúr 
kárának megtérítése mellett -  visszaadni, esetleg megváltani (3.§).

Az 1848-as jobbágyfelszabadítási törvények az irtások esetében is az 
addigi gyakorlatot tartották meg azzal, hogy az úrbérest szolgálatai alól 
felmentették. így az irtásföldek kérdése részben a korábbi szerződések 
alapján állt, részben pedig majd az úrbéri elkülönítéssel kapcsolatos perek 
tárgya lehetett (ahol kiindulópontul általában az 1848. év eleji állapotot 
fogadták el). Mint ilyen azonban már az erdészeti problémákon kívül esik,
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ezért nem foglalkozunk vele. Annál jobban érdekel bennünket az erdőirtás 
módszereivel kapcsolatos hatósági intézkedések sora.

Az erdők égetését és a fák körül gyürüzését (WERBŐCZYnél: a fák 
„hántását”) az erdélyi főkormányszék 1761-ben és 1765-ben körrendeletben 
tiltotta meg.20 Ebből a korból, 1758-ból idéz SZABÓ T. Attila egy zágoni 
(Háromszék m.) feljegyzést: az „ezen fen Specificalt Urak erdeit s hellyeit 
tilalmas nyírfáit pusztították s rontottak Dohottat egetven némely 
részeiből.”21 Többek között az ilyen esetek miatt 1761-ben az 
erdőgyújtogatást és az avarégetést tiltották meg. Később, 1783-ban, amikor 
az 1781. évi erdőrendtartást nyomtatásban szétküldték, külön is felhívták a 
figyelmet: „a hatósági tisztviselők főkép[p]en tavasszal és késő ősszel a 
száraz fű és avar s a hullott fák elégetését tartsák szigorú tilalom alatt, s ez 
országszerte általános elvül hirdettessék ki és érvényesítessék.” 1799-ben 
újra az erdőégetést tiltották -  s ebből következtethetünk a korábbi 
intézkedések hatékonyságára is.22

Végül az 1811:XXXIV te. 5. pontját idézzük, amely szerint erdőben 
tüzet rakni és tűzzel irtani tilos. Ez vonatkozott a saját erdőre is, azaz maguk 
a földesurak sem voltak jogosultak az erdejüket tűzzel pusztítani. A 
törvényben külön is kitértek a szomszédos birtokokon okozható károkra, 
illetve a szándékos gyújtogatásra. Továbbá érdemes ideírni az általános 
tűzoltási kötelezettséget: „A midőn pedig a láng a meggyújtott erdőkben 
harapózni kezdene, ha azon helységeknek, a melyeknek határin a 
meggyújtott erdők lesznek, lakosai a harang-szóra vagy lárma-szóra, a vagy 
más e végre adandó jelekre a tűz megoltása végett azonnal megjelenni és 
annak megfojtására alkalmatos akármely eszközöket alkalmaztatni” 
kötelesek.

A magyarországi erdők tűz elleni védelme szempontjából meg kell 
említenünk az 1840. évi IX. tc.-ket „a mezei rendőrségről” Ebben írták: „A 
ki erdőben, kivált szárazság idején tüzet gerjeszt, s azt el nem oltja, annyival 
inkább, ha gondatlanságból vagy önként szándékkal az erdőt /.../ felgyújtja: 
az okozott kár és gondatlanság fokozatához képest a kárnak és költségeknek 
megtérítésén felül, még fogságra is, sőt illetőleg mint gyújtogatót, a honi 
törvények értelmében súlyosabb büntetésre is ítéltessék” (12.§).

A legeltetés és a makkoltatás mint jobbágyi (és földesúri) haszonvétel 
közvetlenül kapcsolódott az erdőkhöz. JAKAB Elek idézi az erdélyi 
törvénykönyv, az Approbata Constitutio III. rész 33., 1. címét: „... a 
közszabadsággal ellenkezik, hogy valaki más ember határán (birtokában) 
marhalegeltető helyeit (ezek köztudomás szerint Erdélyben az erdők) kedve 
ellen élje és éltesse, s a ki teszi megegyezés nélkül, marháját szabadosan
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behajthatják.” Az erdélyi „nagyfejedelemség” idején, 1769-ben pedig 
főkormányszéki rendelettel tiltották ki a növésben lévő erdőkből a 
kecskéket, juhokat és „barmokat” 23 Tudjuk, ezek a tiltások az erdészeti 
rendtartásban (1781) és -törvényekben (1791. és 1811-1812. évi) meg
ismétlődtek.

WERBŐCZY törvénykönyve szerint a „fejszés és makkos” erdők voltak 
a legértékesebbek. Következésképpen ezek megóvására minden időben 
külön gondot fordítottak. A továbbiakban egy, a makkoltatással kapcsolatos 
dokumentumot idézünk TAGÁNYI Károly erdészeti oklevéltárából.24

1666-ban a Torda (később Maros-Torda) megyei Felsőoroszi jobbágyai a 
Sárpataki Márton és Alpestesi Balogh Máté közös tulajdonában lévő, „Nana- 
Kálda” nevű erdőben nemcsak maguk, hanem idegenek sertéseit is 
makkoltatták. A két földesúr közötti vitát azután a fejedelmi követek, bírák 
döntötték el. A megkötött egyezség szerint az erdőt Alsó- és Felsőoroszi 
egyenlő joggal bírja, míg a makktermés használatából Balogh Máté 2/3-ad, 
Sárospataki Márton pedig 1/3-ad részben húz hasznot. Végül azt is 
kikötötték, hogy csak ezen erdő hasznáról döntöttek, míg a többit, „melyeket 
ab antiquo a felső-orosziak és azon Felső-Oroszi legitimus possessori in 
pacifico dominio külön bírtak, semmi közit tekintetes Sárospataki Márton 
uram ő kegyelme, successori, sem pedig az alsó-orosziak nem mondják, sem 
nem tartják.”

A Sárospataki Márton és alsóoroszi jobbágyai által elvesztett, a kérdéses 
„Nana-Kálda” erdőn kívüli területek tehát még „kóborló” sertések számára is 
tilalmasak. Azaz a WERBŐCZY István Hármas könyvében legértékesebbnek 
leírt makkos erdők tulajdonjoga (s ezzel egyes települések határvonala is) 
nagyon hamar akár a nemesek közös birtoka szétválasztását, megosztását 
követelte meg.

Általánosságban elmondható -  amit majd a részletes felmérések során is 
látni fogunk -  , hogy a földesúri erdőkben a saját jobbágyok mindig 
kedvezményesebben legeltethették a sertéseket, mint az idegenek. (Mindezt 
megerősítette a magyarországi 1836:VI. te. 4.§-a.) Ez az erdőbeni 
haszonvétel korlátozódhatott csak kimondottan a makkoltatásra, azaz a 
makktermő évek időszakában 1-2 hónapra. Ilyenkor a makkoltatást akkor is 
korán elkezdték, ha netalán az erdő felújításáról akartak gondoskodni. A 
makknak ugyanis legelőször a „férgese” hullott le, amit a sertések nemcsak 
felettek, hanem túrásukkal a talajt a következőkben lehulló, egészséges 
makkok számára is előkészítették; így azok földbe jutását, kicsírázását 
biztosították. Szintén itt kell rámutatni arra, hogy a bükk-, a tölgy- és a 
kevésbé ízletes csermakk közül a sertések a tölgy-cser elegyes erdőkben
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először mindig a tölgyét ették fel, a cserét csak akkor, amikor azt már a dér 
megcsípte.25

Végül hadd utaljunk még az erdészek számára triviális, de az átlagolvasó 
előtt általában kevésbé ismert tényre, a makktermés időszakosságára. 
Magyarul: sem a bükk-, sem a tölgyfa nem hoz minden évben termést. 
Következésképpen egy-egy vidéken a makkoltatási lehetőség akár évekig 
kimaradhat. Ebben az esetben az illető erdőrészt általában elzárják a 
„szertekóborló” sertésektől. Mivel azonban az állatlétszám nem tudja 
követni a makktermő éveket, sok helyen az állatok akár egész évben is az 
erdőben találnak táplálékot. Ez különösen a sertésekre igaz, amelyek 
képesek nemcsak a növényeket (gombákat) kitúrni, hanem például a 
hangyabolyokat vagy egyéb rovarlárvákat is. (Ezt „túrtáplegelőnek” is 
nevezik.) Következésképpen az erdei legeltetés eme sokszínűsége a 
jobbágyok földesúri erdőkben történő használatát szintén „tarkává” tette. S 
mindez majd a jobbágyfelszabadítás időszakában okozott sok gondot, adott 
vitákra lehetőséget.

A jobbágyok faizása, tűzi- és épületfanyerése addig, amíg az erdők közel 
és számolatlanul álltak rendelkezésre, nem okozhatott gondot. A földesurak 
legfeljebb arra figyeltek, hogy a maguk építkezéséhez, továbbá fűtéséhez, 
netalán egyéb mezőgazdasági szükségletére elegendő fa kerüljön. Ezt 
robotban, illetve egyéb szolgáltatásként a jobbágyok a helyszínre 
szállították, feldolgozták.

BÍRÓ Vencel az erdélyi udvarházakat bemutató könyvében írja: az 
„udvarházban /.../ két galambdúc is állott. /.../ Zsindelyes galamblakó helye 
hat emeletre terjedt. A másik galambdúc alja tyúkólul szolgált, két oldalát 36 
szál fenyő borította. /.../ Az udvarról nem hiányoztak a fák (kőris, alma) 
sem, hűs helyet adva és kellemes látványt nyújtva a ház lakóinak.” A 
földesúri lakóhely leírása után lássuk a jobbágyét is: „Akkor szinte 
kizárólagos volt a fából való építkezés, így a jobbágy könnyen összeróhatott 
magának házat. /.../ Fából épült az istállóban a vályú, továbbá a házkémény, 
járom, sövényből készült a kerítés, az ól...”26

A XVII. századi, idilli kép a következő században fokozatosan 
megváltozott. Ahogyan az irtásoknál már említettük, a nálunk második 
jobbágyságnak nevezett időszakban a fanyerés, továbbá minden más 
erdőhasznosítás egyre ellenőrzöttebben, egyre több tilalommal vált terheltté. 
Célszerű erre is példákat hozni.

Gróf Bánffy György gyalui, hidegszamosi és hévszamosi birtokának 
urbáriumát (és invertáriumát) idézzük 1727-ből.27 A hév(meleg-)szamosi- 
akat illetően írják: „Sylvae glandiferae. Vagyon egy Czigre nevű, bükk
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makkos nagy darab erdő az Isár oldalban, melly (!) meg hi/hátik 600 sertés. 
Vagyon egy Hoszszu nevű bérc/, melly a Hév Szamosi lakosoké volt; a mint 
referállyák; Bakos Úr(am) ezt töllök el vevén cedalta a hellyet a Czigres 
nevű erdőt, a melly Ur részére tartatott eleitől fogva. Vagyon egy Dombrava 
nevű tölgyes erdő, melly a falué; meg hízik rajta mák termés idején 300 
sertés.”

Az idézetből rögtön több, a későbbiekben külön-külön is fontossá váló 
probléma tűnik ki. Ezek: a földesurak közötti határ; a falusiaknak átengedett, 
majd visszavett erdő és végül; az erdő (miként a kérdőpont, a „sylvae 
glandiferae” arra utal) makkoltatási hasznosítása.

Olvassuk tovább a hévszamosi határ leírását: „Ezen fen megirt berczeken 
és Havasokon túl, egészszen a Topán falvi határig; melly is két mélföldnyire 
(!) extendalodik; mind Ur részére való Havasok az Topanfalviak bírják 
Taxában. Amelly Havasokra is valakinek, lakás végett felmenni Ur vagy 
Tisztek hire s czedulája nélkül meg nem engedtetik: ha ki a nélkül találtatott, 
marháját el hajtották magát incaptiválták.”

Ebből már a taxafizetés melletti erdőhasználat, sőt a „czedula” 
intézménye is kiderül. A későbbiekben az erdők hasznosításának ezek is 
meghatározó elemei lesznek.

Az 1767. évi magyarországi (tényleges) és az 1769. évi erdélyi 
(kísérlet) urbáriumok a jobbágyok faizási, egyáltalán erdőélési jogát 
igyekezett mind a földesurak, mind a jobbágyok oldaláról biztosítani. A 
jobbágyoknak ugyanis lehetővé tette, hogy az addig nekik, illetve a 
községnek átadott erdőket használatukban továbbra is megtarthatják. így a 
XVIII. század közepén talált határbeosztás (-használat) jórészt állandósult. 
Azaz a SZABÓ István által klasszikusként felvázolt felosztást konzerválta:

-  urasági erdők, amelyekben a jobbágyok semmiféle használatot nem 
gyakorolhattak;

-  urasági erdők, ahol a jobbágyoknak faizási joguk van;
-  a jobbágyközösségnek átadott erdők.

Mindegyikre hozunk egy-egy példát azért, hogy a későbbiekben a 
Cziráky-féle összeírás utalásai könnyebben legyenek érthetők.

1807-ben a nagymajtényi (Szatmár m.) jobbágyközség panaszkodik a 
Károlyi családra, mert az őket a (magyarországi) urbárium rendelkezései 
ellenére az urasági erdőkből -  ahol fácán és más vad „tenyészik” -  kitiltotta. 
„A szegény esedezőknek -  írták -  nem adódott hasonló haszonvehetős erdős 
hely a majthényi határban, nem is adódhatík, mert nincsen az egész határban, 
ahol csak vesszőt vagy tövist lehessen vágni. Márpedig mindennapi 
gazdaságnak folytatására elkerülhetetlen szükséges a szegény lakosoknak ez
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a gazos erdős hely, mert kell kerítésnek való vessző és tövis, kell szekérhez, 
boronához való gúzs, szeg s a többi, melyekért dolog idején messze 
határokra nem szaladhat a szegény ember.” Ennek alapján kérték, hogy 
nekik a korábban ígért, de a vadászati érdekekre való hivatkozással 
megtagadott erdős, bozótos helyeket -  ahol már „sem fáczán, sem vad 
nincsen” -  adják át.”29

A jobbágyok faizására a szintén magyarországi megyéből, Ugocsából 
1797-ben származó úriszéki jegyzőkönyvet idézzük. Ott többek között 
megállapították: „ezen Uradalomban [tudniillik a Haller grófokéban] a’ 
Parasztságnak sehol is különös erdelyek nincsen, hanem csak a’ Földes 
Uraság jó akarattyából használlyák, mert különben is dűlt és esett fa 
pazarlásig vagyon”, azt szabadon, de nem kereskedési célra szedhetik. Az 
épületfát („nyers fákat”) azonban csak megfelelő cédula mellett, fizetés 
ellenében vághatnak ki.30

Végül a jobbágyközösségnek átadott erdőre egy székelyföldi példát 
hozunk. Amikor 1827-ben az Árapatakon (Háromszék m.) érdekelt 
nemesek az erdőt maguk között felosztották, a jobbágyoknak is kiszakítottak 
egy 500 holdas részt. Igaz, ez távolabb fekvő, nehezebben megközelíthető 
helyre esett, de a kijelöléssel saját erdejüket mentesítették a faizási 
terhektől.31

A magyarországi részeket illetően meg kell emlékeznünk az 1836. évi 
VI. te. 4.§-áról. Eszerint ahol a jobbágyok korábban ingyen kaptak tűzifát, az 
őket továbbra is ingyen illeti meg. Ugyanez vonatkozik az épületfára, sőt ha 
„az erdei rend sérelme nélkül” kereskedésre való fát is termelhetnek, azt a 
földesúr -  természetesen ellenszolgáltatás mellett -  megengedheti. Ha az 
ingyentűzifával kapcsolatban panasz támadna, azt a megyei közgyűlés 
küldöttsége köteles megvizsgálni. Szintén fontos rendelkezés, amely szerint 
a földesúmak a jobbágyoknak (-községeknek) átadott erdőkbeni felügyelete 
megmarad. Tehát az ottani erdőhasználatért -  legyen az saját célú vagy 
kereskedésre szánt -  ő a felelős.

Ahogy az időben haladunk előre, mind sürgetőbben vetődik fel a közösen 
használt földesúri és jobbágyi erdők elkülönítése, azaz a jobbágyoknak saját 
használatú erdők kimérése. Erre utal az erdélyi 1847. évi V. törvénycikk, 
amikor kimondja: „a közös használatból származható panasznak megelőzése 
végett az úrbéri végrehajtó bizottmány kötelessége leszen ily majorságerdők 
egy részét az úrbéresek számára, közöttük és földesuraik közt kötendő 
szabad egyezkedés útján, vagy a szerződés nem sikerülése esetén, ha a 
kiszakasztást a földesúr kívánja, kiszakasztani”(3.§). Ezzel együtt a
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jobbágyokat figyelmeztették: ha a számukra kimért, megkapott erdőt 
elpusztították, újabbra igényt nem tarthatnak.

A 48-as törvények az elkülönítést kötelezővé tették. Az elkülönítésig az 
erdők feletti gondoskodást azonban továbbra is a volt földesurak látták el. 
Külön meg kell említenünk az erdélyi IV te. 4. §-ának utolsó mondatát: 
„Építményekre fordítandó fa adása /.../ ezentúl megszüntettetik; 
egyszersmind az erdők jó karban tartására felügyelni a törvényhatóságnak 
szoros kötelességökké téteük.”

A jobbágyokat megillető erdei haszonvételek 1848-ig természetesen 
valamilyen szolgáltatáshoz kapcsolódtak. Ez következett magából a 
feudalizmusból, de a mód, ahogyan ezzel az egyes földesúri birtokokon 
éltek, nagyon eltérő lehetett. Az erdőkkel kapcsolatban tehát meg kell 
emlékeznünk az adózásról, illetve az erdőhöz kapcsolódó jobbágyi 
szolgáltatásokról.

A legegyszerűbb a sertésmakkoltatás adóztatása volt. A Jósika-uradalom 
levéltárából idézzük Bánffyhunyad (Kolozs m.) 1718. évi bejegyzését: 
„Ezen falu határán, Székelyjó és Nagy Sebes felé vagyon nagyon jó makkos 
erdő, mellyben in communi meg hizhatik /.../ Ezer sertés, melly erdő is az 
egész compossessarokkal és Bánffi Famíliával közönséges, a sertésekből 
tizedet adnak, ha pedig a tízes számot nem adagnállya, nyolez nyolez nyolez 
pénzzel megváltanak egy sertést/ ’32

A faizáshoz általában különféle fuvarozási és favágási szolgáltatásokat 
kapcsoltak. A Mikó-uradalomban, Hídvég (Háromszék m.) környékén a 
földesúr nemcsak a fáért kért robotszolgáltatást, hanem például az erdőn 
vagy a hidakon való átjárásért is.33

Az erdei termékekkel történő adózás is általános volt. A gyalui (Kolozs 
m.) uradalomban mind a zsindelyre, karóra, mind az erdei gyümölcsök közül 
a mogyoróra van utalás.34

Az előzőekben áttekintett témák általában nem egyenként, hanem 
uradalmanként együttesen fordultak elő. Sőt a kérdéseket bonyolította 
esetenként az is, ha a földbirtokosok erdeje még közbirtokosságban volt, 
azaz a földesurak között sem osztották fel. Egy ilyen példát hozunk a báró 
Jósika család Kolozs megyei uradalmából.35

A magyarvalkói közös havasok (amelyben a másik jelentős birtokos a 
Bánffy család volt) ügyében 1808 júliusában olyan határozatot hoztak, hogy 
ott a birtokosság képviselőinek szemlét kell tartani, mert „az havasi lakosok 
úgy más idegenek is az havasokban igen sok károkat tesznek, azokat 
szabadon pusztítják, prédálják. A szemle során feljárták a fűrészmalmokat,
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s találtak: 5479 „tönköt” (rönköt); 1384 „tönkdeszkát”; 983 gerendát; 96 
szarufát; 991 500 zsindelyt; 90 lécet és 2500 szőlőkarót.

A szemle után meghatározták, hogy a „tönkért” egy húszast, míg a többi 
választékért ennek arányában (kevesebbet) kell fizetni. Az illető a pénz 
letétele után egy cédulát kap, amivel az erdőpásztoroknál jelentkezik. Azok 
megmutatják neki, hogy hol vághat fát, s a fa kitermelésekor az 
erdőpásztorok is jelen vannak. A fa elszállítása szintén az erdőőr 
jelenlétében, illetve „hírével” történhet. A cédula nélkül fát kivágókra 3 
magyar frt-nyi büntetést szabtak ki, míg az engedély nélkül fát elvi vöket a 
harmadnapos törvényszék elé utalták.

Ugyanezen szemle során az erdőben már kivágott, továbbá a lakosok 
„kertjében” található fákat is összeírták. A tetteseket megnevezték, de a 
továbbiakban csak az eltulajdonított fák értékét határozták meg, a büntetést 
nem részletezték. Az ekkor felesketett erdőpásztoroknak viszont szigorúan 
meghagyták, hogy az erdőinspektor (aki Jósika Antalné udvarbírája volt) 
engedélye, cédulája nélkül ne adjanak ki fát. Lécet, szarufát, szőlőkarót, 
kertkarót nem lehetett kereskedelmi célra termelni. Szintén az erdőpásztorok 
feladatává tették az erdőkben, havasokon lévő legelők használatának 
ellenőrzését is. (A legelőre is cédulát kellett váltani.)

Ugyanezen közös havasok használatával kapcsolatos egy 1820-ból 
származó dokumentum.

A tulajdonosok igyekeztek a közös havasokban tett irtásokból a 
jobbágyokat kivetni, a mégis maradók számára viszont taxát megállapítani, 
amelyet azok a közös kasszába kötelesek befizetni.

Szintén ekkor határozták el, hogy a havasokról szállított fa négy fő 
irányában, a Szamos, a Bélés-, a Gyurkuca- és a Simon-patakának völgyében 
minden rönköt -  eltérő számozású -  bélyegzővassal jelölnek meg. Az 
erdőinspektor ezek alapján tudja ellenőrizni a fűrészmalmoknál lévő fák 
eredetét. Az esetleg bélyeg nélküli fákat az erdőinspektor lefoglalja, majd 
elárverezi. A beszedett pénz részben az ő éberségének, fáradságának a díja, 
míg a többi a possessorok közös kasszájába folyik be.

Ennek a gyűlésnek a legfontosabb határozata azonban mégsem az erdők 
őrzésével, hanem a fürésznialmok bérlésével függött össze. Kiderült ugyanis, 
hogy az egyik birtokos olcsóbban, a másik drágábban adja bérbe a felé eső 
területen a fűrészmalmot, illetve annak helyét (na és természetesen a 
működéséhez nélkülözhetetlen vágási lehetőségeket). így a fűrészmalmosok 
ahhoz a birtokoshoz mennek engedélyt kérni, akinek faluja határában 
olcsóbban jutnak malomhelyhez. Ezt megszüntetendő határozták el, hogy 
mindegyik földesúr a malmok után évente 500 deszkát kér. Végül a gyűlésen
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gondoskodtak arról, hogy a hozott végzéseket a falvak lakóival 
megismertessék, „hogy senki ezen túl a tudatlansággal magát ne mentesse.”

A „tudatlanság”, az eltérő rendelkezések, netalán a vidékenként nehezen 
nyomon követhető terhek, jobbágyi szolgáltatások miatt a XIX. század 
elején ismét megkísérelték az úrbéri összeírást, illetve szabályozást. A 
továbbiakban ennek az erdészeti vetületét vizsgáljuk meg.

2.2 A Cziráky-féle összeírás (Conscriptio Czirakyana) erdészeti
vonatkozásai

A modem kori erdélyi erdőgazdálkodás szempontjából nem 
elhanyagolható a XIX. század eleji állapot. A jobbágyfelszabadítás utáni 
helyzet ugyanis csak az előzményekből érthető meg. Ez, különösen így van a 
magánerdők esetében, ahol a földesúri fennhatóság alá helyezett 
(1791 :XXX. te.) erdők romlása/javulása a XIX. század elejére nyilvánvalóvá 
vált. Ráadásul ebből a korból rendelkezésünkre áll egy részletes felmérés, az 
1818-20. évi Cziráky-féle összeírás.

A Conscriptio Czirakyana az erdélyi úrbérrendezéshez kívánt adatokat 
szolgáltatni, amelyhez egy urbáriumtervezetet is kidolgoztak. Számunkra az 
előzmények közül két dolgot kell kiemelni. Az egyik az 181 l( - l2). évi 
XXXIV. te. E szerint a törvénycikk szerint a földesúri erdőfennhatóság 
továbbra is fennmarad, s ahol esetleg possessorátus áll fenn, ott azt három 
éven belül meg kell szüntetni. Ugyanakkor az erdők táblákra osztása, az 
aszerint való vágástcrülctek kijelölése már a modern erdőgazdálkodás 
követelményeit érvényesítette. Szinten ezt szolgálta a 4, illetve 6 éves 
legeltetési tilalom is, amellyel az erdő felújulását kívánták biztosítani. Az 
erdőlésre, a paraszti erdőhasználatra (faizásra) napokat, illetve módokat 
kellett meghatározni, továbbá több, az erdő védelmét szolgáló más 
intézkedéseket is hoztak. Az erdélyi közösségi erdőkről készült 
könyvünkben erről a törvényről már részletesen szóltunk. Itt a lentieket azért 
emeltük ki újra, hogy az összeírásban előforduló eseteket, főleg 
korlátozásokat megértsük.

Szintén az idézetek értelmezése miatt kell tudnunk az. 1813-17. évi 
éhínségről. Ez nemcsak a lakott területek -  elsősorban a porták -  
elhagyásában, hanem a megélhetési viszonyok nehezedésével együtt járó 
különböző megszorításokban is jelentkezett. S mindez óhatatlanul érintette 
az erdővel összefüggő ügyeket is.
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Végül még egy, a források értelmezésében segítő tényre kell felhívni a 
figyelmet. Az örökös jobbágyságot Erdélyben az 1791:XXVI. te. eltörölte, 
így az összeírásban magukat colonusoknak vagy parasztoknak nevező 
vallomástevők a „jobbágyfelszabadítás” alatt a fenti évet, törvényt értik. Mi 
ennek ellenére esetenként mégis jobbágyoknak írjuk őket.

A Cziráky-féle összeírás adatait eddig legrészletesebben TRÓCSÁNYI 
Zsolt elemezte.36 Ő az északi Partium vidékén (Kraszna és Közép-Szol nők 
megyék és Kővár vidéke) faluról falura haladva megemlékezett az erdőkről, 
főleg azok használatában bekövetkezett, elsősorban a parasztságot 
(jobbágyságot) hátrányosan érintő változásokról. Feldolgozása tehát némileg 
tendenciózus. Mi az általa felállított szempontokat is használtuk, mivel így 
lehetőség van a/, Erdély más vidékével való összevetésre.

Újabban TAKÁCS Péter tett közzé 1818-20-ban kelt összeírási iratokat. 
A megjelent székelyföldi kötetek37 után mi a Kolozs megyét bemutató 
könyv38 adatainak részletesebb elemzését végezzük el. Ennek két oka is van. 
Az egyik: mivel jelen dolgozatunkban elsősorban az erdélyi magánerdőkkel 
foglalkozunk, a Székelyföld birtokszerkezeténél fogva vizsgálódásunkból 
jórészt kiesik. A másik: Kolozs megye akkori 12 járása, benne 201 községe a 
magashegységi (havasi) vidéktől egészen az erdélyi Mezőség fátlan 
kopárjáig a legkülönfélébb vegetációnak adott otthont. S a gyakran 
különböző viszonyulások az erdőhöz nemcsak a földesúri vagy jobbágyi 
szándékoktól, hanem magából a természeti adottságokból is következtek.

Mielőtt TAKÁCS Péter munkájának részletes kibontásához kezdenénk, 
három megjegyzésünk van, amely a felhasználást segítheti.

1. Az egyes községek nevét akkor is az 1913. évi magyar 
helységnévtár alapján adjuk meg, ha az a TAKÁCS-féle könyvben 
nem úgy szerepel;

2. A községek közé esetenként olyanok is bekerültek, amelyekben 
nemcsak magán-, hanem az erdélyi fiskusnak is voltak (esetleg csak 
annak voltak) erdői;

3. Külön oldalszámi hivatkozásokat nem írunk, mivel TAKÁCS 
könyvéből a települések neve alapján minden könnyen kikereshető.

Említettük, hogy igyekszünk a TRÓCSÁNYI Zsolt által már megalkotott 
csoportosításokat megtartani. Mi a feldolgozást mégis kibővítettük, s az 
erdők hasznosítását a következő szempontok alapján végezzük el:

-  a paraszti adózás, -terhek és az erdők;
-  az erdőbeli legeltetés;
-  a makkoltatás;
-  a (jobbágy)községi erdők;
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-  az erdőlés módjai és feltételei;
-  a fával való kereskedés.

2.2.1 A paraszti adózás, -terhek és az erdők

TRÓCSÁNYI az északi Partium bemutatása során külön is kiemelte, 
hogy az összeírások tanúvallomásaiból egyértelműen kitűnik: az erdő érték. 
Ez alapvetően ellentétes felfogás azzal, amit DANKANITS Ádám a 
„hagyományos világ”, a XVIII. századi erdélyi emberéről állapított meg, aki 
szemében az erdő semmilyen értéket nem képviselt.39 Hogy itt vajon a 
XVIII-XIX. századforduló változtatott a személeten, vagy pedig a kél 
történész felfogása között van eltérés, nem feladatunk eldönteni. Mégis meg 
kell említeni, hogy a Mária Terézia és II. József nevével jelzett 
merkanülista-kameralista gazdaságpolitika az erdőket legalább országos 
szinten felértékelte. Ez nemcsak a rendtartásokban, hanem a XVIII. század 
végén hozott törvényekben is kifejezést nyert. Ez egyértelműen 
TRÓCSÁNYI, sőt az erdészeti tudomány mellett szól. DANKANITS Árpád 
mellett pedig báró Wesselényi Miklósnak a kifakadását lehet idézni. A neves 
közéleti személyiség az őt meglátogató John Paget-nak még az 1830-as 
években is azt mondta, hogy a rengeteg tölgyerdőinek „alig veszi valami 
hasznát” Ellátja ugyan tűzifával -  írta Paget -  meg cserzőgubaccsal, a 
makkon disznót tarthat, s a fából elkészíttetheti az összes hordót, amiben a 
borát tartja, tiszta bevétele [azonban] mindebből jóformán semmi.” Érdekes 
Paget vélekedése is, aki a probléma feloldását az erdőirtást tiltó (mi tudjuk: 
inkább csak korlátozó, 1811 (-12). évi XXXIV te.) „szerencsétlen törvény” 
megsemmisítésében látta. Szerinte ugyanis amíg fával tüzelnek, addig nem 
fejlődik a kőszénbányászat, s így az ipar sem.40

Ezek előrebocsátásával lássuk, az erdőből származó javak hogyan 
jelentek meg a jobbágyok szolgáltatásaiban, közelebbről az adózásukban.

A szolgálat és ajándék teljesen összefolyik Havasnagyfalu esetében, 
ahol sem mezőgazdasági terményt, sem pedig állatot nem adlak. Erdei 
termékeket szolgáltattak be mind a gróf Eszterházi-, mind a gróf Bánffy- 
uradalomban, sőt még a falubírónak is vagy pénzt, vagy egy rókabőrt adtak. 
Ezen szolgálat előbb állt 6 darab „fűrészre való tönkösből” Később az 
Eszterháziak ezt úgy módosították, hogy annyi és olyan tönköt kell adni, 
amelyekből legalább 30 szál deszka kivágható, s azokat Gyaluba le kell -
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deszkaként -  szállítani. Aki az említett adóját és robotját teljesítette, az 3 
szál fenyőt kapott, s abból deszkát, illetve faedényeket készíthetett.

Nagysebesen csak az egyik birtokos (Toldalagdiné) kérte a szolgálatot 
deszkának való tönkben, illetve deszkában. Ugyanennek a földesúrnak a 
kissebesiek nemcsak deszkát, hanem szőlőkötözni való hársháncsot is adtak. 
Ez a Bánffy-uradalom szőlőtermő vidékén általános volt (Csúcsa, 
Kalotabökény és Nagykalota).

Jákótelke jobbágyai a különböző földesuraknak összesen 13 ezer darab 
zsindellyel, 300 (fenyő)szőlőkaróval, 60 deszkával, 6 mázsa fenyőszurokkal,
6 kupa fenyőmaggal és 10 darab pisztránggal rótták le az adójukat (és 
ajándékukat). Ennél is tarkább a kimondottan erdőben települt Tarányos 
adója. Ők a Bánffy família tagjainak a gerendákon, deszkákon kívül 
faedényeket, teknőket, csebreket, továbbá szőlőkötőháncsot is adtak. A 
fenyőszurok itt sem maradhatott el, és az erdei gyümölcsök között a 
„magyaró” (mogyoró). Ennél is érdekesebb, hogy 6 őzzel és 9 „fái tyúkkal” 
(fajddal) is meg voltak terhelve. Ugyanez volnatkozott Viságra is, ahonnan a 
földesuraság legalább 400 darab halat várt.

A hallal és vaddal történő szolgálatnál hadd jegyezzük meg a 
következőket. A tervezeti urbárium 6. pontjának 3.§-a szerint „a vadászat, 
halászat és madarászat az Approbata Constitutiones 3-dik része 36-dik tit. 1- 
ső articulussa szerént a földesúri jussokhoz tartoznak ugyan, mindazonáltal a 
kisebb, és nem annyira halos vizekbe(n) a halászat, a/, eddigelő megvolt 
szokás szerént, annak utána is colonusoknak és communitásoknak 
(tilalmazván mindazonáltal az ártalmas eszközökkel ezen végre való élést) 
szabadságokban hagyatik.” Ezzel szemben a vadászat sem „lövöldöző 
fegyverek”-kel, sem vadászkutyákkal -  „három napi kézi munka-béli 
büntetés alatt” -  tilos (8. pont 12.§). Pedig az idézett példák szerint a vaddal 
történő adózást megkövetelték, sőt az urbárium a kártékony vadfajok irtását 
még kötelezővé is tette. „A ragadozó állatok kiirtására -  szól a 3. pont 17. §- 
a ahol ilyenek vagynak, tartozik a colonus a földesurától golyóbist és 
puskaport nyervén, a rendes robottáján kívül esztendőn által a harmadnapi 
vadászattal, úgy mindazonáltal, hogy ez a vadászat-béli kötelesség más 
szolgálat nemével fel ne cseréltessék, és a colonus által pénz(z)el vagy 
nutarálékkal meg ne váltassék.”

itt ismét idézzük TRÓCSÁNYI Zsoltot, aki az 1810-11. évi XXX. l.§-át 
említi, amely szerint a parasztoknak tényleg tilos mindenféle vadászat, 
kivéve a kártékony állatoké (róka, farkas és medve) (3.§). Ezt a törvényt 
azonban a király 1834-ben kelt leiratában nem erősítette meg. 
Következésképpen az összeírás a korábbi és az új helyzet közötti átmenetet
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tükrözi. (Hogy a vadászat korlátozása sérelmes volt, arra a nagyrajtolciak 
vallomása lehet példa, akik a károk között a vadászat kemény megtiltását is 
megemlítették.) Ugyanez mondható el a halászatról is. Igaz, itt az uralkodó 
úgy pontosított, hogy a halastavakban, tavakban és folyókban csak a 
nemesek halászhatnak, míg a patakokból a parasztok a „fennálló 
korlátozások alapján” továbbra is foghatnak halat. Ezt tükrözi Váralmás 
vallomása, amely szerint „a halászat és rákászat is szabadon folytattatik.”

Még egy érdekes, tulajdonképpen a mai fogalmaink szerint 
környezetvédelmi nyomra bukkanhatunk abban az 1837-38. évi 
országgyűlési forrásban, amely -  TRÓCSÁNYI megfogalmazásában -  „»a 
földesurak károsodásának elfordítására« eltiltja a folyókban és a tavakban a 
kender és len áztatását.” Erre egyébként a Kolozs megyei, az idézett 
országgyűlésnél korábbi időből származó példát nem találunk.41 Végül hadd 
záijuk le a kérdést az 1846-47. évi országgyűlésen hozott V te. 12.§-ával, 
amely lényegében az urbáriumtervezetet erősíti meg: a madarászat, vadászat 
és halászat joga a földesúré. A patakokat illetően a korábbi gyakorlatot 
azonban meghagyja, míg az előbb említett használatokat a parasztok a 
földesúrtól szerződés alapján, mintegy bérelhetik.

Térjünk azonban vissza a Kolozs megyei példákhoz.
Havasrogoz (Rögösei) község lakói általuk a Bánffyaknak tett 

szolgálatukat így összegezték:
1. Gyalog- és j ármos robot 710 (nap)
2. Füstzab 14 (véka)
3. Vaj 23 (kupa)
4. Karácsonyi tyúk 9 (db)
5. Karácsonyi tojás 90 (db)
6. Szőlőkötözőháncs 92 (font)
7. Őz 8 (db)
8. Tekenők 5 (db)
9. Pisztrángok 150 (db)
lO.Fenyőmag 4 (véka)
11.Csebrek 10 (db)
12,Deszkának való tönkök 100 (db)
13.Deszkák 800 (db)
14. Ölfa (tűzifa) 4 (öl)
15.Szurok 40 (kászu -  db)
16.Zsindely 8000 (db)
17.Készpénz a taxásoktól és dézsma-

váltság 817 (Rhénes fit).
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Egyértelmű, hogy hegyek között megbúvó, feltehetően irtásokon lévő 
község lakói elsősorban az erdőből kikerülő termékekkel adóztak. 
Természetesen ez vonatkozik például a megye másik részén, a Maros 
völgyében lévő Felsőrépásra is. Itt a Kemény családnak szintén adtak őzet, 
szőlőkarót, továbbá 5 véka mogyorót.

Ez a mogyoróval történő adózás, ajándékozás egyébként szinte minden 
arra alkalmas helyen szokásban volt. Néhol, például S/tánán diót említenek, 
továbbá somot (lekvárnak) és vadalmát. Ez utóbbit az ecetkészítésre 
használták. A Bánffy családnak adtak a palotabökényick egy kártos szedret. 
Szintén a Bánffyak havasrekettyei jobbágyai adtak Vi véka fenyőmagot. Ez 
utóbbit feltehetően pirítva, étkezésre használták fel.

Összességében azt láthatjuk, hogy az. erdei javakból történő adózás 
elsősorban a födesúr házi szükségletét szolgálta. Csak néhány helyen 
feltételezhetjük -  elsősorban a deszka, rönkök és zsindelyek, netalán a 
szőlőkarók esetében - , hogy az adóba kapott termékekkel a földesúri major 
esetleg kereskedett. Ez mindenképpen a naturális gazdálkodás, a 
hagyományos világ meglétét, fennmaradását bizonyítja. S közvetve 
Wesselényinek ad igazat, akinek a szép tölgyerdőkből tényleg nem lehetett 
jövedelme.

2.2.2 Az erdőbeli legeltetés

Az erdők legeltetésének kérdése a bemutatott időszakban ugyan még 
nem, illetve alig fontos tényező, mi ezt mégis külön megvizsgáljuk. A 
jobbágyfelszabadítás után ugyanis mind a volt földesúri, mind a volt 
jobbágyi erdők fokozott legeltetésnek voltak kitéve. Ráadásul az 
elkülönítések során a volt úrbéresek legeltetési szolgalmát (illetményét) is 
figyelembe vették, sőt a legelőilletőséget gyakran erdőben adták ki.

Az erdészettudomány szempontjai azonban már a XVIII. században 
bizonyos (például fiatal, felújulás alatt álló) erdőkben a legeltetés 
korlátozását, netalán teljes betiltását indokolták. A földesurak akár 
erdővédelmi, akár birtokvédelmi szempontból aztán tilalmazhatták is 
erdőikben a legeltetést. Hogy ezzel a lehetőséggel miként éltek, a 
kérdőpontok közül az, erre adott válaszból derülhet ki: „Legelőhely mind a 
tehenek, mind pedig a vágómarhák, tulkok, bornyúk és apróbb marhák 
legelésére elegendő vagyon-e?”
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Az áttekinthetőség kedvéért az egyes előforduló lehetőségeket külön- 
külön feltüntettük, s a helységeket ezek szerint csoportosítottuk.

Az allodiális erdőkben mindenhol szabad legeltetni: Kalotabökény, 
Kalotaszentkirály, Körösfő, Meregyó, Zentelke, Dank, Lapupatak, Al
másköblös, Soma, Tiire („az uraság erdejiben lehet legelődni marháinknak, 
amíg ételt kaphatnak”), Vásártelke, Visa, Diós, Magyarsárd, („az erdők 
nem lévén felosztva a loldesurak között, még nem tiltottak ki a legelésből”), 
Egerbegy, Gesztrágy, Gyerővásárhely, Hidegszamos(havas), Hideg- 
szamos, Isztolna, Kolozstótújfalu, Alsófüld, Középfüld, Magyarbikal, 
Kispetri, Középlak, Nagypetri, Nyerce, Nagyrajtolc (engedéllyel), Sztá- 
na, Almástamási, Tóttelke, Cold, Zutor, Szászludvég, Magyarvista.

Az allodiális erdőkben szabad legeltetni, de ennek vannak idő-, hely- és 
módbeli korlátai:

Bánffyhunyad (a Csonka nyír nevezetű helyen „a most gyarapodó új 
növések nőhetéséért marháink ki vagynak tiltva”), Méra, Magyarszentpál 
(csak a jármos ökröket legeltetheük), Melegszamos („a levágás után három 
egymás után következendő esztendőkben nem szabad marháinkat jártatni, 
amíg [a fák] fel nem kapaszkodnak”), Kolozsmonostor (ha a „jármos 
ökreink legelőjek szűkül”), Kiskapus (az erdő „alkalmatlan, oldalas és 
köves helyen lévén, az marha ugyan bajosan járhat ottan”), Magyarfenes (a 
felújulás miatt három évi tilalmas), Viság (ősszel az urasági tiltott erdőben is 
legeltethetnek), Berecse (külön engedéllyel), Váralmás („mindaddig, míg 
az termés idején a makk a fákról hullani szokott”), Kalotanádas (a makk 
lehullásáig), Zsobok (az eklézsiával „összefogott” urasági erdőkben), Rőd 
(az igavonó marhákat), Szamosfalva (ökröket lehet).

Pénzért vagy szolgáltatásért lehet az allodiális erdőkben legeltetni: 
Bánffydongó (nyárára „árendálnak” legelő), Gyalu („bizonyos kézimunka 
vagy szántás adása mellett”), Havasrogoz (a Vlegyászán lévő tiltott 
erdőkben pénzért veszik a marhalegelőt).

Az allodiális erdőkben vannak legeltetés elől elzárt, „tilalmas” 
erdőrész.ek: Szomordok (a Gints nevezetű erdőn lehet, „hogy több erdejcket 
kíméljék”), Hodosfalva, Marótlaka, Sebesvár, Almásnyíres.

Mindenféle allodiális erdőben tilos a legeltetés: Magyarlóna, Ajtón, 
Dezmér, Györgyfalva („az uraság erdejibe marháinkat csapni nem 
szabad”), Kolozs, Komlód, Mezőakna, Mezőbányica, Kisfülpös 
(„Erdőbe(n) pascuáltatunk, ha noha lopva, de egyébiránt nem szabad”), 
Erdőfelek ([„ökörlegelő”] „egy darabocska -  a monostori határszélbe(n) 
lévő -  egy erdőcskén kívül nincsen. Az uraság erdélyibe bébocsátatnánk 
legeltetni, ottan lenne. De onnan marháinkat béhajtván, megbüntetnek.”).
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Hadd emlékezzünk meg külön is a következő helységekről.
Sárvásár jobbágyai arról vallottak, hogy nekik már elkülönített 

legelőhelyük van „az úgynevezett Erdőhelylyen, mely füvet jót terem.” Itt 
egyértelmű, hogy az, ökörtilalmas valamikor erdő volt.

Felsőfüld az erdőbeli legeltetést kiküszöbölhetőnek tartotta: „Erdőkbe 
pedig sohasem is hajtyuk marháinkat, mert nincs szükségünk rája.”

Érdekes módon a tanúvallomásokból a kecskék problémájára, azok 
legeltetése nem derül ki. Igaz, a kérdőpontokra adott válaszokban a 
legeltetés kérdését elsősorban a nagy értéket, úgy különösen jó legelőt 
kívánó, „jármosokra” vonatkoztatták. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy 
az erdőrendtartás, majd az erdőtörvények kecskelegeltetést tiltó 
rendelkezései érvényesültek volna. Igaz, TRÓCSÁNYI Zsolt 1817-ből 
éppen Kolozs megyei példát hoz fel, amely szerint az Eszterházyak a 
melegszamosiaknak megtiltották a kecskék tartását.42 Mi azonban egy -  
szintén Gyalui járásba tartozó -  község , Bánffydongó vallomását idézzük: 
„Az fejős marhák számára, valamint szintén a juhok és heverő marháink 
számára /.../ földesurainktól allodialis erdőt fogadunk nyárára. /.../ Ezt is 
azért cselekszük, hogy feles apróság marhát igyekezünk tartani, minthogy 
azokból pénzezünk.” Aki pedig látott -  akár a XXI. században is -  
Erdélyben juh-, vagy „apróságmarha”-nyájat, -csordát, az tudja: a kecske is 
ott volt, van köztük. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy a kecskék erdei 
legeltetése -  ellentétben az erdőtörvények rendelkezéseivel -  általános 
lehetett.

Végül pedig a későbbi időkre vonatkozóan megállapíthatjuk: a községek 
jelentős része rá volt utalva az allodiális erdőkben történő legeltetésre. 
Következésképpen a jobbágyfelszabadítás után joggal tartottak igényt ezen 
használatuk megváltására -  akár erdőbeli legelők megadásával is.

2.2.3 A makkoltatás

Mind az erdőből nyerhető haszon, mind az erdei legeltetés kérdéséhez 
kapcsolódik a makkoltatás lehetősége. Sőt mivel makkot kizárólag tölgy- és 
bükkerdőkben lehetett szedni vagy feletetni, a makkoltatási lehetőségekkel 
kapcsolatos feljegyzések az erdők állapotára is utalnak. Ezért is fontos ezt a 
kérdést külön is megvizsgálnunk.

TRÓCSÁNYI Zsolt általánosságban megállapítja, hogy a jobbágyok 
makkoltatásból történő kiszorítása még a faizási lehetőségek
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megszigorításánál is nagyobb mérvű volt.43 Mi e/t így nem merjük 
kijelenteni. Ugyanakkor az alábbi, járásonkénti kimutatásból látható lesz, 
hogy az allodiális erdőkben való ingyenes makkoltatás tényleg nem volt 
(már?) szokásban.

Bánffyhunyadi járás
Bánffyhunyad: kevés makk terem, de a Bánffy-uradalom más birtokán 

„idegenek felett való felsőbbséggel” -  pénzért makkoltathalnak.
Bocs: az idegeneknél olcsóbban.
Kalotabökény: „az idegenek előtt való elsőséggel”, pénzért.
Csúcsa: A Bánffy família „erdejében makkoltathatunk fizetés mellett. 

Hozzánk azon erdők 3 órányira vagynak.”
Kalotaszentkirály: A ritka makktermést a földesurasággal együtt -  

„azok hírével” -  használhatják.
Kelecel: fizetés mellett.
Körösfő: „A határunkban lévő cseres erdőben makkot termő fáink 

vagynak, melyeken az üdő járásával elegendő makkot teremnek sertéseink 
számára, melyért földcsurainknak szoktunk fizetni egy-egy sertésért 12 
kr(ajcárt). A bő makk idején, amelyikünknek 10 -  tíz sertéseink vagynak, 
adunk egyet a tízből.”

Nyárszó: az idegeneknél kedvezőbb bérért.
Nagykalota: Nem határbeli, hanem távolabb lévő urasági erdőkben -  

kedvezőbb bérért -  makkoltathatnak.
Sárvásár: „Amikor az Isten makkot ád, jutalmasabban, kevesebb fizetés 

mellett juthatunk mi hozzája, mint az idegenek. Ezen felyül félórányi helyre, 
a határunk szélén vagyon Sztánának és (Z)soboknak szép makkos erdei, az 
hova-ha szükség úgy hozza magával -  fizetésért sertéseinket beadhattyuk.”

Zentelke: a szomszéd határokban lévő urasági erdőkben -  kedvező taxa 
mellett -  makkoltathatnak.

Bácsi járás
Kisbács: a ritkán előforduló makktermés esetén taxa mellett 

makkoltathatnak.
Bogártelke: az uraság makkos erdeje kicsi, a termése csak 25-30 sertésre 

való.
Nádasdaróc: „Illendő áron” kapnak makkoltatási lehetőséget.
Egeres: „Makkos erdő is vagyon, és terem is. Amikor az Isten ád 

felesebben, akkor ami az urak szükségit felyülhaladgya, mi is megvehettyük 
pénzen inkább mint az idegenek.

27



I nők telke: Kevés makk is terem, amit az uraság nekik szokott eladni.
Jegenye: „Nem felettébb nagy darab” makkos erdő is van, amit „amidőn 

termés vagyon, eladgya az uradalom számunkra illendő bérfizetés mellett.”
Magyargorbó: „Mikor az uraság sertésein kívül való termés van, a mi 

sertéseinket is béveszik fizetés mellett, vagy alkalom mellett.”
Méra: „A földesurak allodiális erdejekben némelykor ingyen, máskor 

sertéseinket fizetés mellett bébocsáttyák, nem pedig idegeneknek.” A 
szomszédos helységek tölgyeseiben is kapnak lehetőséget.

Almásköblös: A makktermő erdőkbe „némely birtokosok ingyen, mások 
pénzért sertéseinket bébocsáttyák.”

Sólyomtelke: A makkolást -  „amidőn az Isten termést ád” -  „régebben 
nekünk szokták adni oly formán, hogy akinek tíz sertése járt makkra, abból 
egyet elvett az uraság a maga számára. A tízen alól valókat pedig külön- 
külön 13 kr(ajcár)okkal szoktuk megváltani. De már vagy két esztendeje az 
uraság is sertéseket hajtatván a makkolásra, azolta egy-egy gazdának két-két 
sertésénél többet nem bocsátanak a makkolásra. Azt a kettőt pedig ingyen 
szokták megengedni, minden fizetés nélkül.”

Soma: „bőv termés idején” makkoltathatnak.
Visa: fizetésért.

Fejérdi járás
Nádasberend: csak a környező településeken, pénzért.
Nádaspapfalva: fizetésért.
Mezőszentmihály: „Az urunk erdőibe(n) makk is terem, melyre a mi 

sertéseinket bérfizetés mellett bévétettetnek(l)”
Magyarszentpál: fizetésért.
Szomordok: fizetésért.
Pusztatopa: Más határba járnak -  taxa melletti -  makkoltatásra.

Gyalui járás
Bánffydongó: „Helységünk határán makkot termő allodiális erdők 

vannak, ahova taxa mellett sertéseinket legelődni a birtokos urak 
megengedik. A falunak különös makkos erdeje nincsen, mivel azt eléltük.

Egerbegy: pénzért.
Gesztrágy: pénzért.
Gyerővásárhely: egyezség szerint.
Gyalu: „Ezelőtt makkoló erdőnk volt, de hogy a m(é)l(tósá)gos 

földesurak által elvétetett, már abba szabad makkolásunk nincs. Csakugyan 
még olykor is míg kezünkbe(n) volt, ha sertéseinket ott hizlaltuk, fizettünk
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minden sertésből 8 po(l)t(ú)rát a m(é)l(tősá)gos uraságnak. Most is, ha az 
uradalom erdejibe(n) bő vön van makk, mi is hízlalhattyuk sertéseinket 
fizetésért, amint megalkudhatunk.”

Hidegszamos[havas]: 10 sertésért egyet fizetnek, illetve akinek nincs tíz, 
az darabonként 13 krajcárt. „Az egész nyájért pedig a communitás ad egy 
sertést, mely neveztetik konyhasertésnek.”

Melegszamos: az előző helységhez hasonló módon.
Hidegszamos: mint előző két helységben.
Kolozsmonostor: pénzért.
Kiskapus: „Az uraság erdeiben olykor-olykor ritkán terem (makk). 

Másszor, ahol amidőn a magok szükségeken fejül van a termés, a mi 
sertéseinket is, valamint a másokét, azon az áron legeltetni beveszik.”

Felsőszamos: taxafizetés mellett.
Havasnagyfalu: fizetés mellett.
Magyarkapus: fizetés mellett.
Gyerőfalva: fizetés mellett.
Szászfenes: A makktermés ritka. „Ennél fogva nálunk nem volt 

szokásba(n) makkon hizlalni a sertést, hanem azt tökkel és törökbúzával 
szoktuk hizlalni.”

Isztolna: taxallzelés mellett.

Magyarbikáli járás
Csúcsa: „Bik(k)makk igen ritkán, itt az határon, az uraság tiltott 

erdejében szokott teremni, és midőn terem, fizetésért mi is kapunk az 
uraságtól.”

Felsőfiild: Más falu határában lévő földesúri erdőben, az idegeneknél 
olcsóbban makkoltathatnak.

Hodosfalva: Az uraság tiltott erdejéből a bükkmakkot olcsóbban kapják.
Kissebes: A ritka bükkmakktermés idején -  fizetés mellett -  sertést 

legeltethetnek.
Marótlaka: „Pénzért megengedtetik a makkolás, mások felett való 

jussal.”
Nagysebes: Bükkmakkot taxa mellett kaphatnak.
Sebesvár: az előzőhöz hasonlóan.
Székelyjó: bükköt, taxa mellett.
Tarányos: „Az határunkon lévő uraság tiltott erdeiben bikkmakk szokott 

teremni és ekkor fizetésért az urak adnak is.”
Viság: bükköt, taxa mellett.
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Nagyalmási járás
Berecse: „Ezen határon vagyon a n(agy)almási uraságnak makkot termő 

tiltott erdeje, melyben a lakosoknak is készpénz fizetés mellett a makkoltatás 
eddigelé szabad volt.”

Kispetri: A szomszéd helység határába járnak makkoltatni.
Középlak: Makkos erdő egyelőre nincs, de „ha ilyen jó rend és tilalomba 

lesznek a földesuraság erdei, egynéhány esztendő múlva leszen itten is 
makkos erdeink.”

Magyarzsombor: Máshol makkoltatnak, bár a tilalom miatt itt is 
reménykednek a makktermésben.

Vár almás: taxa mellett.
Nyerce: Makkoltatni a szomszédba kell menni.
Almásnyíres: taxa mellett bükköt.
Kalotanádas: „Itten az uraságoknak vagyon egy nagy makkot termő 

erdejek, az hol is a termés idején a lakosoknak a makkoltatás kevés fizetés 
mellett eddigelé szabad volt.”

Zsobok: „Vagyon az, uraságnak egy kevés makkos erdeje is, mely 
amidőn terem, minthogy kevés, nem ellenzik, ha mi sertéseinkkel 
megétettük is.”

Sztána: A falu erdejénél „a földesuraságéba(n) bővebben terem sokkal, 
és amidőn termés vagyon, a íöldesuraságok bevészik a mi sertéseinket is a 
mak(k)ra fizetésért. De többnyire megvásároljuk a földesuraságtól a termést, 
és úgy használlyuk. Sőt, még hajó termés vagyon, a másokét is reá fogadjuk 
fizetés mellett.”

Tóttelke: A kevés makkos erdőt fizetésért használhatják.
Zutor: Makkos erdő még nincs, így máshová járnak makkoltatni, de a 

tilalmazott erdőrész hamarosan teremni fog.

Kolozsi járás
Ebben a járásban nincs makkoltatásra alkalmas erdő.

Mocsi járás
Magyarszovát: „Makk ezekbe(n) az erdőkbe(n) ritkán terem. Amikor 

terem, szabadosan, engedelcmmcl megétethettyük sertéseinkkel.”

Nagynyulasi járás
Komlód: Van ugyan egy kevés makkot termő erdő, de onnan a 

jobbágyok ki vannak tiltva, mert azt az uraság étetteti fel.
Mezősolymos: Makkoltatni más vidékre járnak.
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Örménycsi járás
Ebben a járásban nincs makkoltatásra alkalmas erdő.

Palátkai járás
Ebben a járásban nincs makkoltatásra alkalmas erdő.

Tekei járás
Paszmos: „A birtokosoknak makkoló erdeik vagynak, és amikor terem a 

makk, olcsóbban veszik bé sertéseinket, mind az idegennyeiket.”

Végül idézzük az urbáriumtervezet makkoltatásra vonatkozó második 
pont 7. §-át: „A magok helységekben való makkolás a colonusoknak az 
idegenek felett 6 kr(ajcár)ral olcsóbbért engedtessék meg. A praedialis 
erdőkben való makkolás beneficiumával pedig a colonusok csak a 
földesurasággal téendő edgyezés mellett élhetnek.” Ebből látható, hogy a 
tervezet a korábbi gyakorlatot tartalmazta. Míg a büntetési tétel (8. pont 
10. §) a sertések „csalfa módon” történő behajtása alkalmával a taxa 
kétszeresét tartalmazta.

2.2.4 A (jobbágy)községi erdők

Bár jelen kötetünkben a magánerdőkkel, így elsősorban a földesúriakkal 
foglalkozunk, mégsem mehetünk el az erdőbirtoklás, benne a 
jobbágyközösségek erdőbirtoklása mellett. Amikor ugyanis a 1791. évi 
XXX. te. az erdők tulajdonjogát kizárólag a földesuraknak biztosította, nem 
zárta ki a használatra, akár tartós, netalán végleges használatra történő 
átengedés lehetőségét! Természetesen maga a folyamat, az, hogy a földesúr 
a jobbágy közösségnek erdőt ad át, nem ekkor kezdődött, és nem is az 1818- 
20. évi összeíráskor szűnt meg. Hogy ennek mik voltak a mozgatórugói, a 
falvankénti részletes áttekintésből kitűnik. Az pedig, hogy az erdőátadás nem 
egy egyszeri, netalán probléma nélküli gesztus volt, arra a később idézendő 
Forgácskút példáját említhetjük meg.

Bánffyhunyadi járás
Bánffyhunyad: „Épületre és tüzelni való fánk vagyon a helység határán 

lévő, és a földös-uraság geometrája által a Sylvestris Ordo szerént kimért 
erdőkből. /.../ Ezen erdőket a földösuraság maga számára nem használja.”
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Bocs: szerszám- és egyéb fára való erdejük van.
Kalotabökény: „Vagyon helységünknek magának egy bükkös erdeje, Lá 

Monesztire, melyet a disunita eklézsiának engedett.”
Deréte: Kevés erdejükben épületre való fa nincs.
Csula: „Helységünknek vagyon egy erdeje, La Czernur, melyet csak 

tüzelőre használhatunk, nem lévén épületre való fák benne, mivel még eddig 
jó gondviselés alatt nem volt.”

Jákótelke: „Erdeje helységünknek vagyon egy kevés szálas. Nagy 
tilalom alatt tarttyuk, melyet a falu elkerülhetetlen szükségeire használunk.”

Bácsi járás
Argyas: „Szabad erdeink van.”
Kisbács: „Erdőnkre nézt, a helységnek elegendő helye ugyan volna, de 

egy alkalmatossággal templomunk felépítésére nagyobb részint 
levágattatván”, a tűzifával is csak „kínlódtunk az idén, ahogy lehetett.” 

Bogártelke: A falunak van erdeje, amit kímélnek.
Egeres: Van a falunak erdeje, amelyet a templom és a vármegye 

szükségleteire (például hídjavítás) használnak.
Forgácskút: „Nékünk határunkban lévő erdők mindaddig, amig 

m(é)l(tósá)g(o)s Gál Jánosné asszony ennek előtte 5 vagy 6 esztendővel 
felosztatni akarta, szabadon volt az ecclesia erdejével együtt. Hanem a 
mostani szűk esztendők miatt fel-, el nem osztathatván, nékünk a 
t(e)k(in)te(te)s tisztség uttyán a l(e)l(sé)g(e)s királyi gubernium visszaadta, 
hogy azelőtti szabadsággal használjuk magunk számunkra. A Sylvestris 
Ordónak fennmaradása ügyelete mellett. És így szabad tüzelésre való fánk 
van. Az ecclesia erdejében pedig épületre való fánk elég. Az erdők a falu 
mellett vannak, könnyű és meglehetős úttyai a favitelre. /.../ Mindezen 
erdőkből, hogy idegeneknek fát ne adjunk, el vagyunk tiltva.” 

lnoktelke: A falu erdeje kevés.
Magyargorbó: „Használás végett urainktól átengedett erdeink” [vannak]. 

„Tüzelni való fánk van.”
Magyarnádas: „Falusi erdőnk vagyon kevés, két helyen /.../, ezeket csak 

használás végett engedték által földesurainak.”
Méra: „Van a falunak egy kis erdeje, hanem ezzel a papunkat és a 

kántorunkat elégíthessük ki tűzifával télen által. Mi pedig, falusiak egyéb 
hasznát nem vesszük.”

Tűre: „Erdőkre néz(vést) egy darabocska falu erdeje is vagyon, de csak 
annyi, amennyit a nemes vár(me)gyc szükségire használhatunk.”

Visa: .falu  erdeje vagyon.”
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Fejérdi járás
Nádasberend: „Tüzelésre vagyon engedve földesurainktól a Rum nevű 

helyen egy darab erdőnk, melyet azért engedtek használnunk, hogy több 
erdelyeket kíméllyék. Az erdőkbe(n) épületre való fa már nincsen.”

Nádaspapfalva: „Vagyon helységünknek egy közös erdelye /.../, melyet 
földesuraink azért hattak közre használnunk, hogy több erdelyeket 
kíméllyék. Azon erdőből csak tűzre kaphatunk fát.”

Gyalui járás
Bánffydongó: „Határunkon tűzre és épületre való fánk volna elégséges, 

de az jó helyekről mind eléltük. Már most a meredek oldalakba(n) lévő fákra 
szorultunk, ahol bajosabban juthatunk fához, mind eddig. Egyébiránt az 
erdőnk a kezünk ügyébe(n) van úgy, hogy háromszor is megjárhattyuk egy 
nap szekérrel. Épületre való fát pedig cédula mellett adnak mindenkor a 
földesurak az allodiális erdőből. Ámbátor az nékünk kimutatott falu erdeiből 
is építhetünk.”

Egerbegy: Az átengedett erdőből tűzi- és kisebb szerszámfa- 
szükségletüket tudják fedezni.

Gyerővásárhely: „A falunak bizonyos darab erdeje lévén, azt a 
possessor urak kétfelé osztották. Fele részt a possessor urak akkor, mingyjárt 
által is adták a köznépnek, tudniillik a maga embereinek, akik azonnal el is 
élték. A más rész embereinek birtokokban nem engedték, hanem azolta 
minden esztendőben egy-egy nyilat ad belőle, és így használlyák az erdőt.”

Kolozsmonostor: „Közerdőink vagynak Gorbo felől, és La Fundeture 
nevő helyeken, melyek az uradalom gondviselete alatt rég fel vagynak 
táblázva, és esztendőnként egy-egy olyan tábla szabadíttatik fel 
közhasznunkra, melyet egymás között nyíl szerint felosztva használunk 
épületre, tüzelésre és a kolo(z)svári piacon való eladásra is.” Hozzáadás a
dominium képviselője által: ....  az erdőlés iránt aztat jelentette, hogy
kolozsmonostori közönségnek az uradalom által használás végett 
kiszakasztott erdő 20 esztendőre lévén kitáblázva, egyik-egyik tábla 51.854 
négyszögöleket tészen, melyből a lakosok nemcsak házi szükségleteiket 
tökéletesen kipotolhattyák, hanem egyik-egyik colonus csak az eladott fából 
száz forintnál több hasznot vészen.”

Kiskapus: .... a falunak semmi olyas különös használható erdeje
nincsen, mivel ami volt, az ökörtilalmas elvétele alkalmasságával azt is 
elvették. Vagyon ugyan egy darab erdő /.../, de ez olyan alkalmatlan helyt 
vagyon, hogy használni sem lehet. Egyébaránt messze is vagyon.”
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Felsőszamos: A falu erdejét -  amely meredek, alkalmatlan helyen 
fekszik -  a „tekenő csináló mesteremberek tekenyőknek felcsinálták”, de 
tűzifájuk elegendő van.

Gyerőfalva: A falunak vannak saját erdei, de egyet közülük „ezelőtt 
valami 27 esztendőkkel a földesurak elvettek.”

Szászfenes: Kaptak három erdőt is, amelyet azonban -  miként vallják -  
„cléltük közönségesen” Ezért most tilalomban tartják, és a szomszédból 
vett, „pénzes fából” tüzelnek.

Magyarlóna: Adtak a falunak egy darab erdőt tűzifára, de azt úgy 
konzerválta az uraság, hogy „ecere (egyszerre) el ne praedáltassék. 
Amelyből minden esztendőben szoktak egy-egy táblát a helységnek felosztás 
végett kiszakasztani. Ezen kívül vagyon a falunak egy darab épületre 
nevekedendő erdeje is.”

Magyarbikali járás
Hodosfalva: Mind a falunak, mind a/, eklézsiának van erdeje. „A falu 

erdeje is az uraság felvigyázattya alatt van.”
Kissebes: Három erdeje van a falunak, ahonnan tűzifát hozhat. „Mikor 

nagyobb épületre való fákra szükségünk van, az inspector cédulája mellett 
vághatunk és hozhatunk. Ezen erdők ugyan falu közönséges erdejeinek 
tartatik, de a felvigyázatot az uraság mindenkor magának tartya.”

Malomszeg: „Erdőlésünk igen kicsi van, mivel határunkon lévén ezelőtt 
egy erdőcskénk. Azt most mindegy(!) esztendeje közönséges akaratból 
levágtuk, és azolta még csak czikel, s nem élhetünk belőle míg nagyobbat 
nem nő. Volt pedig ezen erdő nyír és nyárfás. Tűzre tehát szerzünk fát 
pénzen, és ahogy lehet. (...) Nem lévén határunkon több erdő, csak amelyet 
fennebb említünk, s az is csak czikel. Csakugyan tilalmasba tartjuk a 
templomunk számára.”

Nagyalmási járás
Berecse: „Ezen helységnek vagyon az uraságoktól egy darab erdeje 

haszonvételre általengedve.”
Kispetri: „ .. .vagyon a falunak szabad erdeje / . . . / ,  amelynek kiterjedése 

90 vékányi.” [Tudniilik akkora, mint egy 90 vékával bevethető szántóföld.] 
Középlak: A falu erdeje, „az Agyagos nevezetű meg vagyon.”
Váralmás: A helységnek van használatra átengedett, „jó darab” erdeje, 

„mely erdők nagyobb résziben vadnak makktermő és épületre való fák.” 
Nagypetri: Két darab nagyobb erdejük van, ahonnan tűzifát nyerhetnek. 
Nyerce: A falunak nagy darab szabad erdeje van.
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Almásnyíres: „Az helységnek vagyon az uraságtól haszonvételre ált(al) 
engedve három darabocska erdő, melyekben csak karók és vesszők vadnak.”

Kalotanádas: Az uraság használatra juttatott a falunak erdőt, „melynek 
egy részét a helység által adta az maga dis unita ekklésiája számára.”

Nagyrajtolc: Használatra átengedett erdejük van.
Sztána: A falu erdejéből csak tűzifát tudnak szedni, mert „cziheres”
Almástamási: Tűzre valót adó szabad erdeje van a falunak.
Cold: Vannak használatra átengedett erdők, „mely darab /.../ erdők 

mennyiségit bizonyosan nem tudjuk, de gondoljuk, hogy lenne mintegy 70 
jugerumnyi.”

Kolozsi járás
Dezmér: A falunak kevés cihercs erdeje van, így tűzifát is máshol 

kénytelenek venni.
Györgyi alva: A falu erdejében csak kertelni való vessző terem.
Rőd: A falunak ciherese van.
Mezőméhes: „A fa a Mezőségen közönségesen szűkibe(n) van. 

Mindazonáltal a mi helységünknek vagyon egy kevés bokor erdeje, cir(citer)
2 jugerumnyi helyen, melyért a helység közönségesen fizeti az erdőpásztort. 
Az erdőt közhaszonra szoktuk fordítani, mivel a birtokosnak is úgy engedték 
által ezelőtt 10 vagy 12 esztendőkkel, éspedig a magok tetszéséig való 
ideig.”

Mocs: Van a falunak kerítésre való erdeje, amelyet „falus erdőnek” 
neveznek.

Novoly: Van falusi erdő, de az a tűzifaszükségletet sem fedezi.
Tótháza: „Erdőnk vagyon, mert a földesuraink adtak örökléseink után 

egy-egy nyilat, egyaránt oszlott. De ezen nyilakat a mi szükségeink pótlására 
levágtuk, és már csak vesszőnek való fánk vagyon. Azonkívül vagyon még 
egy darab, amelyet a maga ideibe(n) közönségesen fel szoktunk osztani 
egyaránt. Ezeken kívül még vagyon egy darab, amelyet a templomnak 
hagytunk és nevezzük Ecclésia erdőinek. Ezen erdők mind a falu felett 
vagynak, akinek marhája nincsen, hordhat a hátán is.”

Nagynyulasi járás
Mezőakna: „Tűzi- és egyéb apróság szükségeinkre kívántató fára -  

földösuraságoknak colonusaival bíbelődése, hogy ne légyen -  egy darabot 
Komlód felől /.../ megengedték, hogy mi használjuk.” Az. erdőt a földesurak 
pásztoroltatják; „ha reánk bíznák, rövid időn belőle semmi válna, hogy jó 
karónak való fa sem lenne határunkon.”
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Mezőbányica: Tűzifára kaplak kiszakaszlott erdői („velünk bíbelődése 
hogy ne légyen”), „ha az vékony és kevés is lévén, pénzen is veszünk.”

Mezőszentandrás: „Közönséges falusi erdőnk vagyon, de kevés, és 
annyira el van élve, nem lévén eltiltva, hogy már csak ciher(r)e vált.”

Örményesi járás
Mezőviszolya: „Vagyon három darabocska erdője falunknak, amelyből 

karót és vesszőt kapunk.”

Palátkai járás
Katona: „Falu erdeje van edgy kevés. Innen csináljuk a falunkba(n) és 

halárunkon lévő hidakat.”
Mezőkeszü: „...ami kevés [falusi?] erdős helyünk vagyon, az olyan 

csekély, hogy csak bokor számba jöhet.”
Magyarvista: „Erdőre nézve a helységnek vagyon elegendő helye, 

amellyben vagyon kevés épületre való fa is, de nevezetesebben vagyon 
tűzifa, vessző és karónak való. Az erdőlést pedig úgy szoktuk használni, 
hogy az egész erdőket felosztottuk 20 nyilakra. Azon 20 nyílból egyiket 
minden esztendőbe(n) újra felnyilazzuk, és kinek-kinek általadunk egy-egy 
nyilat használás végett. Amely nyílból aki kiszorítja a házi tüzelést, el is 
adhat belőle.”

Vajola: Allodiális erdő nincs a faluban. „Az cccl(ési)ának vagyon egy 
kevés erdelye (!), de amelyből a templom és parochiális ház renoválgattatik. 
Különben tilalomban tartyuk. Ezen kívül pedig a hátunkba eső, 74 számból 
álló nagyobb és kisebb hidokat conserválgattyuk. A magunk számunkra is 
van kevés vesszős fánk, erdőnk, melyből -  szűkön élve -  tűzifánk is van.”

Befejezésként két gondolatot hadd fejtsünk ki. Az egyik a jobbágy
közösségi erdő melletti, azzal gyakran összekötött, de mégis a parókiának 
felajánlott erdők megléte. Ezek kíméletesebb használatát talán nemcsak az 
egyházi tisztségviselők iránti tisztelet indokolta, hanem maga a tény: az nem 
közös, hanem az erdőnek kinevezett haszonélvezője van. Az ő faszük
ségletének biztosítása pedig olyan közösségi érdek, amelyet a település 
lakosai elfogadtak, tiszteletben tartottak.

Ennek ellentettje a községi erdő. Ezt bizony -  miként arra maguk a 
vallomástevők is utalnak -  „szabad rablás” módjára használják. Hozzá
állásukból csak az erdők leromlása, netalán teljes elpusztulása következhet. 
A földesúri felügyelet ezt nem tudja/akarja megakadályozni. Egyedüli 
védekezési módja csak az lehet, ha nem ad a jobbágyközségnek újabb és

36



újabb erdőket, esetleg az átadottat visszaveszi. Ez, és elsősorban nem az 
öncélú földesúri kisajátítások -  miként azt TRÓCSÁNYI Zsolt szemléltette
-  okozták a „parasztok erdőtlenségét.”44 Ugyanakkor tisztelet azoknak a 
falvaknak, ahol -  akár földesúri, akár anélküli segédlettel -  a megkapott 
erdőkkel jól, a hosszú távon fenntartható használat szempontjainak 
megfelelően tudtak gazdálkodni.

Végül az urbáriumtervezetet idézzük. A második pont 8.§-a szerint, ha a 
községeknek erdőt szakasztottak ki, „abban az esetben ezeknek a 
communitásoknak a tűzi- és az épületre való fáknak haszna, makkolás és 
gubacsszedés /.../ a magok szükségükre megmarad ugyan, de a földesuraság 
eb[b]en az esetben a maga dominális erdejében erdőlést vagy makkolást a 
colonusoknak engedni nem tartozik", illetve csak makkoltatást, ha az 
említett erdőben arra nem lenne lehetőség. Magyarul: ha a jobbágyok az 
erdőt megkapták, úgy arra vigyázzanak, úgy gazdálkodjanak benne, hogy a 
földesúri erdőkre ne szoruljanak rá.

2.2.5 Az erdőlés módjai és feltételei

A kiadott urbáriumtervezet szerint: „Az erdős helyeken a colonusoknak 
az erdőlés a ledőlt és száraz fákból, ezeknek pedig nem létében az élőfákból 
is /.../ a földesuraság fő vigyázattya alatt, tulajdon magok szükségekre 
szabad légyen. Azokban a helységekben pedig, ahol a colonusoknak illető 
helységhez tartozó erdőknek használása oly móddal engedtetett meg, hogy 
azokból mérsékelt kereskedést is gyakorolhatnak, tovább is ezen benefícium 
a colonusokra nézve, amennyiben a Sylvestris ordo megengedi, maradgyon 
meg.” Ennek megfelelően azután meg kellett kérdezni a jobbágyok erdőlési 
lehetőségeit, annak rendjét.

A kérdésre adott válaszokat -  az említett összehasonlíthatóság miatt -  a 
TRÓCSÁNYI Zsolt által a partiumi részekre felállított négy kategóriába 
csoportosítottuk. S itt rögtön meg is jegyezzük, hogy olyan falu nem volt, 
ahol a jobbágyok mindenféle rendszer és engedély nélkül élhettek volna a 
faizás jogával. Lássuk tehát a községeket, amelyeket most is járásonként 
tüntetünk fel.
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AJ Épületfájukat „czédulára” vagy földesúri engedelemmel kapják az 
alábbi helységek:

Bánfíyhunyadi járás
Bocs, Kalotabökény, Kalotadámos, Deréte, Kalotaszentkirály, 

Kalotaújfalu, Kelecel, Körösfő, Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó, 
Nagykalota, Felsőgyerőmonostor, Kalotabikal, Sárvásár.

Bácsi járás
Argyas, Kisbács, Nádasdaróc, Dank, Egeres, Inoktelke, Jegenye, 

Lapupatak, Magyargorbó, Méra, Almásköbiös, Sólyomtelke, Soma, 
Tűre, Vásártelke, Visa.

Fejérdi járás
Diós, Kajántó, Nádaskóród, Magyarsárd, Nádaspapfalva, 

Mezőszentmihály, Magyar szentpál, Szomordok, Pusztatopa.

Gyalui járás
Bánffydongó, Egerbegy, Gesztrágy, Gyalu, Hidegszamos[havas], 

Melegszamos, Hidegszamos, Kolozsmonostor, Kiskapus, Havasnagyfalu, 
Magyarkapus, Magyarfenes, Gyerőfalva, Szászfenes, Magyalóna, 
Isztolna, Kolozs tót újfalu.

Magyarbikali járás
Alsófüld, Csúcsa, Felsőfüld, Hodosfalva, Kissebes, Középfüld, 

Malomszeg, Marótlaka, Nagysebes, Havasrogoz, Sebesvár, Székelyjó, 
Tarányos, Viság.

Nagyalmási járás
Berecse, Középlak, Magyarzsombor, Váralmás, Nagypetri, Nyerce, 

Almásnyíres, Kalotanádas, Nagyrajtolc, Sztána, Almástamási, Tóttelke, 
Zutor.

Kolozsi járás
Ajtón, Apahida, Kolozsbós, Dezmér, Szamosfalva.
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Mocsi járás
Magyarszovát, Báld, Cseh telke, Kissármás, Magyarfráta, 

Mezőméhes, Mocs, Nagysármás, Novoly, Pusztakamarás, 
Mezőszombattelke, Tótháza.

Nagynyulasi járás
Mezőharasztos, Komlód, (Mező-)Tancs, Nagyercse, Mezőakna, 

Mezőbányica, Mezőerked, Kisfülpös.

Örményesi járás
Mezőkecsed, Mezőköbölkút, Mezőörményes, Meződomb, 

Uzdiszentgyörgy, Mezőszentmárton, Uzdiszentpéter, Mezőszilvás, 
Mezőújlak, Nagyölyves, Septér, Tuson, Mezőviszolya.

Palátkai járás
Katona, Kiscég, Magyarpalátka, Nagycég, Vajdakamarás.

Tekei járás
Mezőbarátfalva, Budurló, Felsőrépa, Erdőfelek, Kolozsnagyida, 

Szászpéntek, (Szász-)Ludvég, Magyarvista.

B/Fájukat pénzért vásárolják a?, alábbi helységek (tűzifa = t, épületfa =é):

Bánffyhunyadi járás
Csula (é), Jákótelke (é), Magyargyerőmonostor (é), Nyárszó (t).

Bácsi járás
Kisbács (t), Bogártelke (é,t).

Fejérdi járás
Nádasberend (é), Fejérd (é,t), Magyarmacskás (é,t), Bodonkút 
(t).

Gyalui járás 
Szamosfő (é,t).

Magyarbikali járás 
Farnas.
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Kolozsi járás
Györgyfalva (é,t), Kolozs (é), Rőd (t).

Mocsi járás 
Botháza (é,t).

Nagynyulasi járás
Mezőharasztos (t), Komlód (t), Nagyercse (t), Mezőakna (t), 
Mezőbányica (t), Kisfülpös (t), Mezőszentandrás (t,é).

Örményesi járás 
Lompérd (é,t).

Tekei járás
Dedrád (é,t), Dedrádszéplak (é,t), Tekeújfalu (é,t).

C/ Napszámon szerzik az alábbi helységek:

Bánffyhunyadi járás 
Zentelke.

Bácsi járás 
Visa (t).

Gyalui járás 
Kolozstótújfalu (t).

Nagyalmási járás 
Tóttelke (é).

Mocsi járás 
Berkenyes (é,t).

Nagynyulasi járás 
Mezőerked (t).

Nagyalraási j árás
Kispetri (é,t), Zsobok (é,t).
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D/ Pénzért vagy napszámon szerzik az alábbi helységek:

Nagynyulasi járás
Mezősolymos (t).

TRÓCSÁNYI Zsolt a szöveges (szintén községsoros) részben külön is 
kitér az erdőhasználatok megszigorításának kérdésére. Mi is ezt. tesszük, s a 
következő eseteket falvanként idézzük.

Bácsi járás
Kisbács: „Épületre való jó fák vagynak az uradalom számára 

conservalandok. Úgy tűzifák, karók és vesszők is vagynak, amelyek 
egyszóval mind az, udvaré, és az udvar is procurallya (!), de igaz tovább az 
is, hogy ennek előtte bővebben attak (!) épületekre, kertekre. Tűzifát és 
szerszámfát is, egész az múlt esztendeig, amiólta nevezetesen semminémű 
tűzifát nem kaphatunk, csupán csak épületre valókat, és kerteknek 
használható karókat és vesszőket, azon táblából, amely következik 
esztendőnként, amint fel van osztva az uradalom erdeje.”

Nádasdaróc: „Különös falu erdeje mostan nincsen, noha ugyan 
régebben, a török háború idejéig mind a falué volt, amennyi erdő van a 
határon. Annyiból, hogy a falu úgy élte, amint tetszett. Hanem átaljában 
elfoglalván az udvar, azolta mindég maga procurálja.”

Dank: „... szabad erdőnköt az ecclésia erdejével együtt most 3 
esztendeje földesuraink a határ felosztásával elvették.”

Sólyomtelke: Volt a falunak erdeje, de a domínium elfoglalta „és 
pásztoriás alá vétette.”

Gyalui járás
Magyarfenes: A falunak most „különös” erdeje nincs, „mivel ami volt, 

azt a földesurak elfoglalták, magok számára használják... ”

Tekei járás
Budurló (t), Paszmos (é,t).
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Magyarbikáii járás
Havasrogoz: „Szabad kereskedésünk az erdőkből és havasokból már 11 

esztendőtől fogva nincs, amiolta a földesurak által elliltattunk. Addig sem 
marháink, sem favágatásunk az erdőkből nem ti lalm aztatták, és szabadok 
voltunk kereskedni, melynél fogva jobban élhettünk és subsistálhattunk. 
Határunkon kívül lévő uraság tiltott erdeiből is legkisebb részben is fát vágni 
szabadok nem vagyunk.”

Székelyjó: „Ezelőtt 13 esztendőkkel az uraság határunkban lévő erdőket 
eltiltván, és azolta nagy tilalomban tartván (melyektől azelőtt nem 
tilalmaztattunk), nem vagyunk szabadok sem azokból, anyival is inkább 
határunkon kívül lévő erdeinkből kereskedni, és azokból lat hordani.”

Tarányos: Korábban itt is volt szabad erdő, amikor -  miként vallották -  
a „subsistendi modusunk jobb és könnyebb vala.”

Tekei járás
Tekeújfalu: „Erdeink, melyeket kertelni és tüzelni használtunk, addigelé 

voltanak. De minthogy commune terrénumok voltanak, a birtokosok által 
felosztattak, és mostan pénzes fával élünk.”

A közsegsoros adatokból látható, hogy az az általános tendencia, amelyre 
TRÓCSÁNYI felhívta a figyelmet, tudniillik az erdőlések megszigorítása, 
Kolozs megyében is éreztette hatását. Ennek okai között az allodiális birtok 
„öncélú” -  talán éppen a hírlett úrbéri összeírás előtti -  kiterjesztése 
kétségtelen, de nem egyedüli, sőt nem is elsődleges. Nem feledkezhetünk el 
ugyanis a természeti környezet romlásáról, amely különösen a mezőségi 
részen volt szembetűnő. Harmadikként pedig hadd említsük meg újra és 
kiemelten: a jobbágyok nem voltak jó, a tartamosságot figyelembe vevő 
használói az erdőknek. Mindez igazolja az 1791. évi törvényt: az erdőkre 
egyértelműen a földesuraknak kellett felügyelni. Ez azonban az erdők 
megfelelő használatának nem volt elégséges, csak szükséges feltétele. Ennek 
alátámasztására idézzük Zaránd megye 1848-ban kiadott leírását: „A’ telső 
vidékben -  írta KOZMA Pál - ,  kivált hol a’ birtokosok vagy elszaporodtak, 
vagy itteni birtokuktól távol és más megyékben laknak, az erdő annyira 
elpusztult, hogy az illy határokon még elégséges tüzelésre való fát sem lehet 
kapni.”45

Végül megemlítjük, hogy a fáért történő ellenszolgáltatást az 
urbriumtervezet ölfavágási, illetve -szállítási robottal kívánta rendezni (3. 
pont 13-14. §).
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2.2.6 A fával való kereskedés

Utalnunk kell az urbáriumtervezet már idézett pontjára, amelyben a 
parasztok kereskedését, fával, fatermékekkel történő üzletelését is 
megemlítették. Kolozs megye magashegységi vidékén a bevételek, sőt a 
mindennapi életet jelentő tevékenységet nagymértékben av. erdő, a fa és a 
fatermékek határozták meg.

Lássuk ezeket a példákat!

A havasi vidéken, illetve máshol megvett fával kereskednek:

Bánffyhunyadi járás
Bánffyhunyad, Bocs, Kalotabökény („A Szekelyio vizén némelyek 

közülünk tutajjal is járnak.”), Kalotadámos, Csula, Jákótelke (az 
uraságnak a bér „naturákban” fizetik: „Sok félékben. Kik adtunk bizonyos 
számú zsendelyt, kik deszkát...”), Kalotaszentkirály („A szomszédos 
Körös vizén tutajokkal lehet kereskedni, és aki akar, kereskedhetik is.”), 
Kalotaújfalu, Kelecel („(Z)sendejjel, léccel, deszkával -  melyeket a 
szomszéd havasokban készítünk a fáért való fizetés mellett -  különösen 
hasznosan szoktunk kereskedni.”), Körösfő (a havasokról 12 szálfát ingyen 
kapnak kereskedésre), Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó, Meregyó, 
Nagykalota („A szomszéd Székjó vizén szoktak tőlünk tutajjal járni 
N(agy)Váradra.”), Havasrekettye („Pénzszerzésünk módja csupán az uraság 
havasaiból készpénz-fizetés és cédula-váltás mellett vágott és készített 
épületre való fákból áll. P(éldának) o(káért) deszkából, lécből, melyeket az 
általunk csakugyan az uraságtól árendába tartott fűrészeken vágunk, és 
(z)sendelyből. Ezeket/.../jó haszonnal visszük Debrecenbe, N(agy)károlyba 
ésSzathmárra”), Zentelke.

Bácsi járás
Inoktelke.

Fejérdi járás
Nádasberend, Diós.

Gyalui járás
Egerbegy („A közelebb való éhségbe esztendőnként nagyobb ínség 

sújtogatván minnyájunkat, minthogy inkább a faeszközökkel való 
kereskedésből, mintsem a szántás vetés által táplálgattuk magunkat.”),
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Gyerővásárhely, Gyalu, Hidegszamos[havas], Felsőszamos, 
Iiavasnagyfalu, Szamosit), Magyarfenes, Isztolna.

Magyarbikali járás
Csúcsa, Hodosfalva, Kissebes (Kereskedés Nagyváradra: „Ide visszük -  

akiknek marháik vagynak szekérrel, akiknek pedig nincsen, a faluk mellett 
lefolyó Szekelyó vizein tutajokon -  deszkákat, gerendákat és szánfákat, 
melyeket veszünk az havason az uraságtól, mely hozzánk egy napi 
távolságra van. /.../ Váradról visszajövet gabonát hozunk.”), Marótlaka, 
Havasrogoz, Sebes vár, Székelyjó, Tarányos, Viság.

A fenti jegyzékben szereplő községek esetében hadd utaljunk rá, hogy a 
tanúvallomásokból nem mindig derül ki egyértelműen: vajon az illető 
közösség az idegen határban összerótt fát a saját földesurától vagy mástól 
szerzi-e be? (Veszi, illetve valamilyen szolgáltatásért kapja.)

Szólnunk kell arról is, hogy a Maros mentén lévő, már kevés erdővel 
rendelkező helységek lakói általában favásárlókként jelentkeztek. Dedrádot 
hozhatjuk fel példának, ahol ezt vallották: tűzre való fájuk, nádjuk nincsen, 
hanem mással tüzelnek. Míg „épületre való fákat pedig a Marosról vesszük, 
fenyőgerendákot. ”

Ez a fakereskedelem azonban a jelen vizsgálódásunktól már elvezet, ezért 
a további idézetektől eltekintünk.

A részletes áttekintés után ismét hadd hívjuk fel a figyelmet az allodiális 
birtok kiterjesztésének kérdésére. Az 1818-20-ban felvett falusi vallomások 
szerint a földesurak az erdőhasznosítást valóban kezdték megszigorítani. 
Ebben a törekvésben azonban nem elsősorban a saját művelésű területek 
védelme, netalán kiterjesztése játszotta a legfőbb szerepet, hanem az 
erdőkből nyert jövedelem lehetőség szerinti növelése. MARCZALI Henrik 
mutatott rá, hogy míg a magyarországi részekre inkább volt jellemző a 
majorsági gazdálkodás s annak térbeli kiterjesztése, az erdélyi földesurak 
sokkal inkább a jobbágyok munkájára, illetve egyéb szolgáltatására voltak 
utalva.40 Következésképpen ezen szolgáltatásokat nemhogy csökkenteni, de 
még szabályozni sem akarták, illetve hagyták. így sem a Cziráky-féle 
összeíráson alapuló úrbérrendezést, sem a jobbágyfelszabadítást nem 
sürgették.

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy az erdőkből nyerhető jövedelem 
növelésének milyen, a közvetlen földesúri gazdaságba illeszthető lehetőségei 
voltak.
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2.3 Fábrikák és gornyikok a földesúri erdőkben

A napóleoni háborúkat követő gazdasági visszaesés, köztük az 1811. évi 
devalváció a magyarországi részek nemességét elsősorban a 
földművelésben rejlő lehetőségek fokozottabb kihasználására ösztönözte. 
Erdélyben azonban a termőhelyi tényezők mostohasága mellett az 
értékesítési helyektől való nagy távolság a birtokosok érdeklődését főleg a 
még fel nem tárt, kellően nem hasznosított, így a gazdálkodásba (inkább: 
jövedelemtermelésbe) újonnan bevonható birtoktárgyak felé terelte. Mivel az 
erdélyi uraknak az erdő volt a legnagyobb holt tőkéjük, azok hasznosítását 
próbálták meg. A fakereskedelemmel összefüggő megoldásokat egy későbbi 
dolgozatban fogjuk részletesen tárgyalni, itt csak az ipartelepek létesítésére 
térünk ki.

Az erdőbe települt fafogyasztó iparágak között megemlítjük az 
üvegcsűröket. Közülük a gróf Kálnoki família zalán[patak]i, Háromszék 
megyei telepét idézzük. Zalánpatakát és a zaláni üvegcsűrt a Kálnoki grófok 
„populizálták”, s mindkét település -  miként arról a krónikás beszámolt -  
„kicsi helyen, haszontalan hegyes térségben húzódott meg.” A „kettő együtt 
is csak 131 holdnyi területet foglalt el, benne 44 holdnyi szántóval és 51 
hold réttel. A többi legelő volt meg hegy. Terméketlen minden 
kultúrnövényre. Kendert is csak két gazda vetett, alig néhány négyszögölnyi 
területen.”47 Ebből azért emeljük ki, hogy az üvegcsűr létesítéséhez legelső 
szempont volt a megfelelő homok(kvarc-)előfordulás, és a fűtőanyag csak 
azután jött. Magyarul: ahogyan a különféle bányákat is csak az érctelérek, 
kőszén- előfordulások helyén lehetett létesíteni, ugyanúgy az ipartelep 
alapítását az üveggyártásra alkalmas homok határolta be.48

Ez sokkal kevésbé érvényes a hamuzsír-előállításra. Itt a fa volt az 
elsődleges, hiszen a készítendő káliumkarbonát (K2 CO3) a fahamutól indult. 
Az előállítás során ezt lúgozták ki (nyers hamuzsír), majd újabb égetéssel a 
benne lévő vizet, illetve a szervesanyag-maradványokat távolították el. A 
technológiai leírást nem is kívánjuk részletezni, de viszonyításként azért 
megjegyezzük: 1 m3 bükkfából 1,4 kg hamuzsír készülhetett.49 S magának a 
gyártás folyamatának földrajzilag általában két színhelyre volt szüksége. Az 
egyik maga a falelőhely, amely legtöbbször az erdő volt, a másik pedig egy 
olyan kisebb-nagyobb telep, amilyet az üvegcsűrrel kapcsolatban már 
idéztünk. Hadd utaljunk azonban ismételten arra, hogy a „populizált” telep 
önmagában is károsította az erdőt, hiszen a lakosság életlehetőségeit a 
földműveléssel és állattartással kellett megteremteni. S ezek az erdőtakaró
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megbontásával jártak. Akkor pedig még nem beszéltünk a gyártási folyamat 
során keletkező különböző, a földet, a növényeket károsító anyagokról.

Ha végigtekintjük magának a hamuzsír előállításának kiindulási 
lehetőségeit, rá kell mutatnunk a háztartásokban összegyűjtött fahamura, 
amit szintén a hamuzsírhutákhoz vittek. A másik pedig az erdei hamvasztás, 
amely részben vermekben, részben pedig a következő módon történt. A 
hamuégetők „a legvastagabb, de legnagyobbrészt teljesen egészséges 
bikkfákat fölkeresvén, azok természetes vagy mesterségesen vájt odúiba 
ökölnyi taplót dugtak s azt meggyújtván tovább ballagtak, hogy e műtétet a 
legközelebbi bikknél ismételjék. E fák lassanként meggyulladván, égtek, 
míg a tűz annyira leharapódzott, hogy egyensúlyt vesztve összeomlának. íly 
óriás alól aztán egy-két zsák hamut kapartak ki, a fa legnagyobb része 
azonban ott maradván, használatlanul elkorhadott.”50

Akár így, akár úgy állították elő a fahamut, az mind súlyából, mind 
térfogatából jelentősen vesztett. A szállítás tehát megoldhatóvá vált, 
tengelyen vagy állatokra málházva történt. A technológiai folyamathoz 
azonban egy komoly üzleti, kereskedelmi hátteret kellett kiépíteni, mivel 
sem a fahamut, sem a hamuzsírt nem helyben, hanem olykor a több száz 
kilométerekre eső üveg- és papírgyárakban, fcstékelőállító műhelyekben 
használták fel. Az értékesítéshez tehát kapcsolatokra volt szükség, s ezek a 
kapcsolatok már nem a hagyományos feudális világban gyökereztek.

A Cziráky-féle összeírásból idézzük a következő Kolozs megyei falvak 
vallomásait:

Argyas: „Határunk szélibe került egy zsidó, aki ideig hamuzsírt főzvén, 
nála naponként -  közel -  munkánk után pénzt kapunk.”

Dank: „Mi csak napszámoskodással szerezhetünk pénzt. Most egy ideig 
valami zsidók hamuzsírt főzetvén a határunk szélibe(n), közel”

Tóttelke: „... hamuzsírfőzőhely van nem messze, ahová egy szekérrel 
vagy gyalog, ha mennek dologra, jövedelmet kapnak.”

Zutor: „Közel mihozzánk semmi nevezetes fábirkáink nincsenek, hanem 
vagyon a szomszéd faluban, ú(gy)m(int) Pusztasz(ent)mihályon és 
Pusztarajtolcon hamuzsírfőző fábrika, akik napszámra oda járhatnak 
dolgozni, csak kapnak magoknak valamit.”51
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A hamuzsírfőzősben rejlő bevételi lehetőséget mindenesetre nemcsak 
„valami zsidók”, hanem a földesurak is felismertek. Ezért igyekeztek a 
hamuzsírüzletbe „beszállni” A törekvésnek legjellemzőbb példája az a grófi 
és bárói Bánffy család lehet, akik erdőgazdálkodásával kapcsolatban már 
eddig is több mű megjelent, s amely birtokra vonatkozó dokumentumokat mi 
is fel fogjuk használni.

A Bánffy család erdőbirtokában végbemenő események tüzetesebb 
vizsgálata előtt célszerű néhány előzményre rámutatni.

Az uradalomban -  mind a Szilágyságban, mind a Kalotaszegi
medencében -  a XVIII. század végére az arra alkalmas területeken 
mezőgazdasági termelést honosítottak meg. Az erdőirtások nyomán szántók 
és legelők keletkeztek. Ez a természetátalakítás azonban önmagában a 
földesuraságnak ugrásszerű jövedelemnövekedést nem biztosított.

A Bánffyak a Meszes, a Vlegyásza és a Gyalui-havasok zárt erdőségeiben 
meghatározó birtokosok voltak, s ez adott lehetőséget nekik a bevételük 
óhajtott fokozására. A XVIII. század végére így „felfedezett” erdők 
hasznosítása azonban számtalan, addig tulajdonképpen figyelemre sem 
méltatott szempontot vetett fel.

Legelőször említhetjük meg a tulajdonjogiakat. Ezek az erdőségek sem 
felmérve, sem elhatárolva, netalán leírva nem voltak. Mivel a határok pontos 
megállapítását sem a szomszédos birtokosok, sem a családtagok nem 
sürgették, erre egyelőre nem is került sor. (A téma újra csak az 1850-es 
években, a kataszteri felmérésekkel összefüggésben merült fel.) A 
családtagok közötti megosztást viszont csak a jövedelmek szétporciózására 
korlátozódott. így a családi „praesidium” döntései után, nyomán a hatalmas 
birtok igazgatása, termelése gyakorlatilag egységes volt. Ez még a mai, 
modem erdőgazdasági elveknek is megfelelő, mivel nagy, ráadásul 
összefüggő erdőtömbökben csak így lehet hosszú távú gazdálkodást 
megvalósítani. Igaz, a Bánffyakat nem ez motiválta, de a források kutatása 
szempontjából is szerencsés, hogy az erdők hasznosítására vonatkozó 
dokumentumok jórészt egy helyen maradtak fenn. Ez segítette a korábbi 
kutatókat, JAKÓ Zsigmondot,52 IMREH Istvánt53 és CSÚCSÚJA Istvánt,54 
hogy a Bánffy-uradalom XVIII-XIX. századi gazdálkodásának egy-egy 
szegmensét kiemeljék, feldolgozva értékeljék. Mi most az ő műveik, továbbá 
CSÚCSÚJA István rendelkezésemre bocsátott jegyzetei alapján próbáljuk 
meg a jelen dolgozat szempontjából fontosnak ítélt problémákat elemezni.

Előbb lássuk a Kolozs megyei erdők kérdését!
A Vlegyásza alján, körül elterülő erdőket a családi prezídium 1796-ban 

tilalmasnak minősítette. Ezzel a jobbágyok korábbi, szinte korlátlan (inkább:

47



regisztráció nélküli, ellenőrizetlen) erdőhasználatát megszüntették. Az 
intézkedéssel a vidék (nem csak jobbágysorban élő) lakosainak előző, 
elsősorban a deszka-, szálfa-, zsindelykercskedelemre alapozott 
életlehetőségét jelentősen beszűkítették. Az ekkor talált fűrészmalmokat (50- 
et írtak le) lebontották, s a továbbiakban deszkametszőket csak a família 
engedélyével, annak leadott vám ellenében lehetett üzemeltetni.

A környékbeli lakosok azonban a korábbi lehetőségeik szigorítását 
nehezen fogadták cl. Itt nemcsak a felállított majorsági fűrészekhez kötött 
robotszolgáltatások kevésbé hatékony voltára kell gondolnunk, hanem 
bizony az elhatalmasodó falopásokra, engedély nélküli fafeldolgozásokra is. 
Azaz a majorsági gazdálkodás erdőkre történő kiterjesztése nem maradt 
konkurrencia nélkül, mert a paraszti áruelőállítás (ráadásul olcsóbb 
előállítás!) továbbra is működött.

Ebben a helyzetben az út csak az ellenőrzés szigorítása lehetett, amit
1808-ban ENDES Ferenc inspektori megbízatása jelez. O mind az erdőkben, 
mind a fűrészmalmok körül folyó munkák rendszabályainak kemény kézzel 
igyekezett érvényt szerezni. Önmagukban azonban a tiltások, korlátozások, 
továbbá a fafeldolgozáshoz, fakereskedelemhez összpontosított 
robotteljesítések nem hozták meg a Bánffy ak számára azt a bevétel - 
növekedést, amelyet a havasok fokozott ellenőrzésétől, azok gazdálkodásba 
vonásától reméltek.

Az 1811-12. évi (erdélyi) erdőtörvény alapján az uradalomban hamaro
san kidolgoztak egy erdőrendtartást (szabályzatot), amely a jobbágy
felszabadításig érvényben volt. Ennek lényeges pontjai:

1. Tilalmas erdőket jelöltek ki. Ugyanakkor a falvak 
tűzifaszükségletének fedezésére elkülönített erdőket hagytak, 
továbbá meghatározták a majorsági kézben tartandó részeket. 
Kijelölték a kereskedésre felhasználható erdőket, ahol a jobbágyok 
fákat csak taxalizetés mellett, szigorú ellenőrzésnek alávetve 
vághattak ki, illetve dolgozhattak fel.

2. Majorsági fűrészmalmokat építettek, ahol a parasztoknak -  szintén 
taxa és kellő ellenőrzés mellett -  is fűrészeltek fát.

3. Mind az erdők, mind a fűrészek felügyeletét uradalmi 
személyzetre, felvigyázókra és gornyikokra bízták, akik megfelelő 
adminisztráció mellett minden egyes fa, illetve minden egyes 
jobbágy útját figyelemmel kísérték.

4. Kialakult egy kereskedésre berendezkedett paraszti réteg, amely az 
uradalomnak egyre több hasznot hajtott. Technikailag pedig a
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Székelyjó-, a Sebes-(Dragán-)patakok és a Sebes-Körös vizén 
megvalósuló tutajozás, továbbá a Nagyvárad felé tengelyen 
történő szállítás mindenképpen a vidék termelőerőinek fejlődését 
segítette elő.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Bánffy-uradalomban bevezetett, 
az erdők kitermelését, a fafelhasználást, -kereskedelmet ellenőrző rendszer a 
feudális viszonyok között a lehető legmesszebb ment. Ehhez adottak voltak a 
természeti feltételek (kiterjedt erdők, tutajozható folyók stb.). Szintén 
rendelkezésre állt egy olyan felvevőpiac (Nagyvárad, illetve az Alföld), 
amely az árut folyamatosan igényelte. Társadalmi oldalról pedig a földből 
nem, vagy alig megélő népesség szintén alkalmas volt ennek a kiterjedtebb 
erdőhasználatnak és fakereskedelemnek az elvégzésére. A Bánffy család ezt 
felismerve, megfelelő módon szabályozva és ellenőrizve, tudta az erdőkből a 
jövedelmét emelni. Ő maga azonban a fűrészmalmoktól eltekintve alig 
ruházott be, azaz nem a klasszikus értelemben vett allodiális gazdálkodás 
kiterjesztésével, hanem az erdőhasználati lehetőségek beszűkítésével, 
ellenőrzés alá vonásával ért el eredményeket. Ezek pedig az 1848-49. évi 
jobbágyfelszabadítás idején pluszfeszültségekhez, -ellentétekhez vezettek, 
így a kérdésre még vissza fogunk térni.

JAKÓ Zsigmond az 1950-es évek elején feldolgozta a Bánffy család 
másik, Réz-hegysegbeli, Szilágy megyébe eső részén létrehozott 
magyarpataki és kalini [hármaspatakij hamuzsírhutáinak történetét. 
Tárgyunk szempontjából figyelemre méltó megállapításai a következők:

1. Amíg az erdők legfeljebb a tartalékföld szerepét töltötték be, addig 
a falvak, sőt birtokok határa -  miként már az előbb is láttuk -  nem 
volt lényeges. Következésképpen a jobbágyok szabad 
erdőhasználatát nem is vették figyelembe.

2. A folyamatba a XVIII. század végén az, erdőkből nyerhető egyéb, 
elsősorban a legeltetéshez, főleg pedig a makkoltatáshoz és 
gubacsszedéshez fűződő érdekek komoly változást hoztak. így 
szükség volt az 1791 :XXX. tc.-re, amely az erdők tulajdonjogáról 
egyértelműen rendelkezik: az a földesuraké. A jobbágyok az ő 
engedélyükkel, mintegy „megtűrt” módon hasznosíthatják az 
erdőket, vehetik igénybe -  megfelelő feltételek mellett -  azok 
javait. Ugyanezen erdőtörvény alapján az erdőt birtoklók egymás 
közötti egyezkedését, azaz az erdők felosztását is kimondták. Már
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csak azért is, hogy ki-ki a magának tudott résszel szabadon 
rendel kezhessck.

3. A XVIII. század végén így megteremtett jogi, tulajdoni alapokkal a 
XVIII-XIX. század fordulón a földesurak egyre kiterjedtebben 
éltek. (Bár nem szabad elfeledkeznünk az 1811. évi XXX. tc.-ről, 
amely erdészettudományi rendelkezéseket is tartalmazott.) Sőt - 
miként JAKÓ írja -  a földesurak „ahol erre alkalma nyílott, 
elsősorban az erdők «allodizálásával» igyekezett bevételeit 
fokozni.”

4. Ennek kiváló példája lehet az ipari tevékenység, leginkább a 
hamuzsír-előállítás. A külső tényezők között első helyen áll 
napóleoni háborúkkal összefüggő, részben a kontinentális zárlatból 
következő, konjunktúra. Míg a belsők között az 1815-18. évi 
éhínség, a bevételek fokozásának kényszere akkor, amikor a „föld 
népe” nemhogy adózni, hanem élni is alig tudott.

5. A Bánffyak abból a szempontból úttörőknek tekinthetők, hogy 
maguk fogtak hozzá a hamuzsírfőzésben rejlő pénzügyi lehetőségek 
kiaknázásához. Ebből azután következtek olyan nehézségek is, 
amelyek a hagyományos, feudális rendben bizony ismeretlenek 
voltak. Ezek műszaki és pénzügyi csoportokra oszthatók, de 
tárgyunk szempontjából most csak az erdők faállományának és a 
hegyvidékek vízkészletének a gátlástalan kiaknázása, tönkretétele 
lehet fontos. A huták 16 évi (1815-32) működésük alatt legalább 
2310 hektárnak megfelelő famennyiséget hamvasztottak cl. Ennek 
azonban csaknem kétszeresét, mintegy 23-25 ezer hektár erdőt 
tettek tönkre. A vizek, sőt a talaj (mivel a kilúgozott hamut 
egyszerűen a huták mellett szétszórták) beszennyezéséről 
semmiféle adat nem áll rendelkezésünkre. De látható, hogy az ipar 
megjelenése az erdőkben nem a hosszú távon történő gazdálkodást, 
-gondolkodást vette figyelembe.

6. Az erdők használatát felügyelő személyzet, így az „erdősáfár” és a 
„gornyikok” (őrök) nem szakmai feladatot láttak el, hanem a 
tulajdonos érdekében álló munkák elősegítését, azokhoz a 
nyersanyagok biztosítását. Ez nem is lehetett másként, mivel ők a 
Bánffyak olyan alkalmazottai voltak, akik léte a huták üzemelésén, 
üzemeltethetőségén múlott.

7. Végül az erdő értékét ismételjük meg. „A Bánffyak -  írja JAKÓ -  
hamuzsír-hutáinak a munkája által az emberi település a XIX. 
század elején a Réznek olyan tájait hódította meg, amelyeket a
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feudalizmus a saját termelési eszközeivel korábban hiába 
ostromolt.”

Egy korábbi kötetünkben utaltunk a jórészt összefüggő erdőtakaró 
különböző megbontási formáira.35 Itt láthatjuk, hogy a hamuzsírfőzés, a huta 
központja körül miként alakult ki egy település, de még nagyobb mértékben 
a fakitermeléssel, -felhasználással érintett, akár több négyzetkilométernyi 
terület. Ez a későbbiekben szintén problémákat vetett fel, mivel a telep lakói 
már elsősorban bérmunkásokká váltak, így majd az 1848-as 
jobbágyfelszabadítás során igyekeztek őket az erőből, az erdei javak 
élvezetéből kiszorítani.

Az erdei „fábrikák” közül a korban legjelentősebbnek látszó 
hamuzsírfőző huták56 kérdését egy fontos megjegyzéssel zárjuk le.

Míg az 1769. (1781.) évi erdőrendtartás a hamuzsírfőzés, -előállítás 
erdőpusztító hatásával egyáltalán nem foglalkozik, addig a későbbi 
erdészettörténeti értékelések a fahamu előállítását egy-egy vidék 
elerdőtlenítésében „főbűnösnek” tartják.57 Ehhez tudnunk kell, s ismételten 
rámutatunk, hogy a hamuzsírfőzés részben a háztartásokból begyűjtött 
hamuból, részben pedig a SZÉCSI Zsigmond által a következőképpen 
jellemzett erdőkben folyt: „hamuzsírgyártásra legalkalmasabb helyek az 
őserdők, valamint az olyanok, melyekben még sok heverő és korhadó fa 
található, mert ez e czélra legalkalmatosabb s eltávolítása által a talaj 
termőképessége nem szenved, minthogy ily viszonyok között még nincs 
gyengítve.”58 Az azonban, hogy a hamuzsír-előállításnak, így az 
erdőpusztításnak megfelelő korlátokat állítsanak, azaz a műveletet határok 
között tartsák, erdőőriző, netalán erdőkezelő személyzetre volt szükség. A 
továbbiakban az ő szerepüket vizsgáljuk meg.

Az erdészek a XVIII. század végi, XIX. század első feli időszakot a 
vadászat, a vadászok alá rendelt („elnyomott”) évtizedeknek ismerik. Igen, 
míg korábban, tulajdonképpen a XVI. századi bányászati, bányákhoz 
kapcsolódó alárendeltségük legalább a XVIII. századi újjáépítésig tartott (az 
oktatásban még további két évszázadig), addig a földesúri személyzet között 
az erdészek legfeljebb a vadászok között, alatt szerepelhettek.59 Holott mai 
napig tudott, hogy egy vadász -  legalábbis ismereteit, végzettségét illetően -  
soha nem lehet erdész, míg egy erdész gyakran vadász is. Megismételjük: a 
földesúri személyzet között az erdészek alig számítottak valamit, illetve amit 
számítottak, azt többnyire a vadászati szerepüknek köszönhették.60

Ezt az országos helyzetet azonban a források tükrében árnyaltabbá 
tehetjük. Mégpedig éppen azokon a vidékeken, ahol az erdők becse nőtt, ott



az erdészek (ekkor még többnyire erdőpásztorok, illetve az erdélyi -  
románból átvett -  szóhasználat szerint „gornyikok”) megbecsülésére is 
fordítottak némi gondot. Természetesen mindezért komoly feladatokat 
kellett ellátniuk.

Az első példánk éppen ezt támasztja alá.
A Korniss család marosszentgyörgyi (Maros-Torda m.) udvarbírója 

számára 1668-ban kiadott utasításában többek között ezt olvashatjuk: „Az 
erdőre szorgalmatos gondja legyen /.../. Ha kiket az erdőben talál, kik hír 
nélkül fát vágnának le, /.../ megbüntesse és marhájokat, szekereket az 
udvarházhoz behajtatván hírem nélkül ki ne adjon. Ha kinek az úrfi ő 
kegyelme parancsolatjából fát adna is, jól meglássa, káros helytt ne adjon 
/.../, hogy az erdő annál inkább ne pusztíttassék ez iránt is” 61

A következő, a XVIII. századból már tudunk idézni járandóságra is 
példát. A báró Jósika családnál 1766-ban az erdőpásztorok díjul egy köböl 
búzát, egy rhénes forintot és egy font puskaport kaptak.62 Ugyanebben az 
uradalomban 1779-ben az erdőpásztort, mivel az az erdőre nem viselt elég 
gondot, és abban sok kár keletkezett, tömböcbe vetették.

Szintén az engedetlenség, illetve nem hív szolgálat büntetése tűnik ki a 
már többször idézett Ugocsa megyei Haller-uradalomból. A dokumentum 
szerint új „erdő Bírót” választottak, aki hivatalát 1795-ben foglalta el. 1797- 
ben azonban előlépett „Família Birájának”, míg helyette ismét másik 
erdőbírói választottak. Alája „minden Tilalmas Erdőkhöz két alkalmatos 
kerüllőket fognak Esketni, kik is az erdőket naponként el járni, sőt éjjel is 
arra szoros gondot viselni, a’ nekiek Conventioba kiadandó bérért, és 
minden büntető pénznek harmadrészért tartoznak” szolgálni. Ha pedig akár a 
család, akár az erdőbíró „a’ kerüllőknek Hitek letétele után is valamely 
pusztításokat, vagy valakivel való egyet értés, vagy magok személlyesen, 
vagy pedig más Hiteles Hír adások által Tanú bizonyságokkal ravasz, és 
hitetlen Cselekedeteket napfényre hozandják, azon esetre a’ kerüllők Hit 
szegésekért, és Hüségtelenségekért Ns Vmegye Tömlöczében küldetvén 15- 
töd napi száraz kenyéren és vizen való szenvedés árán 25 páleza veréssel 
meg fognak büntetődni, ’s ezen felül szolgállattyokból is gyalázatosan ki 
Csapattatni, sőt ha a’ környül állások úgy hozzák magokkal nagyobb és 
szorosabb büntetés alá is fognak rekeszteni” 64

Szatmár vármegye közgyűlése 1792-ben hozott határozatot arról, hogy 
erdőrendtartást készítenek.65 Ennek lényeges eleme a földesurak által három 
évre kirendelt erdőbíró intézményének a megteremtése. Az erdőbíró a 
jobbágyok közül „kerülőbírókat” és kerülőket jelölhetett ki, akik az erdőket 
felügyelik, „és semmi névvel nevezendő kártételeket el nem titkolnak. Az
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erdőbíró tudta, „híre” nélkül semmilyen lát nem szabad kivágni. Tűzifát csak 
a dűlt és szárazfákkal borított erdőrészekben lehet gyűjteni. Ezt megtoldva: a 
földesúr is csak olyan erdőből szerezhet be fát, amelyiket előzőleg az 
erdőbíró arra kijelölt, s általában az idegeneknek történő faeladástól a 
földesuraknak is tartózkodniuk kell.

Az irtások kérése szintén az erdőbíró hatáskörébe tartozott. Az új irtások 
tételét maga a vármegye is igyekezett mérsékelni, míg a fák „környül 
nyakalása” komoly büntetést vont maga után: a nemesembert a vármegyénél 
jelentették fel; az idegentől minden holmiját elkobozták; végül a jobbágyok 
24 pálcaütés elszenvedésével bűnhődtek.

Ugyancsak az erdőbírák feladatkörébe utalták a makkoltatás feletti 
felügyeletet. A fák rongálását, így az ágak letörését, netalán a makk rúddal 
történő leverését ültották. A megcsonkított, tönkretett ágakról, fákról 
ugyanis nem lehetett egyhamar újabb termést várni.

Az erdőbírók bérét -  hasonlóan az erdőkerülőkhöz -  a földesúr állapította 
meg. Ugyanúgy neki számoltak el a különböző pénzkezelési eredményekkel. 
Továbbá fegyelmi szempontból is a földesúr hatáskörébe tartoztak, bár az 
erdőbírók fegyelmezetlenségét, kártevését a vármegyének kellett bejelenteni. 
Olvassuk csak! „Hogy az Erdő Birák -  írták -  praevaricatioban találtatnának, 
tehát a nemes Erdő Birót azon[n]al a Nemes Vármegyéhez tartoznak 
bejelenteni a Földes Urak, a Kerüllő Birót pedig és a kerüllőket a Nemes 
Erdő Biró az okozott kárnak megfizetése mellett 24 pálczával fogja minden 
esetben megbüntetni.”

Ahogyan Ugocsában, tehát a szomszédos Szatmár megyében is 
gondoskodtak az erdőbírói intézmény felállításáról. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a kinevezett (megbízott) személyek erdészeti ismeretekkel 
nem rendelkeztek. Ezen nincs mit csodálkozni, mivel részben a szakképzés 
még alig indult meg, részben pedig megbízatásukat a többi gazdasági 
ügyeket intézők sem szakképzettségüknek, hanem legtöbbször a „hív” 
szolgálatuknak köszönhették. (Ez azonban nem jelentette azt, hogy 
gyakorlati ismeretekkel ne rendelkeztek volna.)

Érdekes, a következő, XIX. századból származó dokumentum, amely 
több, számunkra fontos adatot tartalmaz. Az özv. Bethlen Gáborné, született 
gróf Zichy Jozefa által 1828-ban KüküIIővárott megfogadott BARTON 
Ferenc és Emánuel (akik feltehetően testvérek voltak) járandóságait és 
alkalmazásuk egyéb feltételeit is olvashatjuk.66

1828. október 1-jétől a következő év szeptember végéig BARTON 
Ferenc a következő javadalmazásra számíthatott:

1/ 400 rajnai forint készpénz;
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2/ 19 pozsonyi mérő búza;
3/ 10 pozsonyi mérő rozs;
4/ 66 pozsonyi mérő zab;
5/ 10 akó bor;
6/ 150 font marhahús;
7/ 10 szekér széna;
8/ 6 szekér szalma;
9/ 12 hasáböl tűzifa;
10/ 400 kéve rőzse;
11/ 1 szabad szállás;
12/ 1 veteményeskert;
13/ 8 szarvasmarha nyári tartása.

„Ezen fizetésért -  szól a szerződés -  köteles lészen fent nevezett 
Forstmeister engemet Józanan, Hűen és tellyes Szorgalommal Szolgálni a 
Gondviselése s Számadása alá bízatandő Erdőimet az egész Uradalmamban, 
a mennyiben tsak meg eshetik az Erdei Tudomány, Nevezetesebben pedig; 
Georg Hartig Erdei Tanítása szerent, tractálni, a segédségére lévő Revir 
Förstereket a szerént oktatni s feleletre venni, úgy a rendes szokás szerént 
Holnaponként engem tudósítván, a Tőllem teendő Rendelléseket is szorosan 
követni kötelessége önnön Responsabilitása alatt Vezettvén mindezeket, 
Hogy ha pedig, midőn engemet tovább Szolgálni nem akarná, azt fél 
Esztendővel előre bejelenteni el ne mulassza. Költ Kiiküllővárott 
Szeptember 20-án. Özv. G. Bethlenné gróf Zichy Jozefa. /.../ Alábbírt ezen 
convenlionak párját által vévén kötelezem magamat arra, hogy annak tartása 
szerént fogom szolgálatomat folyttatni. Költ Kvárott Szeptember 24-én 828. 
Franz Barton mp. Forstmeister.”

BARTON Emánuel, „Erdélyi Jószágaim Waldbereiteré”-nek 
szerződésében több a természetbeni járandóság, s ennek következtében 
kevesebb a készpénz. S itt is külön megemlítik, hogy a szakmai munkát a 
korszak jeles erdőművelője, HARTIG művei alapján köteles ellátni.

Szintén a szakértelmet, a vonatkozó ismeretek elsajátítását érjük tettem 
egy Szatmár megyei példában.

A gróf Károlyi család az 1816. évben kelt gazdasági utasítása (itt is még 
„vadász és erdő-kerülők” részére) megfelelően tükrözi az 1807. évi XXI. te. 
(magyarországi erdőtörvény) legfőbb rendelkezéseit. A továbbiak 
érdekében az utasításban foglaltakat megpróbáljuk csoportosítva 
bemutatni.67
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Az erdők védelmét emberi és természeti károk elleniekre osztja. Az 
ember által okozottakat határdombok állításával, továbbá az erdőőrök 
éberségének fokozásával próbálták meg csökkenteni. A tulajdonféltés 
középkori eszközökkel -  akár testi fenyítéssel -  történő „nyomatékosítása” 
mellett azonban már komoly adminisztrációt, az erdőőrök által vezetett 
naplót is előírnak. Fontos az erdők természeti kára (amely ugyan nem 
teljesen mentes az emberi cselekményektől), nevezetesen a tűz elleni 
védelem ügyében hozott rendelkezés. „Mivel a szomszédok -  írják -  ,vagy 
pásztorok által rakott s gondatlanul elhagyott tűztől gyakran az erdőknek 
nagy része megégni szokott, kiváltképpen száraz őszkor s tavaszkor, az 
efféle vigyázatokra és az ily gonosztevőknek elfogására ajándékokkal is 
serkengetni fogja a tiszttartó a kerülőket.”

Az erdő általános „megtámadásán” kívül természetesen a fákat, illetve az 
egyes erdei termékeket is igyekeztek megvédeni. A fát lehéjazó, lopva 
kivágó és egyéb módon károsító -  és itt már egyértelműen jobbágyi 
jogállású -  személyek esetében visszautalnak az 1767. évi urbárium 8. 
pontjának 8.§-ára, amely szerint a bűnösök háromnapi gyalognapszámra 
kötelezhetők. A mai fogalmaink szerint ugyancsak az erdők védelmét 
szolgálta a fával történő takarékoskodás -  egyébként az urbáriumból, sőt az 
1807:XXI. te.-bői is következő -  szorgalmazása. Ennek érdekében a fával 
történő kereskedést ismételten megtiltották. A házak építését pedig 
igyekeztek a kő- és téglaanyagok felhasználása felé terelni.

Az erdőfenntartási intézkedések közül a legfontosabb a vágásterületek 
kijelölése, s az azokon kívüli erdőhasználatok megtiltása. Ez következeit az 
1769. évi erdőrendtartásből, majd az erdőtörvényekből, de a tapasztalati 
megfigyelések is ennek hasznosságát támaszthatták alá. Az utasítás szerint 
azonban az erdőőrök nemcsak kitűzték, hanem a fakitermelés idején 
jelenlétükkel nyomatékosították is, hogy fát csak a kijelölt területeken lehet 
vágni. Az erdő felújulása érdekében -  itt ismét a törvényekben 
meghatározottakat említjük meg -  a legeltetést korlátozták. Sőt kimondták: 
„a kecskék az erdőkből teljesen kirekesztessenek.” A felújulás érdekében a 
vágástakarítást is szorgalmazták: „a vágás minden giz-gaztól, tőkéktől s 
fagyökerektől, melyek az új felnövést megakadályozhatnák, megtisztíttatik, 
és ha a szükség úgy kívánja, makkal be is vettetik ”

Szintén erdőfenntartási kérdés az erdők, fák telepítése. Erről az utasítás 
külön is megemlékezik. Részben a tisztások bevetését szorgalmazza, részben 
pedig akár új erdők (fasorok, fapászták) létesítésére is lehetőséget ad. 
Olvassuk csak! „Az erdők nagyon fognak kíméltetni, ha ahol a földnek 
természete s a gazdaságbeli környülállások megengedik, fűz, nyár, szilfa és
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ezekhez hasonló fák, melyek hamar nyőlnek és sok szükségre fordíthatók, 
gyarapíttatni fognak, melyeknek tenyésztésében mindazonáltal vigyázattal 
kell lenni, a főjágerral egyetértvén, melyik nemét a fáknak milyen föld 
neveli leginkább?” Mindebben nem nehéz észrevenni az 1769. évi 
erdőrendtartás intencióit.

Az erdőkezeléssel kapcsolatban ismételten utalunk az 1767. évi 
urbáriumra, amely kimondta: „az Erdőknek gondviselése és nevelése az 
Uraságot illeti” Ennek megfelelően a Károlyi-uradalmi utasítás szerint a 
földesúri személyzetei itt is felhívták: ügyeljenek arra, hogy az, erdőhasználat 
a lakosoknak kiszakasztott erdőkben is megfelelő módon, a faállományt 
kímélően folyjék.

Magában a Károlyi-uradalomban az erdészeti-vadászati adminisztráció 
csúcsán a tiszttartó állt. (O viszont a gróffal az inspector útján 
érintkezhetett.) A következő lépcsőfokot a fővadász jelentette, aki alá 
vadászok és erdőkerülők tartoztak. A két utóbb nevezett kategória élesen 
nem különült el. Lényegében a mai fogalmaink szerinti erdőőri feladatokat 
látták el. Korábban ezért is említették őket erdőőrökként.

A fővadász osztotta be a vágásterületeket, míg magát a műveletet az 
erdőőrök felügyelték. A (lomb)fákat csak november-decemberben engedték 
vágni, míg a kitermelt fát Szent György napig (április 24.) kellett az erdőből 
kiszállítani. „Mind a favágás, mind a szállítás -  szólt az, utasítás -  urbariális 
erővel tétessék meg.” Ha a robot mégsem elegendő, akkor az inspector, 
illetve a gróf külön intézkedik. A fahordások napját pedig külön meg kellett 
határozni. Nagy figyelmet szenteltek a makkoltatásnak. Erről augusztus 
végével becslést kellett jelenteni, s szeptember 29-én tartották a 
„kótyavetyét” (árverést). A sertéseket október 1-jével bocsátották az erdőre, 
de azzal a kikötéssel, „hogy a legjobb mak|k]ra mindig az uraság sertései 
eresztessenek.” A makkoltatással érintett erdőrészek tisztségviselőit külön is 
felhívták az ekkor történni szokott károk megelőzésére, illetve megtorlására.

Hasonlóan jelentős bevételi forrás volt a tölgygubacs. Ezt is augusztus hó 
végével becsülték meg, de itt nem tartottak árverést. A gubacsszedést 
ugyanis az uradalom „urbánus erővel” oldotta meg, majd maga értékesítette.

Végül a vadászattal összefüggő kérdésekről intézkedtek. Különösen 
igyekezetek kímélni a földesúr által tilalmasnak bejelentett, a vármegyei 
hivatalban is így rögzített erdőrészeket. Mint mindenben, itt is megfelelő 
írásbeliséget, különböző „könyvecskék” és kimutatások vezetését írták elő. 
A vadászati kérdések további taglálása témánktól elvezet, itt csak jelezzük: a 
Károlyi-uradalomban az erdők vadászati hasznosítása sokkal nagyobb
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figyelmet kapott még a XIX. század elején is, mint az erdészeti. így nem 
csodálkozhatunk azon, hogy az erdészet a vadászat alárendeltségében élt.

A megyei autonómia és az erdélyi főkormányrendek közötti 
nézetkülönbség olykor-olykor a megyei erdész státuszának a betöltése körül 
is jelentkezett. A következőkben -  HUSZÁR Károly nyomán68 -  egy Közép- 
Szolnok vármegyei esetet idézünk.

A Zilahon (Szilágy m.) 1842-ben tartott vármegyei közgyűlésen arról 
határoztak, hogy a DEÁK István „erdősz” halálával megüresedett vármegyei 
erdészeti hivatal élére VINTZE Ferencet választják. VINTZE ugyan 
felsőfokú képesítését nem az erdészeti tudományban szerezte, hanem 
általános mérnöki stúdiumokat folytatott, de a megyei kövesutak építésében 
már számíthattak a közreműködésére. így az utak „kimérése” mellett az 
erdők ügyét is tudja intézni.

A vármegyei határozatot azonban a főkormányszék nem hagyta jóvá. 
Még ugyanazon évben részletesen kifejtette, hogy vármegyei erdész csak a 
selmeci vagy más birodalmi erdészeti intézetet látogatott mérnök lehet. 
Mivel Erdélyből többen kaptak ottani tanulásukhoz ösztöndíjat, 
következésképpen nekik kell állást adni. Ráadásul az ösztöndíjas hallgatókat 
a kincstári (kamarai) erdőkben a végzés után -  még mindig ösztöndíj mellett
- a gyakorlaü feladatokba is bevezetik.69 Tehát a vármegye az állást ezen 
egyéneknek hirdesse meg, s majd az akkor jelentkezőkből válasszon.

A főkormányszéki rendelkezésnek megfelelően a vármegye valóban 
pályázatot („csődületet”) hirdetett. A pályázatra azonban sem a 
főkormányszék által favorizált, ösztöndíjas erdészek, sem mások nem 
jelentkeztek. Ezért a vármegyei közgyűlés 1842 végén VINTZE Ferenc 
megválasztását erősítette meg. Amikor döntésüket ismételten felterjesztették, 
külön is kitértek rá, hogy egyáltalán nem különlegesség, hogy valahol nem 
erdész, hanem (mai fogalmaink szerint) kultúrmérnök tölt be erdészeti 
hivatalt.

Egy év múlva, 1843 végén aztán a főkormányszék saját emberét, 
CSEGEZI Sámuelt nevezi ki vármegyei erdőfelügyelőnek. (Ekkor már így 
nevezik a hivatalt.) A közép-szolnoki rendek „sajnosan” veszik tudomásul a 
rájuk erőltetett erdészt, s továbbra is VINTZE érdemeit, illetve 
alkalmazásának szükségességét emlegetik.

Bár az ügy ezzel véget is érhetett volna, de mégsem így történt. 1847-ben 
ugyanis a vármegye ismét kénytelen volt foglalkozni az erdészeü állással, 
mivel a főkormányszék 1846 végén CSEGEZI helyett PÁKÁI János 
„erdészeti gyakornokot” nevezte ki vármegyei erdőfelügyelőnek. Közép- 
Szolnok testülete ismét VINTZE jelölését javasolta, mivel ő addig is
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„ingyen” látta el a teendőket. Az iratokból ugyanis arra lehetett 
következtetni, hogy CSEGEZI az állását nem foglalta el. (Talán a vármegyei 
ellenkezés riasztotta el?) Ugyanígy jártak PÁKAIval is, aki hivatalát 1847 
végéig sem vette fel.

Összességében a XVIII. századi, majd a XIX. század eleji fejlődés, s 
ezzel összefüggésben az erdők felértékelődése „kitermelte” -  gyakran 
felsőbb utasításra -  azt a réteget, akik hivatásszerűen foglalkoztak az 
erdőkben folyó munkákkal, illetve az erdőnek mint birtoktárgynak a 
megvédésével. A földesúri erdőkben azonban még sokkal fontosabb feladat 
az állattenyésztéssel, főleg pedig a vadászattal összefüggésben felmerülő 
kívánságok teljesítése, mint a szorosan vett erdészetieké. Ennek nem mond 
ellent az sem, hogy Erdély-szerte megjelentek az erdők adta anyagi javak 
körül a fa hasznosításával foglalkozó iparágak is.

Az 1880-as évek legvégén, amikor visszatekintettek a XIX. század eleji 
erdőhasználatra, -pusztításra, így vélekedtek: Igaz, az állami 
erdőfelügyeletben komoly hiányosságok voltak, mégsem kellett „valami 
nagy veszélytől tartani, mert ezen idő alatt az erdők használata igen korlátolt 
volt, úgyszólván csak a helyi tüzelésre és építkezésre szükséges fa 
levágására és a legeltetés- és makkoltatásra terjedt ki. Ráadásul a 
fakitermelés csak a java fák kivágására korlátozódott. így az erdők felújulása 
biztosítva volt. „S nem lehettek veszélyesek ebben az időben az erdőirtások 
sem, mert a nép még többnyire olyan részleteket szemelhetett ki legelőjének 
terjesztésére, melyek erre a czélra alkalmasak voltak.” Ettől függetlenül 
azonban elismerték: A nagyobb vízi utak, illetve fát fogyasztó bánya- és 
ipartelepek környékén történhettek kiterjedt, nehezen helyreállítható 
erdőpusztítások.70
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3 A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS UTÁN

Az 1848-as áprilisi törvények mind a magyarországi, mind az erdélyi 
részeken megteremtették a polgári jogegyenlőség, az ennek alapján álló 
tulajdon, és ezen belül is a földtulajdon lehetőségét. A forradalmi vívmány 
végrehajtása azonban a gyakorlatban nemhogy 1848-49-ben, hanem még az 
azt követő évtizedekben sem ment egyszerűen végbe. Mindez fokozottan 
érvényes a korábban közös földesúri-jobbágyi erdőkre. S ha még fokozni 
lehet a nehézségeket, akkor a szűkebben vett Erdélyt kell megemlítenünk, 
ahol az ellentétek több forrásból is táplálkoztak. Az egyik a korábban vázolt 
általános úrbérrendezés hiánya. A másik pedig az a nemzetiségi ellentét, 
amely az ország többi részénél súlyosabb összecsapásokhoz, később pedig 
sokkal nehezebb kibékülésekhez vezetett. Végül tárgyunk szempontjából 
egyáltalán nem elhanyagolható, hogy a polgárosítás, ezzel összefüggésben 
az úrbérrendezés Erdélyben -  már csak a természeti adottságokból 
következően is -  fokozottabban kapcsolódott az erdőkhöz, legyenek azok 
akár kaszáló- és legelőhelyek, akár faizást és egyéb erdei használatot jelentő 
tényleges erdők.

A jobbágyfelszabadítást hozó 1848. áprilisi törvények szerint a közös 
legelők és erdők kérdését hosszabb idő alatt véltek megoldhatónak. 
Kimondták, hogy a faizást, a makkoltatást és gubacsszedést, illetve az addig 
élvezett erdei használatokat egyelőre fenntartják, de a jobbágyi erdőlés ezen 
gyakorlatának megszüntetését (peres úton) akár a földesúr, akár a volt 
jobbágyok kérhetik. Tehát lehetőséget nyitottak az erdőelkülönítésekre. A 
módokra viszont majd csak az 1853. évi magyarországi és az 1854. évi 
erdélyi pátensek utaltak, s kezdődtek meg a tényleges elkülönítési munkák 
is.

A problémák azonban mind az általános, mind a szűkebben vett erdészeti 
kérdésekben szinte egymást érték. A nehézségekről, illetve azok hátteréről a 
korabeli sajtóban is találunk adatokat.

A birtokelkülönítések hosszadalmas -  és így költséges -  voltát a 
kortársak általában rosszallották. A birtokviszonyok tisztázásához és az 
esetleges tagosításokhoz ugyanis hét törvényszéki bizottság kiszállását írták 
elő. Ezek: mérnöki bevezetés; a mérnöki munka hitelesítése; a 
becslőszakértő bizottság bevezetése; a becslőbizottság munkájának 
hitelesítése; a részesedési arány megállapítása; mérnöki bevezetés az új 
birtokrészekbe; a tulajdonok hitelesítése; birtokba adása. A fenti lépések 
egyszerűsítésére például az Aradi Kereskedelmi és Iparkamara azt javasolta,
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hogy a mérnöki- és becslőmunkákat a hitelesítéssel vonják össze, amivel a 
bizottságok kiszállását hárommal csökkenthetnék.71

Az erdészek úgy látták, hogy mind az előbb említett elhúzódó 
birtokelkülönítések, mind az időközben egyre súlyosabbnak tűnő adók az 
erdőpusztításokat akár már az erdőtőkét megtámadó módon is ösztönzik. 
Tehát az úrbérrendezés felgyorsításán kívül az erdőt sújtó adókat is 
mérsékelni kellene. „Ha ez nem történik -  írták 1870-ben az Erdészeti 
Lapokban -  , állíthatunk minden fa mellé zsandárt, pandúrt, mégis nem 
érünk el egyebet, minthogy megtanítjuk az végínségre jutott polgárt, kivált 
ott, hol pusztán erdő vagyonából él, visszarabolni a magáét az állam kezeiből, 
s így a kitűzött czél elérése helyett kapunk siralmas eredményt: a 
demoralisatiót.”72

A „demoralisatio” ezen megnyilvánulásának mintegy jelzője lehet az 
erdélyi nemzetiségi politikusok közül Ioan Ratiu ügyvéd javaslata (az ő 
Kolozs megyei ténykedésére még vissza fogunk térni). Az 1864 májusában 
Nagyszebenben összeült erdélyi országgyűlésen azzal állt elő, hogy a 
korábbi földesúri-jobbágyi közös használatban lévő erdőket nyilvánítsák 
közössé. így a polgári tulajdon ne a térbelileg is elkülönített erdőrészekre 
terjedjen ki, hanem az egyben maradva, közös legyen. Ratiu ezen javaslatát 
„kommunisztikusnak” nevezték,73 de mi azonnal észrevehetjük mögötte a 
rendezetlenség fenntartásának szándékát, azaz a „szabadrablás” 
folytathatóságát.

Itt kell rámutatnunk egy fontos, s az erdők további történetét majd 
lényegesen befolyásoló, az 1853., illetve 1854. évi pátensekből következő 
helyzetre is.

A pátensek alapján birtokba juttatott tulajdonosok a polgári jogrend 
szerint hasonlókká, sőt megegyezőkké váltak, attól függetlenül, hogy a 
földtulajdonuk korábban mihez kötődött. Igen ám, de amíg a volt földesúr 
azt csinált az erdejével -  a korábbi erdőtörvények adta korlátok között -  , 
amit akart, addig a volt jobbágyoknak juttatott erdőket „községerdőként” 
kellett kezelni.74 Azaz nem lehetett felosztani. Ha a jogrend felől nézzük, 
akkor ez a tulajdonos és tulajdonos közötti megkülönböztetést jelenti. Ha 
viszont az erdők oldaláról, akkor az erdészettudomány évszázados 
alapelvének érvényesülését; a nagyobb erdőtestek sokkal alkalmasabbak a 
hosszú távú erdőgazdálkodásra, mint a felparcellázottak. S ez talán a Ratiu- 
féle magatartást is megmagyarázhatja; tartsunk minden erdőt egyben, 
ahonnan a volt földesurak is csak a többiekre vonatkozó szabályok alapján 
húzhatnak hasznot.
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Nem ez a megoldás, hanem a korábbi erdőtörvények felülvizsgálata, 
illetve újabb meghozatala, jobban mondva, kiterjesztése kínálkozott az 
abszolutista kormány számára olyan lehetőségnek, amellyel az erdőkben 
rejlő értékeket megpróbálták mind a volt földesurakat, mind a volt 
jobbágyokat illetően megvédeni. Ez volt az 1852. évi osztrák erdőtörvény 
Magyarországra és Erdélyre történő 1857. és 1854. évi kiterjesztése. 
Magának a törvénynek a szükségességét MÉSZÁROS Károly ma is 
érvényes elvekkel indokolta, de minket most főleg a (volt) földesurakra 
vonatkozó megfontolások érdekelnek.

MÉSZÁROS szerint az addigi erdőtörvények elsősorban a „köznép”, nem 
pedig a földesurak ellen volt(ak) „intézve” Igaz, a betartásukért a földesurak 
feleltek. Ez a felügyelet azonban a jobbágyfelszabadítás után fellazult. Tehát 
kell egy sokkal szigorúbb előírás mind a „köznép”, mind a földesurak 
számára, „mert mint látjuk, széles a hazában minden földesúr 
legkegyetlenebbül az. erdőt rohanja meg, mihelyst pénze nincs, azt vágatja s 
adja el zsidónak vagy kereszténynek, csak pénzhez juthasson.” Tehát az új, 
osztrák erdőtörvényre ezen „gazdálkodás” megszüntetése miatt van szükség. 
Az erdőtörvényben ugyanakkor benne van a tulajdonos és tulajdonos közötti 
megkülönböztetés.

Az 1852. évi törvény szerint a magánerdők -  miként azt MÉSZÁROS 
Károly megfogalmazta -  „mint az úrbéri kapcsolatokkal semmi kapcsolatban 
nem állók, annyira magán tulajdonai az egyes földbirtokosoknak, miszerint, 
valamint az erdőgazdászat, úgy az erdőrendőrségi fölügyelct tekintetében, 
nem azon joghasználati s rendelkezési szabályok alá esnek, mint az 
álladalmi, vagy községi erdők.” így a magánerdők eseten pozitív 
megkülönböztetést alkalmaznak azzal, hogy az erdők 5 év alatti általános 
felújítási kötelezettségét akár hosszabb időben is megállapíthatják, de „az 
erdőbirtokok eldarabolása s más czélokrai fordítása nemcsak a paraszt, 
vagyis községi, hanem a nemesi magán javakra nézve is szigorúan 
tilalmaztatik.” Az erdők művelési ágának megváltoztatását tehát a 
magánerdők esetében is hatósági (kerületi) engedélyhez kötötték. Az 
engedély kiadásához nemcsak a változtatás célját kérték be, hanem a 
szomszédos tulajdonosokat is meghallgatták. (Nehogy az erdőkitermelés az 
ő érdekeiket sértse.)75

Az osztrák erdőtörvény művelésiág-változtatási rendelkezésére a 
jobbágyfelszabadítás gyakorlati keresztülvitelének idején nehezen volt be
tartható. Ennek ellenére a fenti, szigorú előírás Erdélyben is fékezhette volna 
az erdők kitermelését, legelővé történő átalakítását. Mindehhez azonban az 
erdészeti igazgatás kiépítésére, illetve a politikai hatóságok megfelelő mű
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ködésére lett volna szükség. Az 1850-es és 60-as évek mégsem erről, hanem 
sokkal inkább a „policiális szervek” térhódításáról váltak híressé. Önma
gában a tiltások, illetve a bekövetkezett károkkal kapcsolatos „tűzoltások” -  
miként azt a vizsgált uradalmakban látni fogjuk -  elégteleneknek 
bizonyultak.

A magánerdőkbe történő állami beavatkozásnak a gondolatmeneténél 
maradva hadd idézzük fel az 1860-as években formálódó új, magyar 
erdőtörvény körül összecsapó véleményeket.

DIVALD Adolf a szabadelvűség talaján állva úgy gondolta, hogy a volt 
földesurak és a volt jobbágyok polgári tulajdonává vált erdeiben folyó 
gazdálkodását az államnak csak a lehető legkisebb mértékben kell 
szabályoznia. Hiszen mindenkinek érdeke -  vélte kezdetben DIVALD 
hogy gazdálkodását hosszú távon is nyereségessé tegye. Ebbe a szabad 
művelésiág-változtatás is belefért volna -  különösen a szabad rendelkezési 
kategóriába sorolt magánerdőkben.76 Az erdőtörvény-tervezet vitájában 
HUNFALVY János mutatott rá: „Hogy némely vidéken a létező erdőket 
egyrészt káros következmények nélkül ki lehetne vágni, azt senkisem 
tagadja; csakhogy azon kérdés eldöntését nem lehet az egyes birtokosokra 
bízni, mert bizonyos, hogy minden erdőirtásnál többé kevésbé a közügy is 
érdekelve van.”77

A vita következtében DIVALD nézetei éppen a magánerdők esetében 
változtak. így amikor 1866-ban összefoglalta egy megalkotandó erdőtörvény 
alapelveit, a magánosok erdőit a következőképpen kívánta szabályozni:

-  feltétlen „fatalajon” álló erdőket tilos kiirtani, illetve a saját és a 
szomszédos birtokosok talaját károsító módon használni;

-  az erdőirtást ugyan a birtokos saját belátására bízza, de a műveletet a 
hatóságoknak előzetesen be kell jelenteni;

-  a hatóság az irtást csak akkor ellenezheti, ha azzal a birtokos a talaj 
termőképességét veszélyezteti;
a nem feltétlen („viszonylagos”) erdőtalajon álló erdők használata -  
az irtással kapcsolatos megszorításokon kívül -  „a birtokos korlátlan

no

önkényére bízatik.”
Tehát egyik felől a liberalizmus érdekeit kell érvényesíteni. A jobbágyi 

erdőléstől megszabadított erdőket ugyanis a tulajdonosuk végre szabadon, 
szabadabban akarja használni. A másik oldalról viszont mind a szomszédos 
birtokosok, mind pedig az országos, az erdők hosszabb távon való 
fenntartásához fűződő közigazgatási érdekeket is figyelembe kell venni. így 
a DIVALD-i elvek ekkor mintegy kompromisszumos, jó megoldásnak 
tűntek.
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Térjünk azonban még vissza a birtokelkülönítés keresztülvitelével 
kapcsolatos erdészeti kérdésekhez.

A jobbágyfelszabadítási pátenseket követően az ügyet erdészeti 
szempontból HELM Ervin vizsgálta meg. Ő 1862-ben úgy látta, hogy az 
erdős, viszonylag gyéren lakott vidékeken a továbbra is fennálló faizási 
szorgalom nem okoz jóvátehetetlen károkat. A volt jobbágyok ugyanis 
tűzifaigényüket a feküfából ki tudják elégíteni. A sűrűn lakott, így kevésbé 
erdősült vidékeken viszont a feküfa nem pótolhatja a korábban megszokott 
faizási járandóságot, így a volt jobbágyok már tűzre is az élő fákat vágják. 
Ráadásul az esetlegesen kijelölt vágásteriileteket sem veszik figyelembe, 
hanem szerte az erdőben vágnak. Ez az általános erdészeti elvekkel 
ellenkezik, de amíg a birtokelkülönítések nem történnek meg, a földesurak 
alig tudják korlátozni - bár az erdők feletti felügyelet továbbra is az ő 
gondjuk -  a falusiak faizását. Azok ugyanis nem vehetők rá a nehezebben 
megközelíthető, netalán távolabbi helyek felkeresésére -  mégha az erdészeti 
szempontok ezt is követelnék meg. Tehát sem a mennyiségre, sem a helyre 
vonatkozó korlátozás addig nem valósítható meg, amíg a birtokelkülönítések 
ténylegesen nem mennek végbe. Ezt látva -  írta HELM -  a volt földesurak 
sem gyakorolnak önmérsékletet; így az erdők szakszerűtlen (túl)használata 
csak fokozódik.79

Az erdőbirtokosok eme magatartására néhány év múlva az ország vezető 
erdészei is felhívták a figyelmet. S ezzel már nemcsak az úrbéri elkülönítés 
felgyorsítását, hanem az erdőtörvény, az önálló, magyar erdőtörvény 
meghozatalát is sürgették. Szintén az erdőtörvény rendezhette volna az erdők 
szakszerű kezelésének biztosítékát; a képzett erdészek alkalmazását.

„Amely birtokos -  javasolták már 1856-ban -  be nem bizonyítja, hogy 
erdejét szakértő erdész felügyelete mellett szabályszerűleg kezeli, a 
hatóságnak joga van őt arra kényszeríteni.” Természetesen a javaslattevő 
(egyébként nem erdész, tehát nem lehetett azzal vádolni, hogy magának, 
illetve szaktársainak akar álláshelyet biztosítani) BOGNÁR István tisztában 
volt azzal, hogy az önálló erdész alkalmazásának költségeit nem minden 
erdőbirtok bírja el. Ezért a hatóságokra bízta volna a „kerületi erdészek” 
alkalmazását, akik fizetését a kisebb erdőbirtokosok összeadják.80

Tudjuk, ez a rendszer majd jó 40 év múlva, az 1898. évi XIX. te. alapján 
valósult meg, de mutatja a törekvést: az erdészeti szakértelmet semmiféle 
egyéb megoldással nem lehet pótolni.

Az úrbéri elkülönítések folyamán kiderült, hogy sem a különféle 
„erdészeti szakértők” (akik járási, megyei urak voltak), sem a közigazgatási 
elöljárók nem tudnak erdészeti kérdésekben eredményesen közreműködni.
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Mindezek tanulsága kapcsán írta FEKETE Lajos: „Kell-e ennél 
szembeötlőbb bizonyítéka annak, hogy az erdészeti törvényt nem szabad 
bízni nem szakemberekre, közigazgatási hatóságokra és közegekre, a kiknél 
szakértelmet feltételezni nem lehet, a kik az erdők fontosságát nem ismerik, 
vagy ebbéli kötelességükkel nem gondolnak, vagy av[v]al foglalkozni idejük 
s kedvük nincs.”81

Tehát egy új, a magyar viszonyoknak megfelelő erdőtörvénynek nemcsak 
az állami beavatkozás jogosultságáról, mértékéről kell intézkednie, hanem az 
erdészeti igazgatásról is. És ez az erdészeti szervezet lehet az alapja a még 
folyó birtokelkülönítések, tagosítások stb. során felmerülő erdészeti 
problémák megfelelő véleményezésének, megoldásának is.

Korábban idéztük a jobbágyfelszabadítás egyes kérdéseivel kapcsolatos 
törvényeket és rendeleteket. Hadd hívjuk azonban fel a figyelmet Josef 
GRIMM 1863-ban megjelent könyvére, amelyben nemcsak az Erdélyre 
vonatkozó rendeleteket, hanem az úrbérrendezéssel érintett birtokokat, 
birtokosokat is részletesen felsorolja. Tárgyunk szempontjából megemlítjük 
még a háromkötetes Erdély történeté-t, amelyben SZÁSZ Zoltán foglalta 
össze a volt földesurak kármentesítésével kapcsolatos tudnivalókat.83

A jobbágyfelszabadítás utáni évtizedek, egészen az 1879. évi 
erdőtörvényig terjedő időszak eseményeit akkor tudjuk megérteni, ha azokat 
részletesen, egy-egy uradalmat kiragadva követjük nyomon. Forrásaink 
természetesen nem teszik lehetővé, hogy valamennyi, az említett GRIMM- 
féle kimutatásban szereplő birtokost megvizsgáljuk. Mégis vállalkoznunk 
kell néhány példa bemutatására.

3.1 A gróf és báró Bánffy családi- és a báró Jósika-féle uradalmak
Kolozs megyében

CSÚCSÚJA István könyvében, továbbá az ő szívességéből kifolyólag, 
amelynek során a két uradalomra vonatkozó iratait feldolgozásra átengedte, 
a legátfogóbb ismeretünk erről a két birtokosról lehet. Együtt történő 
tárgyalásuk nemcsak a hasonló természeti körülményekből, hanem abból is 
fakad, hogy több helyen, több falu határában közbirtokosságot alkottak, azaz 
a két uradalom havasokon, erdőkön lévő földjei csak későn, a 
jobbágyfelszabadítást követően kerültek elkülönítésre. Ez a közös birtoklás 
természetesen nemcsak közös fellépésekhez, hanem érdekellentétekhez is 
vezethetett. Számunkra azonban mégis az a fontosabb, hogy a Kolozs megye
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nyugati részén lévő két földbirtokos erdeit a jobbágyfelszabadítás során 
jórészt hasonló hatások érték.

Még egy dologra, nevezetesen a Cziráky-féle úrbéri összeírásra hívjuk fel 
a figyelmet. Az alább idézendő községek ugyanis abból az álfejezetből 
visszakereshetők, s itt-ott kitűnik, hogy a/, ellentétek, a földesúr-jobbágyi 
összetűzések már évtizedekkel korábban megvoltak -  ha éppen lappangtak 
is.

SZABÓ István egyik tanulmányában írja, hogy az erdőkérdés általában 
nem okozott annyi feszültséget, s annyi gondot, mint a legelő.84 Egyes 
hegyvidéki településeken viszont a legnagyobb indulatok éppen az erdők 
körül csaptak össze. Hát az általunk most idézendő Bánffy-uradalómban 
valóban komoly összetűzések keletkeztek. Ezek már 1848 tavaszának 
„forradalmi hevületében” elkezdődtek. Ragadjunk ki tehát néhány, az 
erdőkkel kapcsolatos eseményt!

3.1.1 „A múlt forradalmi időben ...”85

Az 1848-as feszültségek mintegy bevezetését jelentette, hogy a Bánffy 
család -  a szomszédos közbirtokosság példáját követve -  az erdőpásztorok, 
gomyikok fizetését másfélszeresére emelte, mivel „az uradalmi havasok 
őrizetlenül nem maradhatnak.”86 Ugyancsak 1848 májusában döntöttek arról 
is, hogy a körösfeketetóiak és a nagysebesiek korábban elkobzott rönkjeit -  
kellő kezesség mellett -  visszaadják. Mindezen intézkedésekkel azonban 
nem lehetett megakadályozni a követelések radikalizálódását.

A bánffyhunyadi lakosok az 1848. május 30-án kelt kérvényükben 
jelezték: a korábban végbevitt határosztást nem tekintik magukra nézve 
kötelezőnek, s az elszenvedett sérelmeket most kívánják orvosolni. Kiderült 
ugyanis, hogy a Bánffyak és a bánffyhunyadi lakosok között az erdők és az 
irtások felosztását már 1807-ben elkezdtek. Ekkor felmerték az egész határt, 
amely munka 1809-ben fejeződött be. A kiújult ellenségeskedések 1820-ban 
ismételt osztozkodáshoz vezettek. Ekkor nyílhúzás során döntötték el 
nemcsak az erdők, hanem a szántók és kaszálók helyét is. A jobbágyok 
azonban nem voltak megelégedve a nekik jutott szántókkal, úgyhogy az 
1820-ban megkötött egyezséget is semmisnek nyilvánították; a határjeleket 
kidöntötték. 1823-ban új elkülönítési pert kezdtek, s ebben 1830-ban 
született ítélet: a bírók a korábbi (már „kikarózott”) területeket helyben 
hagyták. Mindezek ellenére csak a karhatalom igénybevételével lehetett az
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osztásnak, illetve a bírói ítélettel ismételten megerősített felosztásnak 
érvényt szerezni.

S most, 1848 tavaszán a colonusok ismét felvetették az újrafelosztást, sőt 
az önkényes foglalást is kilátásba helyezték. A kérelem beadása után néhány 
nappal a bánffyhunyadiak már „tettleges feltámadást tettek”, aminek 
következtében a Bánffy család a kormánybiztos közbelépését kérte. A 
paraszt ugyanis -  írták -  „nem elégedvén meg a törvény azon példátlan 
engedélyével, miszerint minden úrbériséget ingyen kapott /.../, már a 
majorságba] is határtalanul sóvárog és azokat felosztani törekszik, kérelme 
indokaiban ősapái jogairól álmodozik, azt mondja, hogy az ítéletesen 
kiszakasztott erdő és legelő nem elégséges neki és távol is van, családomnak 
pedig van elég erdeje és legelője is.” Ebből a família azt a következtetést 
vonta le, hogy a volt jobbágyok egyenesen „communisticus” követelésekkel 
lépnek fel, amely azonban ellenkezik a törvényekkel, a renddel.

A tavaszi megmozdulások, különösen pedig a bánffyhunyadiak 
elégedetlenkedései nemcsak az erdőkhöz és legelőkhöz, hanem az 
irtásföldek használatához is kapcsolódtak. Erről egy 1848. május 17-én kelt 
feljegyzést idézünk: „A bánffyhunyadi lakosok -  a földesuraknak kiítélt 
irtásoknak elfoglalásával s erőszakos használatával a vagyon biztonságot 
megsértőleg elkövetett vétket elismervén -  azt némely izgatok csábításának 
és a közönség értetlenségének tulaj dóm tván, hogy a törvényes rend 
helyreállítása s a földesuraknak saját irtásnyilaiba visszahelyezése végett 
B.Hunyadra kiszállott katonaság visszavétessék, felfogadták, hogy a 
földesuraságot az irtások békés használatábafn] többet zavarni -  ha 
háborítanák, fizessék meg a katonaság élelmét, zsoldját, s ezen felül 400 
frtot.”87

A következő évben, 1849-ben az indulatok még jobban elszabadultak. A 
volt jobbágyok az allodiális erdőkből a fá t számolatlanul hordták, s az őket 
megállító szolgabíró ellen erőszakosan léptek fel. A Bánffy család katonaság 
kirendelését kérte, amit természetesen a szolgabíró is támogatott. A 
katonaság megjelenésével az indulatok ugyan nem csillapodtak le (még a 
család kalotaszegi intézőjét is megfutamították), de őszre a figyelem a 
falopásokról a makkoltatási kérdések felé terelődött.

A volt jobbágyok ugyanis a majorsági erdőkbeni legeltetéseikért nem 
akartak bért fizetni, mondván, a felszabadulás őket a taxatizetési 
kötelezettségtől mentesítette. A Bánffy család viszont rámutatott, hogy a 
jobbágytelek után, sőt a volt jobbágyoknak juttatott erdők legeltetése után 
valóban nem kell bért fizetni, de a majorsági erdők továbbra is a volt
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földesúré. Ő pedig azt enged be az erdejébe, akit akar, s legkevésbé az 
erőszakoskodókat akarja.

Az irtásföldek körül most azon folyt a harc, hogy a volt jobbágyok egyes 
helyeken ugyan elismerték a földesúri tulajdont, de azokat bérbe kívánták 
venni. A család a kérést igyekezett elhárítani, mondván, az irtásföldeket a 
családtagok között már felosztották, tehát a volt jobbágyok az illetőt 
keressék meg, attól kérjék a bérletet.

Ebben a zűrzavaros helyzetben az erdőpásztorok egy része is odébbállt, 
míg a megmaradókat további fizetésemelésekkel igyekeztek hűséges 
szolgálatra bírni.

Ebből az időből tanulságos ENDES Miklós, kalotaszegi uradalmi 
felügyelő jelentéseit idéznünk.88 Elöljáróban azonban megjegyezzük, hogy ő 
már 1849 nyarán Nagyváradra menekült, mivel „a románok mindenéből 
kipusztították”, így az életét mentette. Ősszel azután a család kérésére jött 
vissza, s a helyzetet akkor mérte fel, jelentéseit akkor készítette.

ENDES Miklós levelében utalt rá, hogy a lakosok az „ő felsége által 
kiadott legfőbb parancsolatot” semmibe veszik, azaz „a személy és vagyon 
bátorságos megsértése” hiába „tilalmaztaük keményen”, száznál is több 
szekérrel viszik az általa 15 000 darabnak becsült deszkát. Csúcsán és 
Bánffyhunyadon keresztül karavánban szállítottak. A csapatban közlekedők 
a „felügyelő tisztekre és emberekre feltámadnak s agyonveréssel fenyegetik, 
úgyannyira, hogy már gornyikokat és erdőpásztorokat nem kapunk, mert 
féltükben nem mernek beállani.” Ugyanakkor a Kraszna megyei oldal felől 
is naponta 40-50 szekér jön fáért. Ők pedig a csúcsai jegyzőt verték csaknem 
agyon, mert a felrakott fákról cédulát kért volna tőlük.

ENDES jelentése szerint a fa ilyen nagyarányú lopásán kívül a 
makkoltatás is erőszakosan, mindenféle taxafizetés nélkül történik. A csúcsai 
és nagysebesi lakosok nemcsak az uradalom sertéseit nem engedik be az 
erdőbe, hanem „az erdőőröket is agyonveréssel” fenyegetik. Hasonlóan 
maguknak tudják a korcsmárlási és vásártartási regálékat. Ezzel 
kapcsolatban tér ki ENDES arra, hogy a császári paranccsal, továbbá a 
Rettegi László alispán által kiadott rendelkezésekkel is szervezetten szálltak 
szembe. Jelentése szerint valamiféle „tribunátus” létezik, amelynek vezetője 
„Molduván János nevű tribün”, aki „által [a nép] kormányoztatik s [ő] 
bizonyos hatóságot gyakorol.”

ENDES a jelentés végén katonai erő kiküldetését kéri, mivel a lázongó 
nép a különböző rendeleteknek nem engedelmeskedik. Csak a katonaság 
tudja a tribunátust is megszüntetni, „mert míg azok fennállnak, addig a 
köznép mindig lázongani fog.”
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Novemberben ENDES már azt jelenthette, hogy Csúcsára és 
Bánffyhunyadra valóban megérkeztek a katonák, akik a károkozók ellen 
felléptek.

Az önkényeskedések utáni, melletti lépésnek tekinthető a következő 
fejlemény.

A csúcsai és nagysebesi „közönség” 1849-ben kérte a kormány kerületi 
biztosát, hogy a majorsági erdőkben taxafizetés nélkül makkoltathasson. 
Indokként hozták fel, hogy az említett erdő „eleitől övék lett volna.” 
Ugyanakkor viszont elismerték, hogy a makkoltatásért már 20 évvel azelőtt 
is taxát fizettek. A kérvényezők -  írta ENDES Miklós -  „a makkoltatás és 
más hasonló regálék után jogszerűleg követelhető taxákat összetévesztik és a 
megszüntetett úrbéri telkek után fizetni szokott taxák sorába helyezik.”

Az uradalom ennek ellenáll, mivel „be fogja bizonyítani, hogy az az ő 
majorsági erdeje, ahol mindig taxafizetés mellett lehetett makkoltatni.” A 
falusiak kérvényét azonban a politikai elöljárók pártfogolták. Ezért a Bánffy 
család képviselője is azokhoz fordult, s többek között ezt írta: „A népet 
communisticus mámorából ki kell józanítani, az pedig csak úgy történhetik 
meg, [ha] hasonló, alaptalan kéréseiben pártfogásra nem talál. Különben 
most a makkoltatási jogot, majd az erdőinket, havasainkat, majd szántóinkat, 
kaszálóinkat, udvarházainkat s végre még életünket fogja követelni és 
elvenni. Kéri azért a kérelmezőket elutasítani s makkoltatni kemény büntetés 
terhe mellett ne merjenek.”

Hogy a makkoltatási kérdésben hogyan sikerült dűlőre jutni, nem tudjuk 
Egy biztos: a következő évben a csucsiak „igazságkeresésüket” folytatták.89 
1850. július 7-én a „császári és királyi biztos”-hoz levelet intéztek, amelyben 
kifejtették, hogy a csúcsai határban lévő összes erdő az övék, amelyeket a 
Bánffy család most el akar tőlük venni. Ezért kérték egy „vegyes bizottság” 
kiküldését, illetve addig is az erdők használatának lehetőségét.

A biztos megkeresésére ismét ENDES válaszolt. „Mije volt a csúcsai 
közönségnek -  indulatoskodott a család érdekeit védő uradalmi felügyelő -  
1848 előtt a csúcsai határban? Semmije. Mit kapott az 1848-iki felszabadulás 
által? Semmit.” Az igaz viszont -  írta ENDES Miklós -  , hogy a falu saját 
gornyikot fogadott fel, aki az erdőkből a körösfeketetói és nagysebesi 
lakosok marháit kihajtotta, de ez nem a tulajdon bizonyítéka. A csucsaiaknak 
az őriztetést csak a jól felfogott érdekük diktálta, mert a csúcsai erdőket csak 
ők akarták használni -  az úrbéri tartozásaik megfizetése mellett. Most 
azonban úrbéri „szolgálat nincs”, tehát „legeletés és faizás sincs”, „mivel 
nem szolgálnak, nem gyakorolják” Végül érvként hozta fel: a Bánffy 
família 1818-ban a „köztiszti” szolgálat „közbejöttével” a Bánffyhunyadi és
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Magyarbikali járásokban lévő erdeire tilalmat hirdetett ki. 
Következésképpen azóta mindenféle erdőhasználat, -hasznosítás csak 
engedéllyel történhetett. így a csucsaiak még az erdőbe történő belépést is 
csak engedély alapján tehették meg -  most meg tulajdonuknak mondják.

A család ENDES levelét még azzal is megtoldotta, hogy egy ilyen, a 
csucsaiak által kitalált foglalás veszélyes például szolgálhat. Hiszen a 
Bánffyakat évszázados jogaikból akarják kiforgatni. így minden birtokos 
„proletariátussá válhatnék.”

Azzal, hogy az önkényeskedéseket, zavargásokat most már petíciók, 
illetve levelezések kísérték, a kedélyek meg mindig nem csillapodtak le, s a 
jogi utat -  talán a jobbágyfelszabadítást részleteiben is szabályozó 
rendelkezések hiányából következően is -  még mindig nem találták meg. Ezt 
bizonyítja egy másik település, Hodosfalva volt jobbágyainak petíciója.

Ők ugyancsak 1850-ben a kerületi biztost arra kérték, hogy a Bánffy 
család legelőfoglalását vizsgálja ki. Szerintük ugyanis legelőterületüket a 
család 9 évvel korábban egyszerűen eltulajdonította. Erre a Bánffyak -  
ENDES Miklós segítségével -  bánffyhunyadi, felsőfüldi és egerbegyi 
tanúkat vonultattak fel, akik kijelentették: „Erdélyben a paraszt közönségnek 
nem volt sajátja, s ma sincs, hanem volt egyeseknek úrbéres birtokuk, s ez is 
csak a szolgálat teljesítése feltétele alatti használati joggal, s csak azt adta 
nekik az 1848-as felszabadulás. Az egész közönség soha nem bírt se sajátot, 
se úrbériséget.” Tehát a használat csak az úrbéri viszony tartozéka -  amit 
aztán az elkülönítéseket szabályozó pátens is így értelmez.

A Bánffyak ezen bizonyítására mindenesetre a kerületi biztos kérte, hogy 
az uradalom (4 napon belül!) adjon az összes majorsági birtokáról egy 
kimutatást. Hogy ez elkészült-e, nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy 
ekkortól egyre kevésbé a vélekedések, netalán követelések, hanem a 
fokozatosan helyreálló rend kezdte a tervezett elkülönítéseket jellemezni. 
Talán az utolsó, még mindig önkényeskedésről tudósító feljegyzés a 
következő.

A Bánffy család majorsági birtokának számító „Kucsulár”-havason a 
körülötte lévő helységek népe 2000 rönköt termelt, amit elkezdtek -  eladás 
céljából -  kiszállítani.90 A retyiceliek (havasrekettyeiek), illetve a többi 
községi lakosokat csak a katonaság kiszállásának kilátásba helyezésével 
lehetett a rönköktől megfosztani.

A következő évben, 1851-ben a családi ülésen Bánffy Albert számolt be 
arról, hogy a Réz és a Meszes alatti erdőket is nagyon pusztítják, de ő 
„zsándárokat” nyert meg, akikkel a károkozókat eredményesen üldözi.
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3.1.2 „Az erdő osztalj Feletti előkészületek ...”91

Az erdőelkülönítéseket legelőször egy olyan problémával kell kezdenünk, 
amely nem a volt földesurakat és jobbágyokat, hanem legelőször csak a 
földesurakat érintette. Ez pedig a határ-, illetve birtokelkülönítések ügye.

Amikor az 1850-es években megkezdődtek a kataszteri felmérések, 
kiderült, hogy maguk a birtokosok is legfeljebb bemondások, netalán 
vélekedések alapján tudják a saját jószáguk kiterjedését, határait.

A Bánffy családot a nagyváradi adókerületi kataszteri mérnök (lásd a 2-3. 
fényképmellékletet) 1854-ben értesítette, hogy Magyarország és Erdély 
határain a felmérések elkezdődtek.92 S mivel a havasokban a nagyváradi 
görög katolikus püspök és a család közötti határ nem tisztázott, a Bánffyak 
gondoskodjanak a bejáró bizottságban való képviseletről. Erre a családi 
tanács úgy határozott, hogy a munkára az „erdősz STEIGENUS Antalt”, 
továbbá idősebb gornyikokat, legfőképpen pedig „öregembereket” kémek 
fel, mivel nekik ismerniük kell a határt. Ugyanebben az évben hasonló 
felszólítást kapott a Jósika család is. Számukra viszont a legsürgetőbben 
megoldandó kérdés a valkói havasokban lévő birtok ügye volt.

A tényleges határmegállapítási munkálatok csak a következő évben, 
1855-ben vettek nagyobb lendületet. Ekkorra azonban a Bánffy család és a 
Jósika család közötti határvita is kiéleződött. A kérdést mindkét család 
annyira lényegesnek tartotta, hogy augusztus elején Bánffy Albert és Jósika 
Lajos személyesen mentek fel a Vurvurás pojánára. Mintegy 15 ezer kh-t 
(kb. 8,5 ezer ha-t) tartottak vitásnak, amelyről azonban ekkor nem egyeztek 
meg. A Bánffy családi gyűlésen kénytelenek voltak megállapítani, hogy ők 
ugyan már mintegy 250 éve bírják ezen havasokat, de senki sincs, „ki a 
famíliai birtokokat megnevezni s azoknak határait kimutatni tudja.”93

Ebben a helyzetben természetesen mind az előbb említett görög 
katolikus, belényesi uradalom, mind a Jósika család terjeszkedik. Különösen 
az előbbit tartották kapzsinak. Úgyhogy az erdélyi kataszteri mérnök mellé 
felfogadták BARLA Zsigmondot, akinek feladatává tették nemcsak az 
erdőkre való felügyeletet, hanem a felmérési munkák figyelemmel kísérését 
is. A határkijelölésre azután a nagyváradi püspök is megnevezte a maga 
embereit. A belényesi szolgabíró mindenesetre igyekezett megnyugtatni a 
vitázó feleket: „a határjáráskor kijelölt vonalak csak a katasztrális felmérés 
nézetéből, nem pedig a tulajdonjog tisztázásából, főleg pedig elismeréséből 
tekintendők érvényesnek.”94

70



Rendelkezésünkre áll egy kimutatás, amelyet a/, első kataszteri 
felmérések nyomán állítottak össze, s a Bánffy család kalotaszegi -  egyelőre 
még el nem különített -  havasokon lévő erdőségeiről készült.95

A gróf és báró Bánffy család kalotaszegi közös havasokon lévő 
erdőségek kimutatása:

1. Csúcsa község határán 1437 kh 1518 négyszögöl (827,61 ha)
2. Nagysebes község határán 673 kh négyszögöl (387,31 ha)
3. Trányis (Tarányos) község határán 1251 kh 505 négyszögöl

(720,12 ha)
4. Viság község határán 9275 kh 215 négyszögöl(5337,88 ha)
5. Rögösei(Havasrogoz) község határán 6029 kh 1075 négyszögöl

(3470,10 ha)
6. Retyiczel (Havasrekettye)község határán 17040 kh 710 négyszögöl

(9806,75 ha)
7. Marótlaka község határán 65 kh 90 négyszögöl (37,41 ha)

Összesen: 35772 kh 1243 négyszögöl (20587,18 ha).
A kataszteri felmérésekkel kapcsolatban mindenesetre 1854-ben a Bánffy 

család úgy határozott, hogy megbízottja „akár az Inspektorátusnál, akár a 
munkavezetőségnél helységenként tegyen egy általános fennhagyást, mely 
szerint ha nem is lehet részletesen megnevezni mostan, melyik helység vagy 
magános mit íratott magára a család sérelmére, legalább legyen általánosan 
fenn hagyva, hogy ha akárki és akármely helység a család erdeiből és 
földjeiből bármely szín alatt is valamit magára íratott, azt törvényesnek nem 
ismerik el.”96 Tehát a birtokelkülönítéseket -  akár a többi földesúr, akár a 
volt jobbágyok esetében -  nem egy egyszerű határbejárással, netalán 
kataszteri felméréssel, hanem csak jogi úton, alaposabb „körbejárással” lehet 
megoldani. Ezt segítette az időközben megjelent császári pátens is, amely a 
jobbágyfelszabadítás gyakorlati keresztülvitelét határozta meg.

Mielőtt ennek érvényesülését a Bánffy-uradalómban megvizsgálnánk, 
hadd hozzunk egy példát a kataszteri felmérésekből keletkező ellentétekre.

Nyerce (Kolozs m.) község 1862-ben az erdélyi főkormányszékhez 
terjedelmes levelet adott be.97 Ebben 2000 (k. |hold erdő, „melyet emberi 
emlékezet óta a birtokosság osztatlanul közösen használt volt úrbéreseivel 
mind legeltetésre, mind erdőlésre nézve”, sorsának az alakulását vázolta. A 
falu képviselői legelőször arról írtak, hogy a jobbágyfelszabadítás után 
mindeniá, az erdőben korábban jogosultsággal nem rendelkező is, az említett 
erdőt „szabadon kezdette prédálni” Ezért a felsőbb hatóságok az erdőt
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részleges zár alá vették: hetente csak egyetlen, előre meghatározott napon 
lehet onnan egy szekér fát vinni, de a legeltetést nem tiltották meg.

Miközben magában az erdőben a fenti intézkedéssel a rend helyreállt, az 
erdő nyilvántartásának, majd pedig az adózás terén a községet súlyos hátrány 
érte, legalábbis a falu így vélekedik.

A legelső felmérés alkalmával az erdőt községinek írták le, míg a 
második alkalommal középlaki birtokos, „Bányai Mózes és tsai” nevére 
jegyezték be. Ráadásul -  szólt a levél -  Bányai már 1854-ben levélbeni 
panaszt emelt, hogy a volt úrbéresek nagyon pusztítják az erdőt. Tehát - 
javasolta Bányai -  ennek megakadályozására valamit tenni kellene. A 
nyercei lakosok Bányai ezen fellépése mögött azt a szándékot sejtették, hogy 
Bányai el akarja érni az erdő teljes zárlatát. Egy ilyen esetben -  okoskodtak 
tovább a falu elöljárói -  a lakosok kénytelenek lennének fát a szomszédos 
települések határából venni. A szomszédos községekben, Középlakon és 
Pusztarajtolcon pedig két helyen is van Bányainak erdeje, tehát fáért ott is 
hozzá kellene fordulni. így akár pénzért, akár másként, de a „l'aüzlet” 
mindenképpen Bányainak lett volna előnyös. S ezzel Bányai a községük 
határában lévő erdők ügyében a nyercei lakosokat számukra „káros 
kibékülésre” kényszeríthetné.

A Bányai-féle panasz után tehát a község is panaszkodott. Erre 
Hídalmásról egy hivatalnok szállt ki, aki „több napokig Bányai Mózes 
házánál múlatva” egyáltalán nem foglalkozott a község panaszával. Sőt 
1860-ban kimondták az erdőre a zárlatot, amely mind az erdőlésre, mind 
pedig a legeltetésre vonatkozott. A zárgondnok -  Bányai -  azután 
természetesen mindent megtett, hogy a zárlatnak érvényt szerezzen.

Közben eljött az adófizetés ideje, s a falut katonák szállták meg, mivel a 
közös erdő után fizetendő adót csak a falun, az ott lakókon tudták behajtani. 
Még akkor is, ha a közös erdők egyik-másik tulajdonosát a községben soha 
nem is látták, mert nem lakott ott. Ezek után a nyerciek kérték, hogy az 
ügyüket a főkormányszék vizsgálja ki: kérik az erdő nevükre történő átírását, 
továbbá Bányai Mózes zárgondnokságának a megszüntetését.

A főkormányszék Bányai Mózesnek igazolás beadását rendelte el. Bányai 
a nevére történő íratásról úgy vélekedett, hogy ezt más faluban is megtették, 
mert a kataszteri összeírok az ügyeket általában egyszerűsíteni igyekeztek. 
Hogy erre miért őt szemelték ki -  írta -  , azt tőlük kellene megkérdezni. 
Ráadásul ez az adóbehajtásnál számára hátrány, mert a behajtók az erdő 
adójának előteremtéséért őt teszik felelőssé. Azt pedig, hogy a zárlatnak 
erdőszakkal szerzett érvényt, azzal magyarázta, hogy a helyzet nagyon 
elmérgesedett. Sőt, „kik magunk s polgártársaink jogát a törvényes téren
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oltalmazzuk -  a nép legerősebb dühének vagyunk kitéve.” Tehát ezért kellett 
a karhatalmat igénybe venni.

A főkormányszéknél tisztázták, hogy Nyerce határában összesen 2700 
[kát.] hold erdő található, amelynek 800 holdnyi része -  3 tagban 
szabadon, minden korlátozás nélkül a falu lakóinak használatában van. 
Ezekből az egyik tagot -  amelynek területe 450 hold -  , továbbá egy másik, 
1300 holdnyi erdőrészt 1859-ben a felosztás véghezviteléig zár alá 
helyeztek. Sőt az 1300 holdas erdőrészben 1860-ban a legeltetést is 
betiltották. Az pedig, hogy ennek a zárlatnak a zárgondnok minden 
eszközzel érvényt akar szerezni, a főkormányszék elnökének többszöri, a 
mezei rendőrség munkáját támogató rendeletéből fakad.

Mindezek után a főkormányszék előadója azt javasolta, hogy a 
telekkönyvi bejegyzést módosítsák „Nyerce községben és határán 
úrbériséget vesztett földesurak és ezeknek volt úrbéresei”-re. Mivel a 
községnek faizásra és legeltetésre a zárlat ellenére is még mintegy 800 
holdnyi erdeje maradt, a korábbi zárlatokat fenn kell tartani. Az említett 
terület ugyanis a falunak elegendő -  ha „kereskedés nem űzetik.” Az 
úrbériséget vesztett földesurakat nem kellett volna -  írta az előadó -  a 
vitatott, 800 hold közös erdők használatából kizárni, s így az arra eső 
közterheket is meg kellett volna osztani. Ennek ellenére Bányai Mózes nem 
jártéi jogtalanul, így az ellene felhozott vádak ejtendők. Ugyanakkor pedig a 
községnek annak idején joga lett volna a zárlat ellen felszólalni, de nem 
tette; „a panasz tehát alaptalan és elutasíttatik.”

Bányai Mózessel kapcsolatban megjegyezték, hogy ő valóban nem adta 
be a kizárólag csak a falu által használt 800 hold erdőért az adót, mert azt a 
falunak kellett volna megfizetnie. (A többi erdőért szedett pénzt Bányai és 
birtokostársai összeadták.) A helybeli pópa azonban a lakosokat felbujtotta, 
mondván, az erdőért ne fizessenek adót. A falubíró pedig marháját maga is a 
legeltetési tilalom alá helyezett erdőben legeltette, holott Bányai arra 
törekedett, hogy a községi erdő adóját az erdei legeltetés béréből teremtsék 
elő. Ebben a törekvésében azonban éppen a falu vezetői akadályozták.

A kataszteri felmérésekkel, telekkönyvezésekkel szoros összefüggésben 
van a közbirtokosságok kérdése. Emlékezzünk rá, hogy mind az 1791. mind 
az 1812. évi erdőtörvények szorgalmazták a közbirtokossági erdők 
elkülönülését. Láttuk azonban, hogy az egyes birtokosságok pontos határai, 
netalán tulajdonosainak köre még a kataszteri felmérések idejére sem 
mindenhol tisztázódott. Ennek a további bonyodalmakat okozó kérdéseire a 
Jósika-uradalom szolgáltat példákat.
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Amikor 1869. augusztus 27-én a katasztert felfektették, a következő 
közbirtokosságoknak mérték ki az erdőt:

Magyarvalkói kb. 1584 kh 1327 négyszögöl (912,05 ha)
Kiskalotai kb. 2121 kh 740 négyszögöl (1220,87 ha)
Kalotaújfalui kb. 440 kh 1095 négyszögöl (2555,62 ha).
A közös erdők (és legelők) 1/200-a községi népiskolák céljára lett 

elkülönítve. Az elkülönítések után az egymás határában történő legeltetések 
megszűntek. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a továbbiakban a 
birtokosságok ellentétek nélkül működtek volna.

1871-ben a magyarvalkói, kiskalotai, kalotaújfalui „kisbirtokosság” 
közgyűlést tartott." Ezen alkalommal ismertették a volt földesúr, báró Jósika 
Lajos nyilatkozatát, amely szerint a havasok közös birtoklásának 
megszüntetésére vonatkozó kérelme nem irányul a közös (erdő)kezelés 
kiküszöbölésére. A báró döntését a kisbirtokosság a békés megegyezés felé 
tett lépésként értékelte, s ennek alapján remélte, hogy a továbbiakban a 
birtokelkülönítés is vita nélkül zajlik le. A béke fenntartása mellett azonban 
leszögezték azon alapelveket, amelyeket a további tárgyalás során követni 
akarnak:

1. A birtokosság elismeri, hogy a volt földesurat a havasok fele 
megilleti;

2. Mivel nem egyszerű területi kettéosztásról van szó, az egyik kijelöli a 
„nyilat”, a másik pedig a választ. Az egyik „nyíl”-ban 
szükségszerűen kerülnek letarolt, rossz részek is, ezért az ép felet 
kapó a „rontásokért” valamilyen kárpótlást ad;

3. Az erdők megosztását a különböző fűrészmalmok nehezítik. Ezeket -  
javasolják a kisbirtokosok -  az osztás előtt a közpénztárból meg 
kellene váltani, s azután szintén elosztani;

4. A birtokok elkülönítésével kapcsolatos költségeket ellenfeleiktől nem 
követelik.

A vázolt pontok alapján a kisbirtokosság kérte, hogy a báró ügyvédje 
minél előbb hozzon választ. A döntést az is sürgette, hogy egy fakereskedő 
már jelentkezett a havasok -  fakitermelési célú -  „bérlésére”, továbbá a 
községi elöljáróságok is szerettek volna néhány holdat „részelni” Sem az 
egyik, sem a másik kérvényre azonban addig nem tudnak választ adni, amíg 
egymással (ti. a báróval) meg nem egyeznek. Az ügy további menetét nem 
ismerjük, de látjuk: a birtokok, legfőképpen a közös erdők minél előbbi 
megosztását a gazdasági szempontok is egyre sürgetőbbé tették.
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Térjünk most vissza a Bánffyakat érintő felosztási, „osztozkodási” 
folyamatra.

A jobbágyfelszabadításról intézkedő 1854. évi pátens legelőkre és 
erdőkre vonatkozó rendelkezéséről a Bánffy család először tudomást sem 
akart venni.

1858-ban a járási hivatal érdeklődött, hogy mely községek határában 
történt már meg a legelő- és erdőelkülönítés. Erre a családi tanács kifejtette, 
hogy tudtuk „szerint a családi közös havasokban és erdőségekben a 
falusiaknak se pascuationis, se lignationis usussok nincsen.”100

A családi gyűlés 1863-ban mégis szükségesnek látta -  legalább a szilágyi 
falvak határában -  „a mostani felsőbb rendelkezések nyomán” a volt 
úrbéreseknek járó részeket kiszakítani, s „a családnak így elkülönítendő 
birtokait ez által biztosítani.”101 Ugyanezen évben a család erdésze, 
GYARMATHY Zsigmond viszont aggodalmát fejezte ki, mivel -  szerinte -  
ha a volt jobbágyok a nekik juttatott erdőrészben kereskedelmi célú 
fakitermeléseket is végezhetnek, akkor a birtokelkülönítésnck legalább annyi 
lesz a kára, mint a haszna. A volt jobbágyok ugyanis a faeladásoknál 
versenytársként jelentkeznek. Ezen aggodalom ugyan a következő 
évtizedekben valósággá vált, de maga az elkülönítés nem volt a földesurak 
kényének kitéve, hanem azt törvénnyel írták elő. Hogy az országos akarat 
ebben az uradalomban milyen problémákat vetett fel, szintén néhány példán 
keresztül tudjuk bemutatni.

Legelőször az irtások (megosztásának) kérdését említjük meg.
1864-ben a család kénytelen volt a főispánhelyetteshez fordulni, mert a 

bánffyhunyadiak a família által már regen letudott, lerendezettnek vélt 
ügyet újra felvetették.102 A levélben vázolták, hogy az 1830-as években a 
Bánffyak „az irtásokban tett javításaik becsüárával” a jobbágyokat 
megkínálták. A pénzt azonban többen nem vették fel, hanem úrbéri keresetet 
indítottak, amelyben a nevezett irtásokat „tulajdoni joggal” maguknak 
követelték, sőt azt -  a „bujtogatók” szavára hallgatva -  még a per vége előtt 
elfoglalták. A „fellázadást” aztán a főkormányszék katonai fedezet mellett 
megtörte. Közben pedig a pert is elvesztették azzal, hogy keresetüket még a 
„legfelsőbb helyen” is elutasították. Az ítélet végrehajtására, azaz a 
határosztásra azonban újra a karhatalmat kellett igénybe venni. Miután az 
elkülönítés megtörtént, az illetők megkapták az irtások „javításáért” járó 
pénzüket, a család végre az egykori irtásokat háboríthatatlanul bírta.

Ekkor jött az 1864-es esztendő, amikor „újból akadtak oly emberek, 
akiknek tanácsából” a régen letudottnak hitt ügyet „felmelegítették.”
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GYARMATHY Zsigmond jelentette, hogy Bánffyhunyadon július 13- 
án (köz)birtokossági gyűlést tartottak. A gyűlés „a tanácskozásra éretlen 
közpolgárok magaviseleté miatt meglehetős ingerült volt.” S ebben az 
ingerült hangulatban határozták el, hogy az irtások megszerzésének perére 
„az országszerte borzasztó hírű Ratiut” keresik meg.103 A jelen lévő 
GYARMATHY ezt mindenképpen hiábavalónak nevezte, mert ismerte az 
előzményeket, a 30 évvel korábbi megváltásokat. Ennek ellenére a 
szavazáskor magára maradt. Sőt még abban a döntésben is hiába jelentett be 
tiltakozást, hogy Ratiunak tiszteletdíjként előre megszavaztak 100 Rfrt-ot, 
amit ráadásul a közbirtokossági kasszából utaltak ki. Tehát a família elleni 
pert abból a közös pénztárból fizetik, amelyben -  nem is kis mértékben -  a 
Bánffy család is érdekelt. GYARMATHY -  miként azt a családnak jelentette
-  külön is kérte a pénztárost: legalább addig ne fizesse ki a 100 Rfrt-ot, amíg 
az ügyet ő a Bánffyak elé nem viszi. Ugyanakkor viszont az ellen nem lehet, 
nincs kifogása, hogy a falusiak a „saját erszényükből” bízzák meg Ratiut -  
még ha, éppen a történelmi előzmények miatt, a per a közösségnek eleve 
kudarcot fog hozni.

Az ügy további kimenetelét nem ismerjük, de a megosztással kapcsolatos 
ellentétekre még további eseteket idézhetünk.

Az erdő- és legelőelkülönítések „viharaira” érdekes példát szolgáltatnak a 
hodosiak (hodosfaluiak).104

Az „Ország Gazza” nevő helyet a Bánffy család és a falu lakói saját 
„nyiluk” szerint bírták. A hodosiak azonban arra törekedtek, hogy az egész 
terület az övék legyen, s ennek érdekében a „Districtus Commando”-hoz (a 
Bach-rendszer közigazgatási hatóságához) folyamodtak. Ott azonban 
kérvényüket elutasították, és kimondták: az Ország Gazza a Bánffyak 
tulajdona. Ennek ellenére a falusiak a birtokot elfoglalták, sőt 1865-ben 
jogaik elismerésére pert indítottak. A család ekkor úgy határozott, hogy 
ügyvédjük útján kérik a közigazgatási végrehajtást; területükről a jogtalan 
használók kiűzését.

Ez azonban nem ment simán. A bánffyhunyadi bíró, Ágh Ferenc 1866. 
március 4-én kelt levelében írta: „a Hodosiak által bitorolt Ország Gazzát a 
méltóságos családnak tényleges birtokába adandó -  felsőbb rendelet 
következtibe szolgabíró Kropacsek -  Gyarmathy -  s többen csendőrökkel 
kiszálltak a helyszínre -  a hodosiak a harangot félreverték -  az egész község 
összegyűlt s az eljárásnak ellene szegült, a Comissziót elkergették -  
Gyarmathyt egy oláh karóval szinte keresztül-szúrta, amint mondja, ha 
fegyverét fel nem húzza s agyonlövéssel nem fenyegeti vala az oláhot -  
meggyilkolta volna. így re infecta hazajöttek, s rögtön Gyarmathy a szolga
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bíróval K[olozs]várra mentek -  honnan az alispán 36 csendőrrel kijött -  s 
így tegnap minden segedelem nélkül megtörtént az Ország Gazzának 
birtokba vétele -  s kihalmozása -  a tettesek közül többeket elfogtak s 
kísértek K|olozs]várra.”

Ennél bonyolultabb volt a nagysebesiek ügye, akik a „Gyalu Maré” 
nevezetű helyért szálltak perbe.103

A birtokot a Bánffy család magáénak tudta, s birtokháborítás címén az 
első fokon eljáró bánffyhunyadi bíró, az előbb már szereplő Ágh Ferenc, 
nekik adott igazat. A királyi tábla -  mint másodfokú hatóság -  az ítéletet 
szintén helyben hagyta. Igen ám, de a nagysebesiek megfogadták Ratiu 
ügyvédet, aki az ügyet a harmadfokú bírósághoz, Bécsbe vitte. 
Fellebbezésében „semmisséggel összekötött rendkívüli folyamodást” 
szerkesztett, és a bánffyhunyadi bíróra is panaszt tett. A levél 1865-ben jutott 
vissza a királyi táblához, illetve Ágh Ferenchez.

Ágh 1866 márciusában a dolog állását magánlevélben írta meg a 
Bánffyaknak azzal, hogy az iratokat elfekteti. Egyben javasolta, hogy a 
família a királyi táblánál is az időhúzást válassza. A tábla azonban a bírót 
ugyanezen év novemberében mégis elmarasztalta. Részben az iratok 
visszatartását, részben pedig azt kifogásolta, hogy Ágh a községbeli tanúkat 
nem hallgatta ki.

A bánffyhunyadi bíró ekkor ismét a családhoz fordult. Javasolta az 
igazságügyi miniszter megkeresését (már a kiegyezés utáni időben 
vagyunk!), akit fel kellene világosítani: ez nagy horderejű, az egész országra 
nézve elvi kérdés, hiszen az okmányok a Bánffyak, míg a községi tanúk a 
felperesek igazát bizonyítják. A javaslat alapján a család 1867 júliusában 
utasította az ügyvédet, hogy írjon a miniszternek folyamodást, „melyben 
különösen leplezetlenül fel kellene fejteni ezen dolog az egész országra 
nézve mily nagy fontosságú és éppen arra van célozva, hogy vagyonunk 
bármily részit oláhok hamis vallomásai alapján ezután rendre el sajátítsák a 
románok.”

Végül hadd térjünk ki Ágh Ferenc személyére.
Ágh Ferenc a „sok szolgálatja tekintetéből” a Bánffyaktól 1863-ban egy 

kis telket kért, de azt -  mivel közhivatalt tölt be -  csak vásárlás útján 
kaphatta meg.106 Ebből látható, hogy a Bánffyak igyekeztek még a látszatát 
is elkerülni annak, hogy a polgári közigazgatás embere nekik netalán 
lekötelezettjük lenne.
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3.1.3 „A’ fák árra kamarai tanult erdősz által /.../ állíttatott meg”107

A jobbágyfelszabadítás utáni idők zűrzavarai természetesen nem 
jelentették azt, hogy a földesuraknak ne lett volna szükségük továbbra is az 
erdei termékekből származó bevételre. Sőt, az. adózás, a földingatlan után 
kivetett adó még inkább arra ösztönözte őket, hogy ezekben az időkben is 
minden erdőből kivehető pénzt „megfogjanak”

A fűrészmalmok létesítése, az utánuk szedett bér a Bánffy család ülésein 
állandóan téma volt. Az engedélyadással azonban 1848-49 után óvatosabban 
éltek. Tartottak ugyanis attól, hogy a malomtulajdonosoknak túlságosan 
megnő az önbizalmuk, magyarán: a szomszédos erdőkre egyszerűen jogot 
formálnak. Hogy a félelmük nem volt teljesen alaptalan, mutatja a következő 
eset.

Egy csúcsai lakos lisztelő malmot bérelt, s 1852-ben kérte, hogy ott 
fűrészmalmot is emelhessen. A család ezt elutasította, mire az illető „azt 
felelte, hogy mindenképp fel fogja [a malmotl állítani, mert a hely az övé, 
úgy is nem sokáig fognak már az emberek a faanyagokért taxát fizetni.”108 

1864-ben az egyik fűrészbérlő nem a családi erdőkből vásárolt fát akarta 
vágni, hanem a püspöki erdőből vetteket. Ilyen már előfordult, de mivel ez 
káros, mert a végén már a fa eredete nem ellenőrizhető, meg kell szüntetni -  
szólt a családi határozat.109

Pontosan 10 évvel korábban ugyanis, 1854-ben a görög katolikus püspök 
belényesi uradalma a körösfeketetói lakosoknak kereskedésre adott el fát, 
amit azok természetesen csak a Bánffyak birtokán tudtak leúsztatni.110 A 
területén való általhaladásért viszont -  a kereskedésben szintén részvényes -  
feketetói pópa biztatására nem fizettek vámot. Ezt az átjárást a Bánffyak 
nem akadályozták meg. Kérték viszont a püspöki uradalmat, hogy a tőlük 
származó fát megfelelően bélyegezzék le, nehogy a Bánffy-uradalom 
ellenőrében az a gyanú támadjon, hogy a l'eketetóiak esetleg nem is mentek a 
püspöki erdőkig, hanem a iát a közelebb fekvő Bánffy-erdőkből lopták. (A 
bélyegzéshez megfelelő kísérőirat is járt, amit aztán végig, az út mellett 
bárhol lehetett ellenőrizni.)

Egyébként az első — boncolták tovább az ügyet —, a pópa által a 
„zsandárkáplár” igénybevételével átjuttatott szállítmány nem szolgálhatott 
alapul a további vámfizetések alóli felmentésre. A két uradalom között a 
fizetés kérdése állandó összetűzésekre adott okot, mert a fát úsztató emberek 
állítólag erőszakoskodtak. Ezért a Bánffy-uradalom a vármegyei hatóságok 
közbelépését szerette volna elérni. Ebből az 1854. évi esetből látjuk, a „rossz
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szomszédságnak” talált püspöki uradalommal való huzakodás még a 
fahasználatokra is kihatott. S innen érthetjük meg a Bánffyak 1864. évi 
tartózkodását.

A kis fűrészmalmokon kívül az uradalomban a nagyobb erdőket vásárlók 
is megjelentek.

Koffler Mór fakereskedő az „Avas” nevű közös havasból kért egy 
részt.111 A bérletet 15 évre kívánta megkötni azzal, hogy ott egy „műfűrész 
malmot” építene. 1868 decemberében a családi tanács a GYARMATHY 
által ajánlott szerződést elfogadta, de a megállapodás részleteit nem 
ismerjük. Azt viszont tudjuk, hogy a família erdészének javaslatára a 
faárakat felemelték, de 1869. január elsejétől nem az erdőhasználat alá vont 
területért, hanem a kitermelt, a „tövifáért” kellett fizetni.

Báró Jósika Lajos, a valkói közbirtokosság elnöke a Bánffy családot 
1857-ben figyelmeztette, hogy az osztrák erdőtörvény 1858. január 1-jén 
Erdélyben életbe fog lépni.112 Ennek alapján a család döntött arról, hogy az 
erdőtörvénnyel kapcsolatos teendőket külön is meghatározzák. Itt főleg a 
kalotaszegi havasok jövedelmezővé tételének a kérdését vetették fel, továbbá 
azt, hogy a vizekre úsztatási engedélyt kell kérniük még azoknak is, akik a 
parti területek tulajdonosai.

Az erdőtörvény érvényesülésére mindenképpen legelőször a 
vágásterületek kijelölését kell megemlítenünk. Erre még olyan esetekben is 
sor került, mint például a hamuzsírfőzés. Bizonyítéka ennek egy 1869. évi 
történet.

A csúcsai bükköst, amelyet addig hamuzsírfőzésre adtak ki, ismét 
bérletbe kérték.113 A továbbiakban azonban a család -  javasolták -  nem az 
egész erdőt adná bérbe, hanem azt fel kellene mérni, majd vágásokra 
felosztani, s azután néhány ezer ölenként áruba bocsátani. Amikor a vevő a 
vételárat kifizette, az újabb vágásról csak azután kellene tárgyalni. így 
figyelembe lehetne venni az, esetleges áremelkedéseket is. A nagyváradi 
vevő kérte az erdőbeli makkoltatást is, de azt a családi gyűlésen nem 
javasolták, mondván, „mindaddig, míg makktermő fák lesznek, [az] a család 
javára évenként licitáltatni fog.”

Az erdő felmérését őszre tényleg befejezték (2200 kh-nak -  1266 ha -  
találták), de a „turnusokra” való felosztást az idő rövidsége miatt már nem 
tudták elvégeztetni. A most már tudott területű erdő őrzésére -  „a károk 
elhárítása tekintetéből” -  két kerülőt fogadtak.

Az erdő vágásokra történő esetenkénti és helyenkénti felosztása mellett 
azonban a régi rendszer, tudniillik a kihozott fa  (feldolgozott -áru) utáni
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fizetés továbbra is megmaradt. Erre utalnak az 1878. és 1879. évi 
kereskedelem és iparkamarai jelentések.

A kalotaszegi és a valkói havasokról -  olvassuk 1878-ból -  a lakosok 
maguk vágják a fát és hordják ki a Köröshöz, illetve a bánffyhunyadi vagy a 
csúcsai vasútállomásra. Az erdőtulajdonosnak a lehozott áru után fizettek, s 
„a fatermelés e neme -  írták a kolozsvári kamarai jelentésben -  az 
erdőpusztítással egyenlő” A kitermelőknek ugyanis „nem áll érdekükben a 
fát kímélni; annyi szálat döntenek le, amennyit tetszik, s csak azt dolgozzák 
fel, a melyet arra alkalmasnak találnak, a többit korhadni hagyják.”

Az uradalom azonban ezt a „szabad” rendszert az úrbéri elkülönítés 
befejezéséig kénytelen volt fenntartani, mivel megváltoztatása „untalan 
perekhez” vezetett volna.114

A Bánffy-uradalom kalotaszegi havasaiból 1879-ben a Körösön 616 tutajt 
vittek le, amely -  miként a kamarai jelentésben áll -  kevesebb volt, mint az 
előző évben. A lakosság ugyanis a szarufákat, illetve gerendákat kizárólag 
marhákkal tudja levontatni a bekötőhelyekig, mert úsztatócsatornák, vagy 
egyéb szállítórendszerek nincsenek. A marhaállomány mennyisége, főleg 
pedig falvankénti eltérő minősége az időjárás mellett -  az évenként 
elvégezhető munkát erősen befolyásolja.

Ebből kilábalás csak akkor következhet be -  vélték Kolozsvárott ha az 
értékesítést az uradalom maga veszi kézbe. A lehetőség 1879-ben 
teremtődött meg, mivel 12 községgel végre sikerült az erdőelkülönítésről 
megállapodni.113

Az osztrák erdőtörvény vízi berendezésekkel kapcsolatos előírását a 
Bánffy-uradalomban úsztatási és tutajozási engedélyek megkérésével 
teljesítették. Ezt nekik kellett elvégezm, mert bár a fát -  miként azt előbb 
idéztük -  a bérlők, illetve a fakitermelésre bárcát váltók csak a 
kifogóhelyeken, a közforgalmi utak mellett fizették ki, de a vizek használata 
elsősorban az uradalmat, a parti tulajdonosokat illette. A vízfolyások ilyen 
értelmű használata esetenként, dacára az engedélyezési eljárásnak, mégis 
gondot okozhatott. 1868-ban például a Kolozsvárott beállott tűzifahiány 
okául a Hideg-Szamoson kialakult helyzetet jelölték meg.116 A folyóra 
ugyanis a Bánffy és az Eszterházy családok kértek és kaptak faúsztatási 
engedélyt. A kincstári fa így a Gyalui-havasokban rekedt, miközben az 
említett két uradalomból csak 5 ezer öl (3,4 ezer m3) fát tudtak Kolozsvárra 
szállítani. (A város szükséglete 20 ezer öl -  13,6 ezer m3 -  lett volna.) Ebben 
a helyzetben kereste meg a kolozsvári kereskedelmi kamara a földművelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztert, hogy az engedélyek kiadásakor
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nagyobb körültekintéssel járjon el, illetve az idén is tegyen lépéseket az 
említett két család úsztatási monopóliuma megváltoztatására.

Az eset mindenesetre már egy jövendőbeli szabályozásra mutat előre; az 
úsztatási, tutajozási engedélyekre vonatkozó igényeket időben be kell kérni, 
s ennek alapján egy-egy folyó(víz-)használati engedélyt részletesen, akár 
időpontokra és folyószakaszokra lebontva kell kiadni. Ez az engedélyezési 
eljárás majd az 1879. évi erdőtörvényt követően vált általános gyakorlattá.

Az 1. számú mellékletben a Jósika-uradalom egyik erdőrészének 1874- 
ben készített ágfakimutatását közöljük. Látható, hogy VAJDA Gyula 
„erdősz” nemcsak a rakatok pontos számozását, hanem értékbecslését, és 
ennek alapján részben az értékesítését is elvégezte. Ilyen belterjesebb 
kihasználás és pontosabb értékesítés esetén az uradalom fokozottan rá volt 
utalva az erdészszemélyzet jelenlétére, de még inkább a szakértelmére.

3.1.4 „Az erdő praevaricatiok /.../ a ’ bűn minőségéhez képest 
keményen büntetődnek...”117

Talán nem szükséges indokolni, de mindenképpen megemlítendő, hogy 
ebben a felfokozott hangulatú egy-két évtizedben a családi, illetve 
közbirtokossági erdők őrzése, az erdészek, erdőőrök helyzete bizony 
meglehetősen nehéz volt. Erre legjobb példa lehet „Erdész Dézsi Gábor úr”, 
akinek 1865 januárjában a bánffyhunyadiak „a család elleni ingerültség 
miatt” a szénáját gyújtották fel.118 A Bánffy család egyébként 1858-ban tudta 
a gornyikok lőfegyvertartását elintézni, de látjuk, a különböző 
támadásoknak, elégedetlenkedéseknek ezzel sem lehetett elejét venni.119

A família 1855-ben határozott egy kimondott erdészeti hivatal 
felállításáról. Erre legelőször VÍZI Endre mérnök jelentkezett, de az állás, 
azaz a felsőfokú erdész alkalmazásának állandósulása csak az 1862-ben 
felfogadott GYARMATHY Zsigmonddal történt meg.120

Az alsóbb szinten dolgozó erdőőrök és erdőpásztorok alkalmazásakor is 
merültek fel nehézségek.

Jósika Lajos 1871-ben panaszt tett a vármegyei elöljáróságon, mivel a 
Kiskalota község határában lévő fürészmalmához felügyelőt és erdejéhez 
erdőpásztort nem kapott, mert erre a munkára senki nem vállalkozott.121 A 
járási szolgabíró azután megkereste a község vezetőit: mi is a helyzet? A 
falu elöljárói cáfolták a bíró feltételezését, amely szerint a lakosok olyan 
fenyegetéssel riasztják el az esetleges jelentkezőket, amelyek következtében
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senki nem mer a Jósika család szolgálatába lépni. A keleceli vezetők 
elismerték ugyan, hogy néhány kihágás elő-előfordul, „de semmi 
nagyobbszerű erőszakoskodás mindezideig tudomásunkra nem jött -  oka [a 
szolgálattól való menekülésnek], hogy a jószágfelügyelő úr az illető 
fűrészeknek és erdőpásztoroknak fizetését rendesen el szokta lopni.”

Ebből az uradalomból tudunk idézni néhány erdei kihágással kapcsolatos 
esetet is.

Csató János gazdatiszt 1871. június 20-án szóbeli panasszal élt a 
szolgabírónál, mivel az erdőkerülő, DEÁK János a „tiltott erdőben” 60 
kecskét talált.122 Ezeket -  a szolgálati utasításnak megfelelően -  be akarta 
hajtani, de ténykedésében hat kiskalotai lakos megakadályozta. Úgy 
annyira, hogy tőle a kecskéket elvették, s azokat maguk hajtották el.

Az uradalom panaszára a szolgabíró ezt írta: a tetteseket már másnap, 21- 
én a csendőrök bevitték, 23-án pedig -  „a kérdéseit ispán fii. gazdatiszt] 
jelenlétében” -  1 hónapra, illetve 21 napra elítélték, továbbá kötelezték őket 
a károk és a költségek megtérítésére. Ez utóbbiakat az elítéltek kifizették, 
míg a börtönbüntetést csak szeptember 18-ától tudják letölteni, mert a 
börtönbeli járvány miatt a „delikvensek összetorlódtak.”

Továbbá kihágási ügyek a „számadáskönyv” 1879. áprilisi bejegyzései 
alapján:123

-  Az Oszoly-erdőből egy hodos(falu)i lakos 5 sertést legeltetett, 
amelyért 5 írt büntetést fizetett.

-  Egy jegeristyei (börvényi) lakos pedig fát lopott, amiért 30 írt 
büntetést fizetett. Ez utóbbiból 1 írt a lopást felfedező gornyiknak 
járt.

Az erdőőri, -pásztori, sőt erdőhivatali szolgálat fokozatos kiépítése arra 
utal, hogy az 1850-es évek eleji törekvés, tudniillik az erdőkből nyerhető 
jövedelem növelésének igénye (már csak mint adófizetési szükségszerűség 
is) anyagi áldozatokat kívánt. S ezek már nemcsak a vagyonvédelmet (bár 
évekig, évtizedekig még ez volt az elsődleges), hanem a szakértelmet, az 
erdők „tudományának” felismerését, alkalmazását is jelentették. Hogy aztán 
ez az általunk most bemutatott két uradalom esetén sem volt nagy súlyú, 
nem csodálható. A szinte kimeríthetetlenül rendelkezésre álló erdők a 
tulajdonosokat még nem terelték a belterjes(ebb) gazdálkodás, netalán az 
erdőkkel hosszabb távon történő gondolkodás felé.
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3.2 Verner Sebestyén Bihar megyei erdőleírásai

VERNER az 1860-as évek közepén a magyarországi részek közül a 
Bihar megyei birtokosok erdeit járta végig, illetve kért azokról adatokat.124 
Az ő erdőleírásaiból korábbi kötetünkben már idéztük. Itt most az egyes 
uradalmakról szóló tudósításokat tartjuk célszerűnek ismét elővenni, mivel a 
jobbágyfelszabadítás utáni, elkülönítések alatt lévő állapotokról tudósít. 
Továbbá érzékletes képeket ad arról is, hogy az erdőtörvényt megelőző 
időszakban az ottani erdők milyen helyzetben voltak.

Mielőtt a szót VERNERnek adnánk át, hadd idézzünk az 1852. évi 
Gazdasági Lapokból. „Az erdők állapota Biharban” címmel megjelent 
közlemény név nélkül látott ugyan napvilágot, de nem kizárt, hogy a 
szerzője éppen VERNER Sebestyén.125 Ezt az Ungarischer Forstverein 
(Magyar Erdész-Egylet) megalakulásához fűzött nagy reményeivel (hogy 
tudniillik most már „a magyar erdősz-egyesület megalapítása által a 
magyarországi erdőségekre talán egy jobb jövő nyittatik”, csak az írhatta le, 
aki maga is -  éppen az előbbi remény alapján -  annak tagja volt) és egy -  
később közlendő -  úrbéri elkülönítési példával látjuk megalapozottnak. 
Számunkra azonban fontos a közleményhez írt szerkesztői megjegyzés is. 
Ebben felhívják a volt földesurak ügyeimét: az egykori jobbágyok faizását -  
amíg a birtokelkülönítések nem történnek meg -  nem lehet megtagadni. 
„Más részről -  írták -  azonban magától éltetik, miszerint a volt jobbágy 
faizási joga a törvényes határokon túl nem terjeszthető, s ennélfogva minden 
etekintetbeni áthágást szigorúan büntetni kell.”

Külön kitértek az erdei tüzekre, az erdők felgyújtására, amelynek 
„népmozgalommá válására” ORBÁN Balázst már idéztük.126 Itt 
mindenképpen megismételjük: a kataszteri felvételek, az adózási rendszer 
földtulajdonhoz, illetve művelési ághoz történő kötése az erdők ilyen módon 
történő pusztítását a legszigorúbb intézkedések ellenére is elősegítette. 
Ugyanakkor az alkotmányos rend helyreállítása után elismerték; a leégett 
erdő jövedelmet nem hoz, tehát arra a területre ideiglenes, de akár több évre 
szóló, adóelengedést lehet kérni (1876:XV te. 49-50.§.). (Az 1. fény
képmellékletben egy, az erdei tüzekkel kapcsolatos rendeletet, hirdetményt 
közlünk127)

Érdekes egybeesés, hogy 1862-ben, amikor a(z erdélyi) királyi 
főkormányszék minden egyes községben „rendes adószedő” kinevezését 
parancsolta, ugyanabban az évben intézkedett az erdei kártételek fokozottabb 
megbüntetéséről is. Ekkor mind az erdőfelügyeletet -  amelynek kiépítése
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továbbra is gyermekcipőben járt, és leginkább csak a kincstári területeket 
érintette -  , mind a polgári törvényszékeket utasították: az erdei „kártevők”
azonnal feljelentendők, és a vizsgálat, illetve megbüntetésük a lehető

p ö
leggyorsabban történjék meg. “

Térjünk azonban vissza Bihar megyéhez, ahol az, említett Gazdasági 
Lapok-számban egy erdőelkülönítési példát közölnek.129

A Gazdasági Lapok cikkírója (talán VERNER) csak az engedélyezett 
faizást számolta ki egy olyan faluban, ahol az egykori jobbágyok birtokában 
30 egész telek volt. Ők a korábbi, a 48-as törvényekkel is megerősített 
gyakorlat szerint az erdőből heti két napon hoztak ki fát.

Ez -  feltételezve a telkek alábbi megoszlását -  évente a következő 
famennyiséget eredményezte:

5 egésztelkes gazdának 520 szekér fa;
20 féltelkes gazdának 2080 szekér fa;
60 negyedtelkes gazdának 6240 szekér fa;
Összesen 8840 szekér fa, amely 2210 ölet (15 074 m3) tesz ki. A 

számításba a házas és házatlan zsellérek fafogyasztását nem vette bele, pedig 
a fűtéshez, netalán a fával való kereskedéshez azok is fát hoznak, hozhatnak 
az erdőből. Ha pedig egy (volt) földesúrnak több hasonló (volt) 
jobbágyközsége is van, a faizással kiszállított szekér-, illetve ölszám évente 
több tízezerre tehető. S akkor még nem is számolt az illegális 
fakitermeléssel, a legelő- és kaszálóhely nyerése céljából végzett irtásokkal, 
a helyenként tömeges szántóföld-kiterjesztésekkel. Magyarán, már ekkor, az 
elkülönítésről szóló pátensek megjelenése előtti időben a volt jobbágyok 
komoly faigényével, következésképpen jelentős átadandó erdőterületekkel 
számolt. S éppen ezért felvetette a fával történő takarékoskodás 
szükségességét. Maga a gondolat ugyan nem új, hiszen a XVIII. század óta 
fontos állami törekvés is, de az, hogy a leendő erdőtulajdonos volt úrbéresek 
kíméljék az erdejüket, s a fával takarékoskodjanak, meglehetősen naivan 
hangzott akkor, amikor éppen az előző alfejczel két uradalmának 
eseményeivel ismerkedtünk meg.

Ezek után térjünk rá a VERNER Sebestyén által bemutatott
130erdőbirtokokra.

A Réz-, és Loksági-erdőket VERNER úgy írta le, mint amelyek több 
magán- és közbirtokos tulajdonában vannak. Az előbbiek kiterjedését 30 
ezer kh-ban (17 265 ha), az utóbbiakét 13 ezer kh-ban (7488 ha) adta meg. 
„Jó állapotban lévőknek ezen erdők átaljában nem mondhatók, mert kisebb 
nagyobb mértékben a százados hanyag kezelést sínyli k, s egy része 
zárgondnokság, nagyobb része azonban magán birtokosok felügyelete alatt
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állván, szakember s tudomány hiányában, s gyenge felügyelete mellett a 
közös féktelen gazdálkodásnak vannak kitéve.” Egyedüli kivételnek a Liebig 
János tulajdonában lévő erdőket látta, ahol üveghutát is üzemeltettek.

Királyerdőt mintegy 15 ezer kh-nak (kb. 8 ezer ha) találta. A birtokot 
1864-ben egy bécsi bank vette meg. Az általában bükkel fedett területből 
ekkor, az 1860-as években semmiféle fakitermelést nem tudtak jelenteni. A 
használat -  miként VERNER Sebestyén írta -  „egynehány szekér mogyoró 
és gyertyánfa abroncsból áll, s jövedelmét a szántó és kaszáló földek adják, 
melyeket a Bank által e helyre alkalmazott egyén az erdővel együtt kezel.”

A palotai uradalom Újpalota, illetve távolabb, Elesdszurdok környékén, 
a Királyerdő lejtőin terült el, s mintegy 10 ezer kh (5800 ha) erdőt foglalt 
magába. Közülük a biharszentjánosi (tölgy)erdőket 40 éves fordában, 
sarjaztatással kezelték. A többiről pedig VERNER így tudósított: „Ezen 
erdőségek felette nagy adóval lévén terhelve, gróf Frimont Béla Drák- 
Csékét, Sztrákos és Bucsumot minden hozzá tartozandóival együtt eladta s 
mostani birtokosa a Sztrákosi erdőt ölfavágásra használja s 60 éves forda 
mellett évenkint 30 holdat takaríttat 1c s egy ölnek vágásáért 80 kr[ajcár]t, 
Váradra való szál[l Irtásáért pedig 8 forintot fizet.”

„Van Bihar megyének kelet felé eső részében a kolozsvári országút és a 
sebes Körös mentében egy nemesi kerülete, melynek neve Báródság.” Itt az 
erdőket közösen használják (a kiterjedésüket VERNER 9500 kh-ban -  5467 
ha -  adja meg), és annak felügyeletével egy „inspector”-t bíztak meg. 1824- 
ben határozták meg a 60 éves vágásfordulót, de VERNER szerint azóta sem 
jutottak addig, hogy vágásterületeket jelöljenek ki. Tehát a szálanként! 
kihasználás mellett az említett forda legfeljebb elméleti lehet.131

VERNER az élesdi Batthyányi Arthur-féle uradalomról csak azt tudta, 
hogy ott az erdők területe mintegy 25 ezer kh (kb. 14 ezer ha). „Ezen erdők
- írta -  mikénti kezelésére vonatkozó adatokat az uradalmi tisztségtől 
többszöri megkeresésem után sem nyerhetvén meg, kéntel en vagyok annak 
bővebb leírásától elállani.”

Rév-(nagy)lugosi uradalom a Zichy család tulajdonában volt. A révi 
uradalomhoz mintegy 28 ezer kh (kb. 16 ezer ha) erdő tartozott, amelynek 
egy része a fenyők övéig nyúlt. Rendszeres kihasználás ezekben az erdőkben 
még az 1860-as években nem volt, bár VERNER megjegyezte, hogy a 
Drágán és a Jád vizén egy-egy fűrészmalom működik.

A nagylugosi uradalomban az erdők körülbelül 14 ezer kh-t (8 ezer ha) 
tettek ki, s általában tölgyesek, cseresek és bükkösök voltak. Ezen erdők jó 
állapotban vannak -  írta VERNER —, mert „a Zichy grófok az erdő iránt
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nagy előszeretettel viseltetvén, arra igen féltékenyek, s ez okból azt felette 
kímélik.”

Gondot okozott azonban, hogy az úrbéri elkülönítés addig nem történt 
meg, s a szolgálmányosok mind a faizással, mind a legeltetéssel kárt 
okoztak. A kiterjedt, s a rendszeres fahasználattól megkímélt erdőségek - 
amelyek után ráadásul tekintélyes adót is kellett fizetni -  annyit sem 
jövedelmeznek, hogy a kezelő erdészek fizetését fedezzék. Korszerű, 
belterjesebb gazdálkodást csak az úrbéri elkülönítés után lehet 
meghonosítani -  vélte VERNER.

A Bihar megyei erdők bemutatásából ez utóbbit, a belterjesebb 
erdőgazdálkodás akadályát jelentő, a személyzet, a hozzáértő erdészek 
alkalmazhatatlanságát emeljük ki. Amint a szomszédos Kolozs megyében is 
láttuk, az uradalmak jövedelmét csak az erdők fokozott kitermelésével, még 
inkább a fa ésszerűbb értékesítésével, felhasználásával lehetett volna 
fokozni. Ehhez viszont szakértő erdészekre lett volna szükség, amivel a 
birtokosok spóroltak. S ezzel a kör be is zárult: maradt a hagyományos, a 
feudális világból örökölt rendszer.

A feudális világnál időzve hadd hívjuk fel még a figyelmet egy érdekes 
szóhasználati kérdésre. Az „erdőszök” szóhasználatában a jobbágy
felszabadítás, különösen pedig a birtokelkülönítések, -cserék, -eladások után 
a „földesúr” és az „uraság” elkülönült. „Mert az elsőnek -  írta egy krónikás
-  tizedik őse is ura volt a földnek, fiú, unoka apjától, nagyapjától örökölte, 
második gazdája már pénzen vette. Nem örökölte, hanem szerezte.”132

Még egy jelenséget kell megemlítenünk. Érdekes módon amíg a 
szűkebben vett magyarországi „földesurak” a „tanult” erdészeket csak 
német vagy cseh földről származottak között keresték, tudták elképzelni, az
erdélyieknél -  talán a németnyelvű iskoláktól való távolság miatt is -1 ̂
másként volt. Láttuk, hogy a Bánlfy-uradalomban magyar erdészt 
alkalmaztak, míg az erdőőrök, -pásztorok (ekkor ez a két fogalom még 
nemigen különült el) a helyi lakosságból verbuválódtak. Fontos adalék a 
korhoz, hogy amikor DIVALD Adolf és WAGNER Károly német-magyar 
erdészet műszótár134 szerkesztéséhez kértek anyagot, a Cégén (Szolnok- 
Doboka m.) lakó Kende Zsigmond az erdőmesterét, SZECSEY Istvánt így
jellemezte: „Ő bár egyike a legjobb erdőmesternek, [de] nem tud1
németül.” Az uradalmi erdészeti személyzet kérdése az. 1879. évi 
erdőtörvény után újra előkerül.

Az időszak összefoglalásaként érdemes idézni a korabeli erdészeti 
vélekedéseket, hiszen a magyarországi erdészeti tudomány -  a Selmecbányái 
oktatásnak, továbbá a Magyar Erdész-Egyletnek (majd 1866-tól Országos

86



Erdészeti Egyesületnek) köszönhetően is -  a magyarországi, benne az 
erdélyi problémákat világosan látta. Ebből következett, hogy amikor a 
politikai viszonyok az 1867. évi kiegyezéssel rendeződtek, az erdők ügyét is 
minél hamarább szerették volna -  mind szakmai, mind törvényi alapon -  
megoldani.

Lássuk tehát az erdélyi részekre vonatkozó vélekedéseket.
A kortársak úgy látták, hogy a forradalom és szabadságharcig jórészt 

rendben kezelték az erdőket.136 (Később erre így emlékeztek: „Erdély az 
erdők hazája volt egykor.”) A forradalmi eseményeket követően viszont 
szomorúan állapították meg, hogy az erdélyi birtokosságnak éppen a 
„legbetsesebb és legrendesebben kezelt” erdői rongálódtak meg. Mindezeket 
tetézte, hogy a vagyoni helyzetükben megrendített földesurak leginkább az 
erdőből tudtak bevételhez jutni, tehát vágatták a fát. A másik, ennél is 
nagyobb erdőirtást eredményezett a volt úrbéresek erdőilletőségének a 
kiadása, amelynek során a frissen felszabadult jobbágyok szintén vágták a 
fát. (Részben tüzelőnek, illetve egyéb felhasználásra, részben pedig a 
mezőgazdasági terület növelése érdekében.) A harmadik, szintén 
erdőpusztíláshoz vezető állapotot pedig a továbbra is közös, földesúri és 
(volt) jobbágyi használatban lévő erdők jelentették. Könnyen belátható, 
hogy mind a (volt) löldesúr, mind a (volt) jobbágyok igyekeztek a még közös 
használatban lévő erdőből minden fá t kivágni -  amíg lehet. Az erdők helyét 
pedig általában legeltetéssel hasznosították.

Mindezt látva Alsó-Fehér vármegye „közönsége” 1869-ben azzal fordult 
a miniszteriális szervekhez, hogy az szakértőt (szakértőket) küldjön ki, és 
vizsgálják meg az erdélyi erdők állapotát. A Földművelés-, Ipar- és 
Kereskedelemügyi Minisztérium az ország első erdészét, WAGNER Károlyt 
bízta meg az erdélyi erdők állapotának felmérésével, a jobbításra vonatkozó 
javaslatok megtételével. (WAGNER erre az útra magával vitte tanítványát, 
FEKETE Lajost is.)

A tanulmányutat követően WAGNER Károly 1870-ben az Erdészeti 
Lapok hasábjain foglalkozott az erdélyi erdőpusztításokkal.137 S ezzel 
kapcsolatban nemcsak a hiányzó úrbéri elkülönítéseket, így a volt jobbágyok 
fokozott erdőpusztítását említette meg, hanem a volt földesurak 
nemtörődömségét is. Olvassuk csak!

„S mit tesznek a volt földesurak erdeiknek ilyen nagyszerű [-mérvű] 
pusztításával szemben? Nagyobbrészt, legalább már most, semmit; hiszen 
sok földesúr jóformán azt sem tudná, hogy hol és mennyit bír, ha az 
adófizetés által eziránt némi tájékozást nem nyerne. De már azt, hogy 
erdőbirtoka, mely többnyire ősi lakától távol, a havasokon fekszik, mily
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állapotban van; azt kevés erdélyi nagybirtokos tudja; azt személyesen talán 
még nem is látta. Több ezer holdnyi területen, a hol már rendes gazdaságnak 
helye lenne, szakértő tisztek alkalmazásának híre sincs, ily erdőtestek őrzése, 
mert kezelésre még senki sem gondolt, egy két paraszt erdőpásztorra van 
bízva, kik havonként 5-8 ft. bért kapnak. Az erdő sokszor távoli fekvése, de 
méginkább a birtokosnak az erdőgazdaságban való avatatlansága vagy 
közömbössége folytán semmit sem jövedelmez, s hogy így legalább belőle 
az adó kikerüljön, legelőül, vagy deszkának való tönkök- és zsindely 
készítésre, néhány forintért bérbe adják, s ezen néhány forintért azután 
legeltethetik, vághatják, pusztíthatják, égethetik az erdőt tetszésök szerint, az 
5 forintos hű erdőpásztor egy második 5 forintért bizonyosan nem 
akadályozza azt. A mit a szolgálmánynyal terhelt erdőben a volt úrbéresek 
művelnek, a szolgálmánytól ment, vagy a volt úrbéresek kezeügyéből eső 
erdőkben, ugyan azt teszik a bérlők.”

WAGNER fenti, hosszú idézetéből mindeneseire kitűnik, hogy az 
erdőelkülönítések önmagukban nem oldják meg az erdők fenntartásának 
problémáját. Hatékony erdészeti rendszabályok és azok végrehajtására 
hivatott közegek kellenek. S ismét visszajutottunk a megfelelő erdő törvény 
és annak végrehajtására alkalmas szakszemélyzet kérdéséhez. A DIVALD 
Adolf által megfogalmazott, a fejezet bevezetőjében idézett törvényi 
alapelvek politikai elfogadtatása tehát mindenképpen az erdőtulajdonosok 
(így a volt földesurak!) áldozatvállalási készségén is múlott. S a 
következőkben kiderül: a törvényhozói (és végrehajtói) hatalomban ülő 
birtokosok magukkal szemben sokkal engedékenyebbek voltak, mint úgy 
általában a többi erdőtulajdonossal.

Végül ha ezzel a korszakkal kapcsolatban ismét az 1880-as évekbeli 
visszatekintést, értékelést idézzük, abból a következőt emelhetjük ki.

A szakemberek mellett a közgazdászok is úgy látták, hogy az igazi 
erdőpusztítások kora ekkor érkezett el.138 Mind a volt földesurak, mind a volt 
jobbágyok a pénzügyi nehézségeket -  amelyek részben a földtulajdonnal 
összefüggő adózáshoz kötődtek -  az erdők fakészletének eladásából 
igyekeztek kiküszöbölni. Mindehhez jött a művelési ágakban, nevezetesen a 
szántó- és legelőföldek irányába történő eltolódásban jelentkező változás, 
ami erdőirtásokhoz vezetett. A fakercskedelem pedig mind a vízi-, mind a 
gyorsan épülő vasutak mellett óriási arányokat öltött. Ezt egyrészről a 
forradalmat és szabadságharcot követő újjáépítés, másrészről a kibontakozó 
kapitalizmus faigénye ösztönözte. A birtokosok szempontjából pedig meg
említették az előnytelen faüzleteket is, mivel „a vevő csak az erdőből ki
hozott tiszta árut tartozott kifizetni, s mégis jogában állott a nagy kiterjedésű
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erdők fakészletéből, temérdek fapazarlással, csupán azokat a választékokat 
előállítani, melyek reá nézve a legértékesebbek, legjövedelmezőbbek 
voltak.” Az erdők ilyen értelmű elpazarlása ugyan nem juttatta a 
birtokosokat jobb anyagi helyzetbe, viszont az erdők lerombolásához 
vezetett. Annál is inkább, mert annak felújításával nem törődtek. Az volt 
ugyanis az általános vélekedés, hogy „az erdő magától is felnő.”
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4 AZ 1879. ÉVI ERDŐTÖRVÉNY ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 
GAZDÁLKODÁS

Az 1879. évi XXXI. tc.-ként bejegyzett erdőtörvény l.§-a szerint: „Az 
erdők használatát és kezelését, mások jogainak épen tartása mellett, csak a 
jelen törvényben meghatározott intézkedések korlátozzák.’' Azaz a kiegyezés 
után megvalósuló szabadelvű államberendezés „mindent szabad, amit a 
törvény nem tilt” jelszava mellé még egy nagyon fontos feltételt is tett; 
tudniillik a mások jogainak, érdekeinek figyelembevételét. Ezt azért kell 
hangsúlyoznunk, mert az erdőtörvény több rendelkezése nem kimondottan 
erdészeti, hanem általános birtok- és (mai fogalmaink szerint) 
természetvédelmi kérdéseket is tartalmazott. Azt azonban, hogy a polgári, 
szabad tulajdonba történő beavatkozással mennyire lehet elmenni, leginkább 
éppen a magánerdők esetén érhetjük tetten. A DIVALD által felvázolt, már 
idézett erdészeti szempontok ugyanis a törvényhozásban leginkább képviselt 
(erdő)birtokosok saját egyém érdekeivel ütköztek. S ettől még a 
legdemokratikusabb viszonyok között születő törvények esetén sem lehet 
eltekinteni. Hát még a korabeli Magyarország felemás, a feudális 
gyökereiből még alig felemelkedni képes, de már a szabadversenyes 
kapitalizmus áldását és átkát egyaránt elviselni kényszerített világában! A 
törvényben összességében mégis olyan kompromisszum született, amit a 
kortársak így fogalmaztak meg: (az 1879:XXXI. tc.-kel) „egyrészről az 
erdőtulajdon szabad élvezetének joga megóvassék, de hogy másrészt 
megóvassanak azok a magasabb nemzetgazdasági és állami érdekek is, 
amelyek az erdőgazdasággal szoros összefüggésben állnak.”139

A hozott rendelkezéseket legcélszerűbben a következő ábrázoláson 
tekinthetjük át.

Valamennyi erdőre vonatkozó előírások:
Erdővédelmiek
-  tűz-
-  rovarkár és
-  egyéb károkozások elleni védelem
-  (ember által okozott károk);

Erdőfenntartási ak
-  véderdők
-  futóhomokon és feltétlen erdőtalajon álló erdők
-  kopárok beerdősítése;
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Erdőkezelésiek
-  erdészeti igazgatás
-  erdészeti szállítás
-  Országos Erdei Alap.

Csak bizonyos, a törvény 17.§-ában meghatározott birtokkategóriákra 
vonatkozó előírások:

-  Üzemtervezési kötelezettség;
-  Szakértő erdőtiszt alkalmazásának szükségessége.

Mivel a továbbiakban a fenti kérdéseket részletesebben is tárgyaljuk, itt 
csak az erdővédelmi intézkedésekre térünk ki.

A korábbi időszakok törvényei, rendeletei továbbfejlesztését, 
egyértelművé tételét jelentették a XXXI. te. 9-13.§-ai. Ezek szerint a 
tűzrakást csak ott és akkor lehet megkezdeni, ha az az erdőt nem 
veszélyezteti. Az erdő megvédése érdekében azt az erdészeti személyzet 
akár meg is tilthatja. A már bekövetkezett tűzesetet pedig a legközelebbi 
erdésznek, illetve a hatóságnak jelenteni kell, és cl kell kezdeni az oltást. Az 
oltásban való részvétel nem önkéntes, hanem a hatóságok azt bárkinek 
elrendelhetik, kötelezővé tehetik. Akik pedig ezen utasításnak nem 
engedelmeskednek, büntetést fizetnek (109-110.§).

A földművelésügyi miniszter 1892-ben külön is felhívta a vármegyei 
közigazgatási bizottságok figyelmét mind az említett tűzmegelőzési és 
tűzoltási kötelezettségre, mind az erdei tüzek után kialakult helyzetre. A 
bizottságoknak elrendelte a leégett erdőterületek legeltetési tilalmának 
kimondását. Sőt, „ha ott, a hol az alom elhamvadt, a legeltetés feltétlenül 
eltiltatik, s tekintettel egyszersmind azon körülményre, hogy egyes 
vidékeken a gyújtogatás azon téves reményben történik, hogy ezzel az, erdei 
legelőknek javítása és korlátlanabb használata érhető el, ebből kifolyólag 
utasítom a Czímet, hogy az erdőbirtokosokat az erdőégés következményeire 
előzetesen oly értelemben figyelmeztesse, hogy a tűzveszéllyel járó 
cselekményekre, az erdei tüzelésre s ezek oltására a saját érdekükben 
annyival is inkább gondot fordítsanak, minthogy ahol égések fordulnak elő, 
ott a legeltetést feltétlenül meg kell tiltani.”140

A több évszázad alatt kialakult erdőpusztítási módon azonban ezzel a 
rendelettel is nehéz volt úrrá lenni. Ugyanakkor viszont az 
erdőelkülönítéseket követően a tűzzel való irtás nem a magánerdőkre, hanem 
sokkal inkább a közösségi, legtöbbször a volt úrbéresekére volt jellemző.
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A rovarkárok esetén a védekezést a tűzoltáshoz hasonló „társadalmi 
összefogással” kellett megoldani (14-15.§). Sőt itt külön is utaltak rá: 
„Nagyobb [rovar]veszély esetére a községek tömeges közreműködése, a 
helyi munkabérek megtérítése mellett, hivatalból igénybe vehető.” (15.§. 4. 
bekezdés.)

Az egyéb károkozások már közvetlenebbül kapcsolódtak az emberi 
cselekedetekhez. így megtiltották az erdőben történő indokolatlan járáskelést 
(113-114.§). A „veszélyes cselekményeket” (tűzgyújtással járó 
tevékenységet, például a szén- és mészégetést) csak az erdőtulajdonos teljes 
egyetértésével, előírásainak megtartásával lehetett folytatni (111-112.§). S 
végül mind a fákat, mind az erdő talaját bárminemű idegen károkozástól 
igyekeztek megvédeni (105-108.§). Például így: „A ki másnak erdejében 
jogtalanul földet, érczet, kőszenet, követ, gyepet, vagy egyéb talaj
alkatrészeket ás, vagy az erdőbe követ, vagy más, a talajra nézve kártékony 
anyagot hord, a kár és az odahordott anyag elhordása által okozott költség 
megtérítésén felül 50 krajcártól 10 forintig terjedő pénzbüntetéssel 
büntetendő” (107.§).

A fenti, tulajdonképpen ma is időszerű erdővédelmi paragrafusokkal 
nemcsak az erdészeti igazgatás minden erdőre kiterjedő erdőfelügyelőségek, 
hanem a vármegyei erdészeti albizottságok egyik fontos teendőit is 
meghatározták. Ez utóbbi testület azután a közigazgatási szervek által 
igyekezett a megyében történt eseteket megfelelő módon kezelni. Erre be 
tudunk mutatni egy példát.

1905 tavaszán Kolozs vármegye erdészeti bizottsága javaslatára a 
közigazgatási bizottság szigorú rendelkezést bocsátott ki:141 a megye 
mezőségi területein elharapódzott „fehérfarú gyoponcz” (aranyfarú pille -  
Euproctis chrysorrhoea L.) ellen védekezni kell.142 Ennek érdekében a fák 
ágain lévő hernyófészkek március 15-éig történő leszedését és elégetését 
rendelték el. Igaz, magának a védekezésnek komoly akadályai voltak (szinte 
lehetetlen volta az erdőket végigjárni és a fészkeket tavasszal leszedni), de 
legalább felhívták a figyelmet a védekezés szükségességére. A korabeli 
tudósítás arról szólt, hogy az udvarokba került gallyakról itt-ott mégis 
sikerült -  ezen felhívás alapján is -  a hernyókat letisztítani (égetni). így azok 
a gyümölcsfákra nem másztak szét, következésképpen a kiterjedt károsítást 
megakadályozták.

Mivel napjainkban ismét elő-előkerül például a gyapjaslepke (Lymantria 
dispar L.) kártétele, érdemes még egy, szintén a századforduló éveiben 
riadalmat okozó hernyódúlásról szólni. Ez pedig az „apáca gyaponcz” 
(apácalepke -  Lymantria monacha L.) kártételéhez kapcsolódott. Az 1890-es
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években részletes, a kor tudományos színvonalán álló, sőt külföldi 
tapasztalatokkal kiegészített miniszteri rendeletben tárgyalták mind a lepke 
hernyóinak kártételét, mind az ellenük való védekezést.143 Ezt azért is 
érdemes megjegyeznünk, mert ilyen, az egész országra kiterjedő 
„riadóztatás” majd csak a XX. századi, az amerikai fehér szövőlepke 
(Hyphantria cunea) megjelenésével kapcsolatban történt. Igaz, a 
kormányzati szintű beavatkozást akkor már nem elsősorban az 
erdőgazdasági, hanem az általános mezőgazdasági, kertészeti kártételek 
indokolták

4.1 Erdőleírások

Az erdőtörvény 34. §-a szerint a kerületi erdőfelügyelőnek a területén 
lévő erdőket évente végig kell vizsgálnia. A következő paragrafus szerint: 
„Minden erdőbirtokos köteles megengedni, hogy a kir. erdőfelügyelő vagy 
annak helyettese, erdejét bármikor bejárja, hogy magának az erdők 
állapotáról meggyőződést szerezzen.” Az erdőfelügyelők a kerületükbe 
tartozó erdők állapotáról évente jelentést állítottak össze, amely jelentést a 
vármegye közigazgatási bizottságának a következő év elején bemutatták, 
azok azt megtárgyalták, majd március 15-éig a minisztériumba továbbí
tották.144

Az erdők leírását tehát leginkább ezekből az erdőfelügyelőségi 
jelentésekből idézhetnénk. Sok helyen azonban a jelentések még az 
erdőfélügyelőségen, vagy később, a vármegyei (al)bizottságnál megrekedtek. 
Az 1880-as évek elején összeállítottak viszont fennmaradtak. így a 
magánerdők helyzetéről jó tájékoztatást nyújthatnak. Természetesen azzal a 
megjegyzéssel, hogy kidolgozottságuk, forrásértékük jelentősen eltérő. Ezért 
belőlük egy-két adatot nem is megyénként, hanem tájegységenként idézünk.

A temesvári erdőfelügyelő, JESZENSZKY Béla, 1884. évi 
jelentésében145 részletesen elemezte a kincstári és a magánerdők kezelése 
közötti eltérést, illetve az eltérés okait. Abból indult ki, hogy a 
magánerdőkben egységnyi területen kétszer annyi vágásterület van, mint a 
kincstáriakban. Ennek az az oka -  írta -  , hogy a magánerdő-birtokosok a jó 
talajon nem törekednek épületfa nyerésére, hanem megelégednek a tűzifával. 
Pedig a tűzifa ára gyakran csak egy ötödé vagy egy tizede az épületfáénak, 
így viszont a tölgyet is lehet 50 éves vágásfordulóval kezelni, mert sarjról 
felújul, sőt a sarjaztatott erdők jó legelőt is biztosítanak. Az említett
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szempontok alapján a magánerdők tulajdonosai nem is törekednek rá, hogy 
erdeikben értékesebb faanyagot termeljenek Mindebből következik, „hogy 
ily gyér zárlatú erdők hozama a vágatási kor beálltával legtöbb esetben a zárt 
állabokénál 30-50%-kal kevesebb fatömeget szolgáltat; fokozódik ezen baj 
az által, hogy az ily gyér zárlatú állabok minden tarlasztás alkalmával 
gyériilve, s kezdetben erőteljes, szép növésű tölgyállabok gyertyán, sok 
esetben azonban még silányabb bokrozattól ellepve egész értéktelen fás, 
bokros legelőkké silányodnak, miként azt az ezelőtt 15-20 évvel letarolt 
gertertyesi lapályon nőtt, egykoron értékes, jelenleg bokros legelőnek 
használt erdőknél tapasztalhatni.”

A sarjaztatással lerontott erdő- és talajállapotok mellett az erdőfelügyelő 
biztatónak tartotta, hogy a báró Ambrózy-féle, Bázos környéki uradalom 
tölgyeseit szálerdő üzemben kezelik. Ugyanakkor pedig a báró Biach-féle 
markovetz-varadiai erdőségekre üzemtervet is készítettek, holott az 
erdőtörvény őket arra nem kötelezte.

Tcmes megyében -  írta JESZENSZKY -  erőteljesen hozzáfogtak, illetve 
folytatták a lapályi, nem feltétlen erdőtalajon álló tölgyesek mezőgazdasági 
területekké történő átalakítását. Az erdők törzskönyvéből egyetlen év alatt 
mintegy 1000 kh-nyi (kb. 570 ha) területet töröltek.

Ugyanezt a folyamatot látta a Krassó-Szörény megyei részeken is. A 
megoldásra pedig a következő javaslatot tette: ezen „szűkkeblű eljárás 
alaposan akként lenne orvosolható, ha a megye erdőbirtokosai szövetkezetet 
létesítve együttesen egy /.../ erdőtisztet alkalmazva” gondoskodnának erdeik 
kezeléséről. Tehát JESZENSZKY a szakértő erdőtiszt alkalmazásának csak 
a törvény 17.§-a alá tartozó birtokosokra nézve kötelező érvényét 
kiterjesztette volna a magánerdőkre is. Hiszen szakértő közreműködés nélkül
-  vélte -  nincs modern, hosszú távú erdőgazdálkodás.

Arad megyét illetően jegyezte meg, hogy „legelhanyagoltabb képet 
mutatnak a magán birtokosok, gr. Grabovszky N. halmágyi uradalom 
félreeső, megszaggatott és rendezetlen erdőtestei, hol a gazdátlanság 
vészthozó jelei lépten nyomon feltünedeznek.” Itt azonban jelezte, hogy a 
Nagyhalmágyi járásban általában minden birtokkategóriába tartozó erdők 
„siralmas állapotot tüntetnek fel.” Ugyanebből a megyéből említette a herceg 
Sulykovszky-féle birtokot, ahol -  miként írta -  „visszás erdőgazdasági 
kezelés tapasztalható, a mennyiben oly erdőterület irtása határoztatok el és 
hajtatott végre, a hol legfölebb sivár, kákás legelőnek való, de semmi esetre 
más, nemesebb mezőgazdaságnak megfelelő terület nyeretik, és minden 
esetre a jövedelmezőbb erdőgazdaságtól elvonatik.”
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Temcs megyében viszont kedvezőbb helyzetet talált. Ott a 
mezőgazdasági művelésre átalakított talajok jobbnak, termékenyebbnek 
bizonyultak. A legnagyobb problémának azt látta, hogy a megmaradó 
erdőterületeken a tölgyet sarjról újítják fel, s „az anyatuskók degenerálása 
évtízedről évtizedig érezhetőbbé lesz, s főleg ez az oka, hogy a sarjerdők 
zárlata olyan sok kívánni valót hagy fenn.”

Az egész erdőfelügyelői kerületben egyedül József főherceg kisjenői 
(Arad m.) uradalmának erdőgazdálkodás emelte ki, ahol az erdőket ugyan 
nem üzemtervek alapján, de szakszerűen kezelik. Ebből az uradalomból 
rendelkezésünkre áll egy nem kimondottan erdészeti forrás, hanem uradalmi 
leírás.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 1864. évi 
jószágismertetésében146 olvashatjuk, hogy a Fehér- és Fekete-Körös, továbbá 
a Tőz mentén fekvő erdők öt nagyobb részben találhatók. Összes 
kiteijedésük 8926 kh (5138 ha), amelyből azonban 272 kh (157 ha) kopár. 
Az erdőket nyiladékokkal, illetve utakkal megfelelő, 100 holdas tagokra 
osztották.

Az összes erdő átlagában 50%-ot tettek ki a tölgyesek, 30%-ot a nyíresek, 
míg a többi fanem 20% -ot. Az erdőket 80 vagy 100 éves fordában, szálerdő 
üzemben kezelték. Az erdő jövedelmezőségét kedvezően befolyásolta, hogy 
mind az ipari-, mind a tűzifát jól el lehetett adni, mivel a szomszédos alföldi 
települések szinte minden megvételre kínált fát azonnal megvásároltak.

Az erdőgazdálkodás jövedelmezősége, továbbá a hozzáértő 
szakszemélyzet megléte (az alkalmazott 20 főből 9 erdész és 11 
„vadászlegény” volt) lehetővé tette az erdőművelési munkák megfelelő 
kivitelezését. A fakitermelés után az arra vállalkozó lakosokkal elvégeztették 
a tuskózást, akik ezért az adott területrészt 4 évig használhatták. Ott előbb 
kapás-, majd kalászosnövényt termeszthettek. Ezután makkvetéssel vagy 
csemetcültetéssel történt meg az erdősítés, de további 3-4 évig még 
megmaradt a mezőgazdasági közteshasználat. Ez az erdőművelési rendszer 
tulajdonképpen 1840 óta folyt, s előtt-utóbb valamennyi erdő mesterségesen 
felújították vált. Az erdők közötti szikes foltokkal viszont egyelőre nem 
tudtak mit kezdeni, azok megmaradtak legelőnek

Az uradalom -  szállítható gerebekkel, ideiglenes „uszagátorokkal” -  a 
Fehér-Körösön az 1870-es években a tűzifát úsztatással jutotta a kisjenői 
(uradalmi) szeszgyárhoz.147

A következő, a millennium alkalmával készített jószágismertetőből148 
csak azt emeljük ki, hogy a korábbi kedvező értékesítési viszonyok 
megváltoztak. A „tűzifa-értékesítése -  írták 1896-ban -  nem valami
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kedvező, mivelhogy a szomszédos erdőségek nagyrészt kiirtás alatt állanak, 
és az eladók egymással versenyeznek.” így inkább csak az épület- és 
szerszámfát tudták jól eladni, míg a tűzifa helyi, azaz. uradalmi 
felhasználását a szeszgyár a továbbiakban is biztosította.

Térjünk azonban vissza az erdőfelügyelői jelentésekhez.
A síkvidéki és előhegységi tölgyesek -  amelyek általában nem feltétlen 

erdőtalajon álltak -  letárolását az 1880-as évekbeli erdőfelügyelői 
tudósítások általában rosszallották. Az erdőfelügyelők -  például Szatmár 
megyét illetően149 -  rámutattak: a tulajdonosok „az erdőket letarolva kiirtják 
és elpusztítják, vagy ki nem irtva annyira kiszálalják, hogy azok teljes 
elpusztulása csak idő kérdése.” A kiirtott tölgyesek helyén ugyanis gyakran 
vízállásos, belvizes, mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek 
keletkeznek, amelyeket legfeljebb legeltetni lehet. Az erdőnek 
meghagyandó, de erősen kiszálait területeken sem újul fel a tölgy, mivel a 
meghagyott Iák makktermésükkel képtelenek az újraerdősülést biztosítani. A 
felújulást nehezíti a legeltetés is, amit „oly nagy területeken” (tudniillik a 
vágás alá vont erdőségekben) nem szüntethetnek meg, „a mesterséges 
felújítást pedig költségességénél fogva mellőzik.” Mindennek a 
következménye csepőtés, bozótos, gyakran savanyúfüves „erdő”, illetve 
legelő lesz, ami „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.”

A síksági tölgyesek ezen, a mezőgazdasági területek gyarapítását célzó 
átalakítása mellett az erdőirtás a domb- és előhegységi vidékeket is elérte.

Szatmár megyében az erdőfelügyelő 1883-ban150 úgy látta, hogy az 
előhegységi erdőket illetően „valódi szerencsének mondható, hogy ezen 
erdők tetemesebb része az erdejüket inkább kímélő, a felújításról 
gondoskodó nagybirtokosok kezében van.” Tehát az erdőfogyásnak nemcsak 
a termőhelyi adottságok, hanem a birtokviszonyok is gátat szabhatnak.

A hagyományos birtokosok, tehát a volt földesurak és a különböző 
birtokközösségek mellett megjelenő új erdőtulajdonosokra az erdő művelési 
ágának megváltoztatása szintén jellemző volt. Hiszen ők meg pláne nem 
kötődtek az erdőkhöz, netalán az ősöktől örökölt birtokhoz. Erre is tudunk 
példát bemutatni.

A báró Klein testvérek-féle faipari cég erdeje Borosjenő (Arad m.) 
térségében, a településtől északra, Bélmocsolya (Bihar m.), Csermő és 
Sikula (Arad m.) községek között, mintegy 8000 kh (kb. 4600 ha) területen 
feküdt.151 Az erdő zöme tölgy, cser, bükk, továbbá szil- és kőrisfákból állt.
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A vásárlás, illetve a teljes birtokbavétel után, az 1870-es évek végén, a 
cég azonnal faipari üzemet alapított. Ennek érdekében Borosjenőn gőz
fűrészt építtetett fel, ahová 11 km-nyi, normál nyomtávú vasúton lehetett a 
kitermelt fát szállítani. Elsősorban vasúti talpfát és hordódongát termeltek 
magyarországi szükségletekre, de a kemény épületfával a szomszédos 
országokba, sőt Hollandiába is eljutottak.

A letarolt területeket részben erdősítették, a jó, földművelésre kiválóan 
alkalmas részeken pedig irtást végeztek. Az irtott területeken viszont nem 
maguk gazdálkodtak, hanem azokat bérbe adták, illetve parcellázták. Ezzel 
az egykori erdők nyoma végképp eltűnt.

Természetesen voltak olyan faipari cégek, amelyek nemcsak az 
erdőkitermelésben, majd a művelésiág-változtatásban látták gazdálkodásuk 
lényegét, hanem hosszabb távon is szerettek volna az erdőgazdálkodással 
foglalkozni. Erre ugyanerről a vidékről, azaz Arad és Bihar megyék 
határáról tudunk példát hozni.

A Műnk H. és liai cég (Marosszlatina, -szalatna) (Arad m.) központtal 
az 1880-as években a esődbe jutott Wickenburg-féle grófi birtokot vásárolta 
meg.152 A (Fchér-)Körös és Maros vízválasztóján lévő területből mintegy 20 
ezer kh (kb. 12 ezer ha) volt az erdő. Az erdőt alkotó fafajok: 60%-ban bükk, 
40%-ban kocsánytalan tölgy, cser, szil, juhar és lágylombosok. Az egész 
erdőterületet feltétlen erdőtalajúnak minősítették. így a cég az erdőtörvény 
alapján is kényszerítve volt az erdő fenntartására. Ennek megfelelően két 
erdőtisztből és nyolc erdőőrből álló, a többi ágazattól függetlenül működő 
erdészeti szervezetet alakítottak ki. A cég ugyanis leginkább a 
Marosszalatnán felépített faárugyár működtetésében volt érdekelt. Ahhoz 
körülbelül 60 km-es erdei vasutat és egyéb kiszolgáló berendezéseket hozott 
létre, amelyek kapacitása a saját erdeik hozamát meg is haladta.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1902. évi vándorgyűlése alkalmával a 
résztvevők nemcsak az említett ipari berendezéseket, hanem a cég 
erdőfelújítását is megismerhették.

A tarvágásos üzemmód mellett megmaradt hagyásfákból a felújulás 
ritkán sikerült teljesre, ezért pótlásokkal, sőt előre tervezett fafajcserével 
éltek. Különösen a fenyőfélék, nevezetesen a luc-, a vörös-, az erdei- és a 
feketefenyő-ültetések keltették fel a szakemberek figyelmét, mivel a 
Zarándi-hegység legmagasabb pontjai alig emelkedtek 800 m fölé. „Midőn 
ezelőtt -  írta az erdőket 1902-ben ismertető KOVÁCS Aladár -  mintegy 12 
évvel ezen mesterséges erdősítéseket a felső vidékről ide került erdész 
szemével láttam, az a gondolat támadt bennem, hogy ezen erdősítések a 
természet törvényei ellen elkövetett merényletet képeznek, hisz ha a veres
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vagy lucfenyő természetének az itteni talaj és égalji viszonyok 
megfelelnének, úgy azok az erőszakos emberi beavatkozás nélkül is 
előfordulnának.” Ennek ellenére az erdősítések általában sikerültek. Tegyük 
azonban hozzá, hogy AJTAY Sándor ugyanezen időszakban bebizonyította: 
valamikor a Zarándi-hegységben is voltak fenyőelegyes bükkerdők, de azok 
az ember „válogatásának”, a jegenyefenyő kiszál alásának következtében 
eltűntek. Azt pedig, hogy az erdősítésekből éppen a jegenyefenyő hiányzik, a 
fafaj csemetéjének nehezen megnevelhetőségével magyarázta.153

A Munk-féle cég itteni erdőgazdálkodása mégsem lett igazán hosszú 
távú. Mivel a marosszlatinai faüzem leégett, a tulajdonosok máshol kezdtek 
befektetéseket. így az erdőbirtokot is eladták, s ismét gróf, nevezetesen 
Potoczky András, „galíciai helytartó” lett az uradalom birtokosa (1908).154

Ahogyan az időben haladunk előre, úgy szaporodnak a magáncégek, 
főleg a fakereskedők erdővásárlásai. Erre még egy példát hozunk, mégpedig 
Krassó-Szörény megyéből, Tomesdről.155

Az ottani magánerdőt 1906-ban két fakereskedő, a zágrábi Berger és a 
budapesti Kardos Ernő vette meg. A mintegy 3800 kh-os (kb. 2200 ha) 
bükkerdő feldolgozására (gőz)fűrésziizemet, továbbá iparvasutat építettek 
Magáról az erdőgazdálkodásról, illetve a cégről viszont többet nem tudunk.

Az erdők leírásához, minősítéséhez érdekes adalékot szolgáltat 
Háromszék megyében, Nyény (Keresztvár) község határában gróf Nemes 
Jánosné (szül. gróf Béldi Polixenia) erdőbirtokának esete.156 Ráadásul itt egy 
kimondottan hegyvidéki erdőterületet tekinthetünk át.

NAGY Gyula erdőfelügyelő ezen 549 kh 500 négyszögöl kiterjedésű 
(316,1 ha) erdőt a feltétlen erdőtalajon állók közé tartozónak vélte. A 
besorolást az is siettette, hogy körutazása során ellátogatott az általa a II. 
főcsoportba, tehát a Románia felé hajló erdők elsőjébe, a Bodza és a Baszka 
vizére lejtők közé sorolt erdőbirtokra, mivel hivatalába ottani erdőirtásról 
érkezett bejelentés. 1882 novemberében erről a nem megfelelő használatról a 
községben jegyzőkönyvet vettek fel, majd a következő év elején az 
erdőfelügyelő a vármegyei bizottságot is kérte: az erdőirtást meg kell 
állítani. A bizottság a járási főszolgabíró útján Nemesné meghallgatását, 
erdővel kapcsolatos tervei kifejtését, rögzítését rendelte el. Ezzel egyidőben 
az erdőirtást betiltották, mivel az erdőtörvény 210. §-a az erdő állagát 
megtámadó üzem folytatásának rendeleti úton történő megállítására adott 
alkalmat addig, amíg az erdőre ideiglenes tervet nem állapítanak meg.

Közben, 1885-86 telén az összeállított erdőtörzskönyvben szereplő 
besorolások ellen a birtokosok felszólalással élhettek. A grófnő (és -né) ezt a 
lehetőséget kihasználta, s kérte az erdőfelügyelőséget: adjon javaslatot arra,
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hogy a birtokán mind az erdőtörvény rendelkezéseinek, mind a saját 
szükségleteinek megfelelő gazdálkodást folytathasson.

NAGY Gyula személyesen szállt ki, és 1886 májusában az illető erdőt 
„szakvélemény”-ben írta le.

A birtok a Fenyős-fővölgyben, annak is a nyény-bodzaforduló-krasznai 
útjára hajlóan terült el. Az 1870-es évek elején lezajlott úrbéri elkülönítés 
után a birtokos elkezdte a zömében bükkösök irtását, és a terület legeltetési 
jogát adta bérbe. A megkötött szerződés a grófnőnek évi 400 frt-ot hozott, és 
egyedül azt kötötte ki, hogy a bérlő évente a terület 1/5-ét tartsa kímélet 
alatt.

Az erdőfelügyelő az 550 kh-nyi birtokot öt nagyobb, egyenként 110 kh- 
nyi részre osztotta. A legfelső, az Egres-tetőn elterülő pagonyt kimondottan 
feltétlen erdőtalajúnak tartotta, míg a többi helyen „kellő gondozás és 
megfelelő eljárás” mellett a rét művelési ágat is elképzelhetőnek vélte.

A 725-998 m tengerszint feletti magasságú terület uralkodó fafaja a bükk 
volt, amit azonban az elmúlt években hol tömegesen, hol szálanként, 
kiirtottak. így azok felújulása még az évi legeltetési kíméleü területen sem 
biztosított. A szomszédos erdőségek elemzése során, továbbá az itt-ott még 
álló jegenye- és lucfenyők alapján NAGY úgy látta, hogy az egész birtok „a 
legbelterjesebb erdőgazdaságra” alkalmas. Ez annál is inkább indokolt 
vélte -  , mivel a legelő leromlása, a silány, zsombékos tisztások és borsikás 
foltok megjelenése egyre szembeötlőbb.

A bükkelegyes lucfenyves megvalósításának lépcsőit a következőkben 
vázolta:

1. Az Egres-tető azonnal teljes legeltetési tilalom alá helyezendő;
2. Az ottani bükk állomány hézagjai, üres foltjai 4 év alatt, évi 27,5 kh- 

as (15,8 ha) részletekben lucfenyővel beerdősítendő (-vetendő);
3. A következő négyéves ciklusban (amikor a mostani legeltetési 

szerződés már lejár) ugyanezt a munkát a II. számú részben kell 
elvégezni, majd a III., IV és V területrészeken.

A 20 év alatt végrehajtandó erdősítési munka nyomán 1/3-ad részben 
bükk-, 2/3-ad részben fenyőfák állnak majd a területen, ahol el lehet kezdeni 
a nevelővágásokal. A kikerülő (vékony) faanyagra bizonyára akad 
vállalkozó, mivel a sövénynek, parterősítésnek alkalmas fákat a 
törvényhatósági úton -  amelynek a fenntartása nem a birtokost terheli -  
könnyen el lehet szállítani. Később pedig az erdőhasználat során 
komlóültetvényekben felhasználható karók, távírópóznák és egyéb 
választékok is kikerülnek, amelyek a legeltetés elmaradt hasznát fokozatosan 
kiváltják.
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A 80-100 cv múlva beálló szabályos állapot pedig a családnak 
évtizedekig folytonos és biztos jövedelmet ad -  vélte az erdőfelügyelő. Ezt 
konkrét számadatokkal is alátámasztotta. Az évi 5,5 kh-nyi (3,2 ha) 
vágásterülct -  a jelenlegi árakon számolva és Brassóba szállítva -  3964,97 
frt-ot jövedelmez, azaz 7,20 frt-ot kh-onként. Igaz, ebből le kell vonni az 
őrzés és kezelés költségét, de akkor is messze a legeltetési bér feletti összeg 
jön ki.

Mindehhez azonban az elkövetkező 20 évben a legeltetési haszonbérből 
évi 178,75 frt-ot kell áldozni, mivel 27,5 kh (15,8 ha) lucfenyőmaggal 
történő bevetése ( beleértve a mag árát és a napszámot is) ennyibe kerül. A 
két évtizedig tartó 178-200 l'rt-nyi, összesen 4000 frt befektetés tehát hosszú 
távon megalapozza a család anyagi biztonságát. Még akkor is, ha akár az 
adók, akár az egyéb költségek nőnek. NAGY Gyula végső következtetése: 
az erdőt nem szabad tovább irtani, hanem helyre kell állítani, s ott belterjes, 
lehetőleg lucfenyőre alapozott erdőgazdálkodást kell meghonosítani.

Az erdőfelügyelő ezen önzetlen munkáját a birtokosnő nemhogy 
megköszönte volna, de arról tudomást sem vett. Sőt a legeltetési célú 
erdőirtás folytatását lehetett megállapítani, ezért NAGY Gyula 1888-ban a 
vármegyei bizottságnak erdőrendészeti áthágást jelentett be. Az erdőtörvény 
48. §-a szerint ugyanis a feltétlen erdőtalajon álló erdők 6 éven belüli 
felújítási kötelezettségének elmulasztása pénzbüntetést (10-100 frt) von 
maga után. A kirótt bírság kifizetése azonban nem mentesít a felújítási 
kötelezettség alól. így a járási főszolgabíró újra felkereste a grófnőt, és a 
hogyan továbbról ismét jegyzőkönyvet vettek fel.

A birtokosnő ezúttal azzal védekezett, hogy sem az 1882. évi feltétlen 
erdőtalaj-kategóriába történő besorolásról, sem az irtás abbahagyatásáról, 
netalán a legeltetésnek a terület 1/5-öd részén (az Egres-tetőn) történő 
beszüntetéséről nincs tudomása. Erre NAGY Gyula a vármegyei közigaz
gatási bizottság erdészeti albizottsága elé két lehetőséget tárt. Vagy erdő
rendészeti áthágást vessenek ki a 110 kh-os Egres-tetőre (110 x 10 frt = 1100 
frt), vagy pedig vegyék figyelembe: a tulajdonos nem járul hozzá az 
crdő(rész) feltétlen crdőtalajúvá minősítéséhez. Ez utóbbi esetben viszont a 
kérdést a minisztériumba kell továbbítani, ott hoznak róla döntést.

Bár az ügy további menetét nem ismerjük, a példa mégis rámutat arra, 
hogy az erdőtulajdonosok szabad rendelkezését még az általános 
erdőfenntartási előírások is kevésbé szigorították meg. Az erdészek hosszú 
távú gazdálkodást szorgalmazó érvelései -  hasonlóan a 17,§ alá tartozó 
birtokosokhoz -  a magánbirtokosokat sem hatották meg.
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A síkvidéki, dombsági és előhegységi, hegységi régiókból feljebb 
hatolunk, és az erdőleírások között eljutunk a magashegységi övezetbe. Itt is 
találunk birtok-, benne erdőleírást.

A Retyezát hegység zöme ősidők óta a Kendeffy család tulajdonát 
képezte, s a birtokról viszonylag korán, már 1868-ban erdészeti leírás 
készült.157 MADERSPACH Viktor a Kendeffyek birtokában lévő erdőket 
mintegy 31 ezer kh-ban (kb. 18 ezer ha) adta meg, amelyeket ekkor még 
részben a volt jobbágyok kaszáló- és legelőilletősége érintett.

MADERSPACH a terület általános geológiai és hidrológiai viszonyainak 
leírása után részletesen ismertette a növényzetet, majd rátért az 
erdőgazdálkodásra. A bükkösökkel kapcsolatban megjegyezte, hogy azokból 
az uradalom már 1780-ban a jobbágyok számára mintegy 700 kh-t (403 ha) 
elkülönített, kihasított. Ennek aztán az lett a következménye, hogy az illető 
területeken a fák a rendszertelen használat és a kíméletlen legeltetés miatt 
nem újultak fel, azok ciheresek maradtak. A bükkösökben próbálkoztak a 
hamuzsítfőzéssel, de ez a használati mód itt nem honosodott meg. „A 
nemesebb fák pedig, mint kőris, juhar, hárs a czigányok által össze vannak 
rongálva. Egy pár év előtt rekcsztettek ki az erdőkből.”

A fenyvesek legelső és legelterjedtebb, tömeges használatát a 
rendszertelen vágás jelentette, „de csak a kecskék telelletése kedvéért. Mert 
azon időben a kecske semmi takarmányt sem kapott, hanem nagy, mohával 
benőtt fenyőfákat váglak számára.”

A következő, szintén kíméletlen használatot a zsindelykészítés jelentette. 
Bárki jelentkezhetett s szabadon kóborolhatott az erdőben, csak a faluban 
leszállított, zsindelyfaragásra alkalmas tönkökért kellett -  MADERSPACH 
szerint nevetségesen kevés -  10-10 darab zsindelyt leadni. Az eredmény: 
„Az egész 12 380 hold fenyőerdőben nincs 300 egészen ép erdőrész, a többi 
a völgyekhez közel a legrosszabb állapotban van, nem csak azért, hogy 
számtalan fatörzs levágva és felnemhasználva rohad használatlanul, hanem a 
mi még károsabb, majd’ nem minden törzs meg van faragva, s ennek 
következtében kivétel nélkül veres és haszonvehetetlen lett, a talajt 
beárnyékolja s új fiatal fenyvest nem enged felnőni. A fenyőfa mint tüzelőfa 
itt már éppen teljességgel el nem adható, úgy hogy lehetetlen a haszontalan 
szálakat levágni, hanem be kell várni míg maguktól kidőlnek.”

A legutóbbi időkben azután az uradalom ezt a zsindelykészítést betiltotta, 
helyette -  a megmaradt szálfák felhasználására -  a Sebes víz oldal völgyében 
fürészmalmot létesített. (A Malomvízen már korábban is volt deszkametsző.) 
Itt azonban a folyó mellett utat kellett építeni. Ugyanakkor a szállítást 
(szárazföldi szállítást) még egy másik tényező is rendkívül költségessé teszi.
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A korábban zsindclynyerés miatt megrongált állományokból csak nagy 
területről, ráadásul akadályokkal teli területről lehet a fát összeszedni. Ehhez 
megfelelő műszaki berendezéseket (csúszdákat) felesleges kiépíteni, így 
viszont csak a havon lehet „bolyongani”, s az arra érdemes fákat 
összegyűjteni. Egyelőre azonban ez a „gyűjtögetve”, ráadásul a kemény, 
havas időben szedve történő szálfakitermelés elég anyagot biztosít a 
fűrészmalomnak. MADERSPACH a továbblépés lehetőségét az útépítésben, 
s így az épületfa nyerését szolgáló kitermelésben látta, mert -  mint írta -  a 
Zsil-völgyi kőszén megjelenésével ezen a környéken soha nem lesz a 
tűzifának megfelelő piaca.

Végül megemlítette, hogy az erdők fölötti havasi legelők is jelentős 
hasznot hozhatnak. Itt azonban a lehetőségeket külső, Magyarországon 
kívüli dolgok változtatták meg. Olvassuk csak! „Míg Oláhországban a 
kultúra csekély volt, sok takarmányt s legalább télen elég legelőt kapott 
olcsó pénzen a juhos gazda; de különösen mióta ott a jobbágy felszabadult, 
minden drágább, s ezáltal a juhteleltctés költségesebb lett, úgy hogy nem 
nehéz előre mondani, miként a mostani üzlet módnak nem sokára meg kell 
szűnnie.” Ezt a birtokosok -  vélte MADERSPACH -  azzal tudnák 
megakadályozni, ha megfelelő utakat alakítanának ki, amelyek alkalmasak 
lennének a havasokon megtermett, lekaszált széna leszállítására. A pásztorok 
megnyerésének a másik módja pedig az lehetne, ha az alantabb fekvő 
bükkösök egy részét kaszálókká alakítanák át. Itt azonban fel hívta a 
figyelmet arra, hogy ezt a munkát csak -  a talaj és a fekvés függvényében -  
„illő óvatossággal” szabad végezni.

Később, húsz év múlva ugyanezekről az erdőkről TÉGLÁS Gábor1 CQ
készített egy összefoglaló leírást.

TÉGLÁS szintén megemlítette, hogy a birtokos család mintegy 100 évvel 
korábban kezdte meg az erdőségek hasznosítását. Ennek érdekében 
leginkább a szállítópályákat kellett volna kiépíteni, amihez a Sebesvíz kínált 
megfelelő lehetőséget. Igen ám, de a folyón a Krót nevezetű zuhatag gátolta 
mindenféle vízi berendezés megvalósítását. Legelőször tehát azt kellett volna 
szabályozni, megszüntetni. A munka elvégzésére hozott székelyek azonban a 
zuhataggal nem boldogultak, sőt a bekövetkezett balesetben két ember 
meghalt. így a nagyobb lehetőséget biztosító víziút kiépítése egyelőre 
elmaradt.

Az erdőségeket tehát továbbra is elsősorban a zsindelyfaragók használták. 
Fűrésztelepet a Zlata-patak torkolatánál létesítettek, amit a vasútvonal 
megépítése után Petrozsényba költöztettek át. (Ennek volt a vezetője 
MADERSPACH Viktor.)
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A Malomvíz völgyében a szállítást csak igaerő vei tudták megoldani. így 
az ottani fűrész csekély termelésű volt. A Borbátvíz (Nagyvíz) vizét (lásd 4. 
fényképmelléklet) az 1870-es években sikerült vízfogóval elzárni, így ott 
egy aradi vállalkozó nagyobb fűrésztelepet létesített. Összességében azonban 
a kiterjedt erdőségek fáját elsősorban zsindelykészítésre (fenyvesek) és 
szenítésre (bükkösök) használták. (Ez utóbbiból a dongagyártást is 
megkísérelték.) Az uradalom igazi nevezetességét tehát továbbra sem az 
erdők, hanem a kiterjedt zerge- és medvevadászatok adták.

A retyezátbeli Kendeffy-uradalomról a legátfogóbb képet BARTHOS 
Gyulától olvashatjuk, aki 1907-től 1919-ig volt az uradalom főerdésze. Ő az 
ottani tapasztalatairól nagyon részletes, több száz oldalra terjedő feldolgozást 
készített. Ezeket két kötetben, az Erdészettörténeti Közlemények című 
sorozatban a közelmúltban jelentettük meg.159 BARTHOS visszaemlékezés- 
szerű leírásaiból jelenlegi tárgyunk szempontjából a következőket tudjuk 
kiemelni.

Amikor országszerte, így Erdélyben is megindultak a nagyobb arányú 
fakitermelések, a Sztrigy völgyébe eljutó vasútvonal a Kendeffy-uradalom 
erdeit is felértékelte. A család 1898-ban egy olasz üzletemberrel kötött 
fakitermelési, 20 évre szóló erdőhasználati, fafeldolgozási, illetve -értéke
sítési szerződést.

A „kötlevér szerint az udinei vállalkozó a Sebesvíz egész völgyében (az 
uradalom mintegy 42 500 kh -  kb. 24 500 ha -  területtel rendelkezett) ép 
(fenyő)gömbfát 2,88 K/m3-ért, míg úgynevezett selejt gömbfát 1,20 K/m3-ért 
mindenféle területi és válogatási korlátozás nélkül termelhetett ki. A folyón 
úsztatóberendezést építhetett, továbbá fűrésztelepeket létesíthetett. A 
vágások sorrendjét sem határozták meg, azt teljesen a fakitermelés 
szempontjainak rendelték alá. Egyedül a folyamatosan kijelölendő véderdők 
kíméletét írták elő. De a vállalkozónak a felújítás szempontjaival, vagy a 
helyenként előforduló bükkel egyáltalán nem kellett törődnie.

Az olasz tőkés a csúszdák, illetve a vízi utak kiépítésére és 
üzemeltetésére olasz munkásokat telepített be, de magát a fakitermelést 
alvállalkozókkal is végeztette. A tulajdonos Kendeffy család a 
szakszerűséget (amihez a véderdőket illetően üzemterv állt rendelkezésre) a 
saját alkalmazásában lévő főerdésszel és erdőőrökkel próbálta meg 
ellenőriztetni, illetve betartatni. Ez azonban sokszor nem az erdészek 
becsületességén, hanem az említett szerződésnek a fakitermelési vállalkozó 
számára igen előnyös megfogalmazásán bukott meg. BARTHOS példaként 
említette: a 18 cm mellmagassági átmérőt el nem érő fákat nem vágták ki, 
hanem azokat a vágásterületen hagyták; óriási pazarlással (például 60 cm-nél
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magasabb tuskókkal) döntöttek; a „kötlevél” szerint minden faválasztékot 30 
cm-es túlmérettel vághattak, amit a cég úgy értelmezett, hogy az „úsztatatási 
többlet” a gömbfa mindkét végén figyelembe vehető; a hossztolást hanyagul, 
legtöbbször természetesen a vállalkozó felé „tévedve” végezték; a csúsz
tatok, úsztatok és minden erdei berendezések faanyagát térítés nélkül kapták 
meg.

Mindezeket a szakmai, illetve erdőkárosítási kifogásokat azonban az 
erdészek hiába mondták az amúgy jóakaratú, az uradalmával átlagon felül 
törődő tulajdonosnak. A Kendeffy család nem lépett fel az olasz vállalkozó 
ellen, mert a fakitermelési üzletben ő is érdekelt volt. Hogyan? Úgy, hogy az 
olasz által létesített gőzfűrészüzembe a família 50%-ig betársult. 
Következésképpen a viszonylag alacsony tőár (emlékezzünk: 2,88 K/m3) 
mellett legalább 7 K/m3-es (fűrészelt) választékokból előálló nyereség felét a 
Kendeffyek kapták meg. Ezzel mintegy kiegyenlítették a szerződésben 20 
évre rögzített, csekély tőárakat. Mivel így a laüzletbcn nemcsak mint eladók 
voltak érdekeltek, hanem tőkéstársakká váltak, olasz társuk ellen nem tudtak, 
akartak hatékonyan fellépni.

Ennek az óriási, összességében a terület 1/20-át érintő, s legalább 1 millió 
m3 hasznosított faanyagot eredményező üzletnek a pénzügyi nyertesei mind 
a régi, mind az új, kapitalista világ szereplői. A vesztes pedig a természet; a 
faállományok (mert felújítatlanok, illetve rosszul felújítottak lesznek) és az 
erdők talaja, forrásai, élővilága. Igaz, ez nem csak a Kendeffy-uradalomra 
jellemző, de BARTHOS leírása arra is rámutatott, hogy az érvényes 
erdőtörvény a legjobb szakemberek alkalmazása mellett sem tudja a 
magánerdők ésszerű, hosszú távon is jövedelmet adó hasznosítását 
biztosítani.

Történelmi távlatban gondolkodva a Kendeffy család ezen, „utánam a 
vízözön” típusú hozzáállását akár igazoltnak is láthatjuk. (Hasonlóan például 
a székely közbirtokosságokéhoz.) A megelőző évszázadokban 
felhalmozódott fatőkéhez akkor nyúltak, amikor azok értékesekké váltak. S 
ezt az értéket 20 év alatt -  alig törődve a jövővel -  felélték. De legalább ők 
élték fel, mert Trianon után a román állam a Retyezát vidékén is 
kisajátításokat végzett, sőt itt hozta létre a király vadászterületét (és az 
ország első nemzeti parkját). Azaz az ősi jogon bírt, egykor óriási erdőségek 
a családnak alig biztosítottak megélhetést. Ez azonban nem szakmai
ökológiai, netalán gazdasági história, hanem politikatörténet. A konszolidált 
viszonyok -  amelyet az erdőtörvény alkotói feltételeztek -  évtizedekre, sőt 
évszázadokra tekintő gazdálkodást kívántak volna. A Kendeffyek 
mentségére legyen mondva, hogy más birtokosok is, ha nem is millió
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köbméterszámra (mert nekik nem volt annyi) hasonló módon kótyavetyélték 
el erdeiket, mivel mások is -  még a hitbizományi birtokok urai is -  a mában, 
a mának éltek.

A magánerdőket illetően rendelkezésünkre áll egy teljes megyét, 
Szatmári áttekintő leírás. Ezt 1911-ben FERENTZY Lajos debreceni 
(al)erdőfelügyelő a Szatmár vármegyei gazdasági egyesület alapításának 50. 
évfordulója tiszteletére készítette.160 Leírása tárgyunk szempontjából azért is 
érdekes, mert egy olyan vidéken mutatja be -  az erdőtörvény után csaknem 
40-45 évvel -  az erdőket, ahol a korábban említett mezőgazdasági 
területekké történő átalakításokra szintén lett volna lehetőség.

FERENTZY Lajos 1911-ben úgy látta, hogy Szatmár megyében a nem 
feltétlen crdőtalajon álló erdőket nem fenyegeti a tömeges letárolás, s 
mezőgazdasági területté való átalakítás veszélye. „Nyugodt lelkiismerettel el 
lehet mondani -  írta a továbbiakban -  hogy a magánerdők állapota a 
vármegyében kielégítő. Ha történnek is egyes mulasztások a birtokosok 
részéről, azok vagy saját jószántukból, vagy törvényes kényszer hatása alatt 
rendszerint jóvá lesznek téve, s általában minden birtokos igyekszik, hogy 
erdejét nem a törvény kényszerítő hatalmával, hanem saját jól felfogott 
érdekénél fogva helyesen kezelje és jövedelmezővé tegye.”

Báró Vécsey Lászlónak Sárközújlak határában 10 205,7 kh (5873,3 ha) 
erdeje volt, amelyből 472,8 kh (272,1 ha) feltétlen, 9732,9 kh (5601,3 ha) 
pedig nem feltétlen erdőtalajon állt. A fafajmegoszlás pedig a következő:
5798.0 kh (3336,8 ha) tölgy és 4407,7 kh (2536,6 ha) bükk és más lomberdő. 
Az összes területből mintegy 500 kh (kb. 290 ha) állt előhegységi területen, 
a többi a síkvidéki erdők kategóriájába tartozott. „Ezen magánuradalom 
kezelése -  írta FERENTZY Lajos -  általában mintaszerűnek mondható, mert 
az erdő minden tekintetben a legnagyobb gondozásban részesül. Az egész 
kezelésen meglátszik, hogy ez nemcsak a különben nagyon szép jövedelem 
fokozására törekszik, hanem célja főkép[p]en az erdők fen[n]tartása és 
jókarba helyezése.”

Gróf Károlyi Gyula örököseinek 3319,6 kh-nyi (1910,4 ha) erdőbirtoka 
Nántű, Rákosterebes és Felsőboldád községek határában feküdt. 
Faállománya: 90%-ban tölgy és 10%-ban bükk. A rákosterebesi pagony 
kivételével az erdők feltétlen erdőtalajon álltak.

Gróf Károlyi Erzsébet (gróf Pappenheim Sigfriedné) mezőfényi birtoka
2814.1 kh-t (1619,5 ha) tett ki. Az egész erdő homokon állt, s főleg 
kocsányos tölgy alkotta, ami közé kőris, nyár és nyír elegyedett.

Az alerdőfelügyelő megjegyezte, hogy az erdőben a fiatalabb 
korosztályok uralkodnak, míg a 21-60 éves állományok a területnek alig
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felét foglalják el. Tehát a birtokon korábban, még az „atya”, gróf Károlyi 
Gyula idejében jelentős fakitermelések folytak. Ennek ellenére a 
homokvidéken is sikerült talán éppen az erdőtörvény erre vonatkozó 
szigorú előírásainak betartásával -  a felújítás.

A következőkben FERENTZY az erdőtörvény által a 17.§-ba sorolt, 
üzemtervezésre kötelezett erdőbirtokokat mutatta be.

Báró Haynau Klotild hitbizományi uradalmának erdeit állami kezelésbe 
adta. A bárónő birtokában az általunk vizsgált területen, Avasújfalu község 
határában mindössze 11,9 kh (6,8 ha) feltétlen erdőtalajon álló bükkös volt. 
Erre a szatmárnémeti járási erdőgondnokság segítségével összeállított 
üzemterv 80 éves vágásfordulót írt elő. A fohásználatot azonban 1896 óta 
szüneteltették, egyedül a legeltetést gyakorolták.

Gróf Hadik-Barkóczy Endre hitbizományi uradalmából az Avasújfalu és 
a Vámfalu községek határába eső erdőket említjük meg, mert a többi nem 
tartozott az általunk most vizsgált területbe. Az előbbi helyen 486,6 kh-nyi 
(280,0 ha) bükkös, míg Vámfaluban 1,6 kh (0,9 ha), szintén bükkerdő volta 
tulajdonos birtokában. Vámfalu határában az 1892-ben jóváhagyott 
üzemterv szerint mindenféle használatot szüneteltettek. Az Avasújfalu 
környékén lévő erdőkbe az 1908-ban jóváhagyott üzemterv az 1908-1917. 
évig terjedő első fordulószakban 40 éves átmeneti vágásfordulón alapuló 
használatot engedett meg. (Mindkét erdő feltétlen erdőtalajon állt.) A 
grófnak önálló erdészeti szervezete volt, amely elsősorban a Fehérgyarmati 
járás erdeiben rendelkezett kiterjedt feladatokkal.

A gróf Károlyi Alajos-íele uradalom -  mint 1889-ben alapított 
hitbizomány -  21 község határában lévő erdőterülete szintén üzemtervezési 
kötelezettség alá esett. Az összesen mintegy 30 ezer kh (kb. 17 ezer ha) 
birtokot négy nagyobb csoportba sorolták: „bérei, középhegységi, lapályi és 
homoki erdők” Közülük a vállaji rész képezte a homoki erdőt, míg a többi 
az Avas- és a Bükk-hegységben, illetve az Erdőd körüli síkon állt. A kezelést 
öt erdőgondnokság látta el: a vállaji, a sikárlói, a szclestyéhutai, a szinfalui 
és az erdődi.

Az uradalom erdőiből, különösen a könnyen megközelíthető lapályi 
tölgyesekből a fát eladták, többnyire úgy, hogy a favásárlók az értékesebb 
törzseket kiszálalták. így az üzemtervezéskor, 1890 körül csak a 20-tól 80 
éves korig terjedő korosztályokban találtak nagyjából szabályos eloszlást, 
míg az ennél fiatalabb és az ennél idősebb erdők a korosztályarányuknál 
nagyobb területet foglaltak el. Ez az említett rendszertelen használatok 
következménye volt. (Fel nem újult, fel nem újítható vágások, illetve a

106



nehezen hozzáférhető, vagy például talpfanyerés céljára alkalmatlan 
állományok, amelyek a használatokból kimaradtak.)

A továbbiakban az uradalom belterjes, korszerű erdőgazdálkodást 
honosított meg. Az elgyertyánosodott, -nyírfásodott területeket költséget 
nem kímélve alakította vissza tölgyesekké. Ugyanakkor a bükkösöket 
igyekezett lecserélni. Itt részben tölggyel, részben pedig erdei és 
feketefenyővel próbálkozott. Megjegyezzük azonban, hogy ez utóbbi 
fafajokat a tölgyek közé, azzal elegyesen ültették. A tölgyekhez bevitték a 
kőrist és a juhart, így a mesterséges erdősítésekkel természetközeli erdőket 
szerettek volna létrehozni. A bükkösöket viszont visszaszorították a 
hegyvonulatok északi-északkeleti oldalára, de itt is gondoltak az 
elegyfajokra. Azokat akár mesterséges ültetés útján is elegyítették. A néhány 
helyen előforduló csereseket felszámolták, helyettük a már előbb említett 
(nemes) tölgyeseket alakították ki.

Az üzemtervben a hitbizomány egész területére 100 éves vágásfordulót 
írtak elő. Megjegyezték azonban, hogy az esetleg felmerülő különleges 
kívánságok alapján egészséges tölgyeket ennél hosszabb időre is tartanak 
fenn. Ezeket főleg az utak mellett, erdőszéleken jelölték ki, hogy a későbbi 
kitermelésük ne zavarja, ne rongálja az erdőrész többi, már felújult fáit.

A felújítást csak részben tudták természetes úton megoldani. Az említett 
fafajcserék, illetve az elegyfák miatt a szükséges csemetemennyiséget 
csemetekertekben nevelték meg. A tisztásokat pedig makkvetéssel újították 
fel.

A tölgyet tövön, nyilvános árveréssel értékesítették, a bükk tűzifát viszont 
feldolgozva, helyben vagy pedig a vasút mellé leszállítva.

Az erdők kezelését népes erdőtiszti és erdőőri személyzet végezte, s 
alkalmaztak erdőszolgákat és (ideiglenes jelleggel) erdőkerülőket is. A 
Károlyi-uradalomban az 1901-től 1910-ig terjedő időszakban az erdőből 
származó tiszta jövedelem 7 K/kh (12,16 K/ha) volt, ami igen tekintélyesnek 
mondható. (Az uradalom erdőgazdálkodására az üzemterveknél még 
visszatérünk.)

Ha folytatjuk, s az 1880-as évek elején készültek után a 30 évvel későbbi 
erdőfelügyelői jelentéseket vesszük elő, azok a magánerdőkkel kapcsolatban 
zömében továbbra is a művelési ág megváltoztatásáról tudósítanak. Olvassuk 
csak!

Amilyen jó véleménnyel volt a debreceni alerdőfelügyelő a Szatmár 
megyei (nagyobb) magánerdőtulajdonosokról, éppen ebben az időben a 
szomszédos megyékből riasztó hírek érkeztek. így Biharból is, ahol pedig a 
magánerdők (a hitbizományiakat is beleértve) az összerdőterületnek csak
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26,7%-át foglalták el. Sőt ennél is fontosabb, hogy a megye erdőterületének 
93,2%-a üzemtervezési kötelezettség alá esett, mivel a magánerdők jelentős 
része véderdő, illetve feltétlen erdőtalajon álló volt.161

A nagyváradi erdőfelügyelő 1912-ben mégis a következőkről volt 
kénytelen tudósítani.162

A magánerdők kitermelése a síkvidékeken minden korábbinál nagyobb 
arányt ölt, amit sem a vármegyei bizottsági felhívások, sem az 
erdőfelügyelői figyelmeztetések nem tudnak mérsékelni. Pedig -  miként az 
erdőfelügyelő írta -  „a magánerdők nagymérvű kihasználása már csak 
néhány évig tarthat, s akkor nem lesz a magánerdőkben számottevő, 
nagyobb fatömeg. A népnek munkát adó faipartelepek akkor szintén 
meglbgynak, s a nép keresete alászáll.” Ugyanakkor az erdőfelügyelő 
megjegyezte, hogy a letarolt 3340 kh-ból (1922 ha) csak 920 kh-t (530 ha) 
újítottak fel, pedig ezek jelentős része feltétlen erdőtalajon álló faállomány 
volt.

A magánerdők ilyen irányú fogyása, mezőgazdasági területté történő 
átalakítása Biharban kétségtelenül a síkvidéki lehetőségekhez kötődött. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az erdők fogyása 
általában nem a nagyobb uradalmakra, hanem a kisebbekre volt jellemző. Ők 
voltak ugyanis leginkább ráutalva a földművelési, állattenyésztési 
lehetőségek kiterjesztésére. Erre mindenképpen jellemző példa lehet a 
Szatmárral szintén szomszédos, ugyancsak 1912-ben kelt erdőfelügyelői 
jelentés tartalma.

„Az erdők állományát veszélyezteti -  írta a nagyváradi erdőíelügyelő -, 
hogy a magánerdőbirtokosok erdei az utóbbi években nagy területeken 
letaroltattak, s nem csak a más művelési ágakra állandóan alkalmas részek 
de a feltétlen erdőtalajú erdőterületekből is nagykiterjedésű részletek vagy 
kiirtattak, vagy birtokosaik az erdőtörvény 4.§-a érdekében [azt] más 
művelési ágban akarják használni.

Az ilyen letarolt, esetleg már kiirtott magánerdőknek helyszíni 
megvizsgálása, a feltétlen és nem feltétlen erdőtalajú részleteknek az 
elkülönítése és a szükséges javaslatok megtétele volt a kir. erdőfelügyelőség 
néhány év óta legfontosabb teendője.”

A birtokosok ugyanis nem minden esetben tudták, hogy a feltétlen 
erdőtalajú részeken a felújítást végre kell hajtani, illetve az esetleges 
művelésiág-változtatást (legalább utólag) az erdészeti igazgatásnak is be kell 
jelenteni.

Maga a művelési ág megváltoztatása az erdészek látókörébe tehát 
csaknem mindig a már megtörtént irtás után került. Akkor igyekeztek -
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miként olvastuk -  a „letarolt, esetleg már kiirtott” területeken legalább olyan 
foltokat, pásztákat kijelölni, ahol az erdőfelújítást előírták. Ezek a -  gyakran 
meredek, vízmosásos -  részek lettek volna hivatva az erdőirtással szántóvá 
vagy legelővé alakított területeknek legalább a legveszélyeztetettebb oldalain 
a talajt, esetleg a szomszédos birtokokat is, megvédeni. Az erdészek ilyen 
irányú munkája természetesen nemcsak állandó feszültségeket szült, hanem 
nagyon kevés eredményt is hozott. Ezért kézenfekvő volt a kérdés törvényi 
szabályozása.

A temesvári erdő felügyelő 1912-ben reményét fejezte ki, hogy az 
„[erdőtörvény némi szigorításával a feltétlen erdőtalajon álló 
magánbirtokosok is közvetlen felügyeletben lesznek részesíthetők, és az 
esetleg előforduló törvényell enségek is idejekorán meg lesznek 
szüntethetők.”

Ugyanerről írt a marosvásárhelyi felügyelő: „A letarolt magánerdők 
kötelező felújításának kérdése az erdőtörvény revíziójával kapcsolatban, 
törvényhozási úton újból szabályozandó és rendezendő lenne.” Ebben az 
ügyben a Csík vármegyei bizottság a földművelésügyi miniszterhez 
felteijesztéssel fordult. (A kérdésre még vissza fogunk térni.)

Az erdőleírások témáját talán legjellemzőbben az ősi birtokok eladásának 
kérdésével zárhatjuk. Ehhez is kapcsolódtak ugyanis erdőleírások. Már a 
kincstári erdőgazdálkodást bemutató kötetünkben idéztünk több Hunyad 
megyei birtokost, akik erdejüket, illetve az egykor erdővel borított, de már 
letarolt területüket megvételre a magyar államnak ajánlották fel.163 Közülük 
most az 1912-ben tárgyalt, leírásra került, Fégyér, Petrász és Petrozsény 
határában lévő, összesen 11 972 kh (6890 ha) kiterjedésű birtokra térünk 
vissza.164 A jelentést összeállító hivatalnok a családok birtokairól a 
következő táblázatos kimutatást készítette:

A
tulajdonos

család

A kert
összeg

(korona)

Művelési ág kh (ha) Becsérték

Erdő Legelő Kaszáló Termé
ketlen

Összesen K f

1. Puy 140 000 871,51
(501,55)

20,67
(11,90)

- 892,18
(513,45)

118504 10

2. Ponory 70 000 1124,10
(646,92)

39,45
(22,70)

30,76
(17,70)

- 1194,31
(687,33)

70553 00

3. Kenderessy 70 000 888,71
(511,45)

81,21
(46,74)

- - 969,92
(558,19)

63469 00

4. Török 300 000 4219,01
(2428,04)

1153,15
(663,64)

- 9,71
(5,59)

5381,87
(3097,27)

328183 50

5. Buda 270 000 2895,30
(1666,25)

515,51
(296,68)

- - 3410,81
(1962,92)

264397 30
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6. „Török
birtokában
fekvő és
szóbelileg
felajánlott
birtok”

7 119,60 
(68,83)

2,97
(1,71)

122,63
(70,57)

6280 00

Összesen 850 000 10118,29
(5823,08)

1812,96
(1043,36)

30,76
(17,70)

9,71
(5,59)

11971,72
(6889,72)

851386 90

„Az összterületből -  írta az erdőgondnok -  6551 hold a Sztrigy völgyére, 
5421 hold Petrozsény felé hajlik.” A faértékesítés, a majdani erdőkitermelés 
(mivel a birtokokat jelenleg jobbára tarvágások, illetve természetes 
felújulások jellemzik) szempontjából kedvező, hogy a piski-petrozsényi 
vasútvonal szinte „az erdő alatt” halad el. Tehát igen-igen kedvező fekvésű. 
Ebből mi is láthatjuk, hogy a tulajdonosok a fát hamar, rögtön a birtok
elkülönítések, az úrbéri perek lezajlása után el tudták adni, míg az erdők 
felújítására nem akartak áldozni, hanem az egész ingatlan értékesítése 
mellett döntöttek. S a vevő akár a magyar állam is lehetett volna.

4.2 Birtokviszonyok, birtokpolitika

Ha az erdélyi magánerdők terület- és tulajdonviszonyok-beli állapotát és 
változását a dualizmus időszakában vizsgáljuk, két főirányt tudunk 
elkülöníteni. Az egyiket az egykori közös (nemesi és nemesi jellegű) 
birtokok felosztása, szétaprózása jelenti. Ez egy természetes és szükségszerű 
folyamat volt, amelyet már a XVIII. század végétől meghozott törvények is 
ösztönöztek. Az erdőtörvény közösségi erdőkre (a 17. § alá tartozókra) j 
vonatkozó nagyobb állami felügyelete ezt a felosztási folyamatot csak 
meggyorsította. Tudniillik -  és ezt például a székely közösségi erdők esetén 
részletesen bemutattuk -  a birtokosok úgy általában nem szívesen vették a 
gazdálkodásukba, így rendelkezési jogukba történő beavatkozást. A másik 
főirányt a nagyobb magánbirtokok különböző módon történő felaprózása 
(parcellázása), és ennek alapján a művelési ág megváltoztatása jelentette. 
Ennek az elsősorban birtokpolitikai kérdésnek az erdészeti vonatkozása az 
utóbbiban, a művelésiág-változtatásban jelentkezett.

Mindkét főirányra nemcsak példákat, hanem a folyamatok fékezésének, 
netalán elősegítésének erdészeti lehetőségeire is utalunk.

A volt nemesi közbirtokosság birtokfelosztására a magyarói (Maros- 
Torda m.) eset kínálkozik példának.165
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A nemesi közbirtokosság területén az erdőlés szabad volt, különösen 
1848 után, úgyhogy a volt úrbéresek ezt ki is használták. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc utáni újjáépítéshez ugyanis sok fa kellett, tehát 
a fakereskedésből jól meg lehetett élni. Ugyanakkor a Maros felső folyása 
mentén is egyre több irtásföld keletkezett, főleg pedig a legelőket 
szaporították. Az 50-es, 60-as évek eme erős erdőpusztítása arra indította a 
maroshévízi, gödemesterházi, palotailvai, ratosnyai cs magyarói 
nemeseket, hogy erdejüket igyekezzenek megvédeni. Ennek érdekében azt 
tilalom alá helyeztették, és azonnal elindították az elkülönítési eljárást. Amíg 
azonban ez utóbbi lefolyt, addig is kellett a volt jobbágyoknak valamiből 
élniük, így azok számára vágásterületeket („táblákat”) jelöltek ki. Ez termé
szetesen további feszültségekhez vezetett (a volt úrbéresek kevesellték a ki
jelölt területet), úgyhogy „a birtokosok egyezkedés útján sokkal több erdőt 
adtak az úrbéreseknek, mint a mennyi őket törvényszerűleg illette, csak hogy 
meneküljenek tőlük és a sok perköltségtől.”

Az erdőtörvény meghozatala után a magyarói „nemes birtokosság” ideig
lenes használati tervet készíttetett, mivel erdejük a törvény 17.§-ában meg
határozott kötött forgalmú birtokok közé tartozott.166A 29 974,5 kh (17 250,3 
ha) erdőterület Füleháza, Ratosnya, Palotailva, Gödemesterháza és 
Maroshévíz határában, a Maros két partján terült el. Ebből következett, 
hogy a kitermelt fenyőfát közvetlenül a folyóhoz lehetett közelíteni, ott 
tutajba fúrni, s elszállítani. Mindez magyarázatul szolgál arra is, hogy az 
említett birtokosság miért is sietett annyira az. üzemterv elkészítésével: nem 
akarta, hogy a földművelési kormányzat részéről a fahasználatot -  
hivatkozva az üzemterv hiányára -  szüneteltessék. Szerződés szerint ugyanis 
a birtokosság évente mintegy 18-20 ezer m3 fenyőfát volt köteles az Első 
Szászrégeni Tutajkereskedő Társulatnak átadni.

Az üzemtervet 1885-ben SCHMIDT Ferenc, „okleveles erdész”, a „báró 
Bánffy család erdőmestere” állította össze. A dokumentum részleteitől most 
eltekintünk. Csak azt jegyezzük meg, hogy mind a lucfenyvesékben, mind a 
bükkösökben véderdőt is jelölt ki, s a tervező általában 100 éves 
vágásfordulóval dolgozott. A marosvásárhelyi erdőfelügyelő az üzemtervet 
szakmai szempontból elfogadhatónak, jónak tartotta, de ő is megjegyezte, 
amire már a birtokosság is hivatkozott: az erdő felosztását a 16 tulajdonos 
már elkezdte, s a fakcreskedőkkcl kötött szerződés lejárta után -  1886 végén 

azt valószínűleg végre is fogják hajtani. Ennek alapján kérte a 
földművelésügyi minisztert, hogy a rendszeres üzemterv elkészítésétől, 
beterjesztésétől tekintsen el. A kérést a vármegyei közigazgatási bizottság is 
megerősítette, de BEDŐ Albert országos főerdőmester ezt válaszolta: „ezen
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kötelezettség alól részemről a közbirtokosságot csak akkor menthetem fel, 
ha a felosztás törvényszerűen keresztül vittetik, s illetőleg ha meggyőződöm 
arról, hogy az ehhez szükséges munkálatok tényleg folyamatba tétettek. 
Addig azonban a rendszeres gazdasági üzemterv elkészítésére az 1879. évi 
XXXI. tcz. értelmében csupán 1887. évi jún. 1-éig terjedő időhaladékot 
engedélyezek.”

Hogy a birtokosság megszűnését mennyiben siettették az erdők szabad 
kezelését azért mégiscsak megszorító erdészeti jogszabályok, s mennyiben 
más szempontok, nem tudjuk. Tény az, hogy a magyarói nemesi 
közbirtokosságot felosztották, s birtokát 1888-ban törölték az erdőtörvény 
17.§-ának hatálya alá tartozó erdők közül.167 Tehát a volt magyarói nemesek 
az egykor oly értékes erdőikkel most már önállóan, saját belátásuk szerint 
gazdálkodhattak.

A konkrét magyarói eset után hadd szóljunk még a szakirodalomból
1 zTQ

ismert eljárásról. Eszerint voltak olyan nemesi közbirtokosságok, amelyek 
erdejüket papíron -  menekülve az erdőtörvény 17. §-a alól -  felosztották 
ugyan, de a használat kétfelé vált. A fát mindenki a saját területén vágta ki, 
míg a legeltetés az egész erdőben (kiritkult vagy ritkuló erdőben) közösen 
történt. Azaz a legelő állatok mindenhol, így a felújulás helyén is szabadon 
kóborolhattak. Az erdőfelügyelő sem a feltétlen erdőtalajokra vonatkozó hat 
éven belüli felújítási kötelezettséget, sem a véderdők korlátozott 
legeltethetőségét nem kérhette tőlük számon, mivel kimondott 
vágásterületek nem voltak. Az erdész csak a faállomány és a talaj fokozatos 
leromlását tudta megállapítani, amely folyamat ugyan leginkább a 
birtokosok kárát növelte, de nemzetgazdasági szempontból sem volt 
közömbös.

Ha a másik főirányra, tudniillik a magánerdők elaprózására és művelési 
ágának megváltoztatására tekintünk, legegyszerűbb esetnek a nem feltétlen 
erdőtalajon álló, így szabad rendelkezésű erdőterületek kérdését tarthatjuk.

Erre érdekes példát szolgáltat egy Bethlenből írt levél.169 SÁRKÖZI 
Miksa Szolnok-Doboka megyei járási főerdész 1884 decemberében 
tudósított az ottani nagy tölgyerdők kitermelésre történő eladásáról, az 
„őstölgyesek” (melyek között 300-500 éves erdőrészeket is látott) 
kivágásáról. Az erdőt áruba bocsátó birtokosok hozzáállásából, illetve 
részben szakmai okokból levonta a következtetést: „a folyamatban lévő s 
még tervezett erdőkihasználások által ezen erdődús vidéken az őstölgyesek, 
s ezekkel együtt a tölgy szálerdők mind el fognak pusztulni, mert az ily 
módon kihasznált területeken a tölgy sem természetes, sem pedig 
mesterséges úton fel nem újíttatik, minek folytán a tölgy mint állabalkotó
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fanem, örökre kivesz.” A megfogalmazást akár mai természetvédelmi 
jajkiáltásnak is felfoghatnánk. Tudjuk, hogy az említet tölgyesek iránti 
keresletet a kiépülő vasút, továbbá a mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területek növelésének igénye élénkítette meg. S így az őstölgyesek eltűnése 
legfeljebb az erdésznek fájhatott, aki ezt a folyamatot az erdőtörvénynek 
„egy pótezikkely által leendő kibővítésével” látta megakadályozhatónak, 
hogy „az ilyen magánkézen lévő tölgyszálerdőket a végpusztulástól, s evvel 
a jövő nemzedéket nagy anyagi károsodástól megmentse.” Tehát a 
továbblépésre vonatkozó elképzelés nagyon korán, tulajdonképpen az 
erdőtörvény életbe léptetése körüli időszakban felmerült.

Ugyanez a kívánság fogalmazódik meg egy nem erdészeti, hanem 
kimondottan üzleti kérdésekkel foglalkozó szervezet részéről is.170

A magánerdők fokozott kitermelése a Maros völgyében különösen az 
1880-as, 90-es évek fordulóján jelentkezett. A birtokosok -  „elkapatva a 
magas faáraktól” -  a tutaj kereskedők „szinte minden kívánságát” (tekintet 
nélkül a talaj minőségére) teljesítették. Ezt az apácalepke kártétele is 
segítette, mivel a lerágott, száradásnak indult fákat minél előbb ki kellett 
vágni, fel kellett dolgozni.

A magánerdők nagy ütemű kihasználása arra indította a Marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy 1893-ban javasolja: az erdőtörvény 17.íj
át terjesszék ki a nagyobb -  például 2000 kh-at (1151 ha) meghaladó -  
magánerdőkre is. „Azaz, hogy az előbb említett törvényszakaszban a jogi 
minőség elve a területi elvvel kombináltassék, de hogy legalább is a 
használati terv szerinti kezelés -  mint minden jogi minőségű véderdőnél -  
kötelező legyen.”

A továbblépésre vonatkozó elképzelések részletesebb vizsgálata előtt 
azonban még térjünk vissza az érvényes erdőtörvényre.

A törvény 2-7. §-ai, amelyek a véderdőkben és a feltétlen erdőtalajon 
állókban folyó gazdálkodást szabályozták, minden, tehát a magánerdőkre is 
vonatkoztak. Azaz a véderdőkben tilos volt irtást és tarvágást tenni, míg a 
feltétlen erdőtalajon állókat a vágás után 6 éven belül fel kellett újítani. Igen 
ám, de ez utóbbi szabály nem a megelőzést szolgálta, hanem a bekövetkezett 
károk hiányok felszámolását igyekezett elérni.171 Hiszen a 6 év alatti 
felújítási kötelezettség elmulasztását büntették ugyan, de egy esetleges, a 
sikertelen felújulást kikerülő művelési ág-változtatás bejelentésével nem 
tudtak/akartak mit kezdeni. Mindez elvezethetett a századforduló egyik, az 
erdészek által rosszallott, de meg nem akadályozható gyakorlatához, a 
parcellázásokhoz.
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S mivel ez a másik főirány szerves rcsze, a kérdést vizsgáljuk meg egy 
kissé részletesebben!

AJTAY Sándor 1907-ben Arad megyei példákon mutatta be azt a 
folyamatot, ahogyan az ősi nemesi birtok idegen kézbe, erdeje pedig 
letárolásra kerül.172 „Az «új földesurak» nagy része -  írta AJTAY -  csak az 
erdő faállományának értékéért veszi meg a birtokot, s annak kivágatása után 
úgy ad túl a már letarolt vagy kiirtott területen, amint bír, az erdők jövendő 
állományának fenntartásával, avagy biztosításával mit sem törődve.” A 
fakereskedő a fát kivágja, az erdő talaját pedig helybelieknek kínálja fel 
megvételre. „A lakosság túlnyomó része román, mely a kultúrának még 
mindig meglehetősen alacsony fokán áll, foglalkozása földművelés és 
állattenyésztés. Egyéb kereseti forrása főként az erdei munka.” Mindebből 
azonban elegendő tőkét nem tud felhalmozni, hanem az Albina, Ardeleana 
vagy a Victoria bankok segítségével vásárol földet. A terület viszont nem 
községi vagy közbirtokossági tulajdonba kerül, hanem azt a telekkönyvben 
név szerint felosztják. így az erdőre, az egykori erdőre nem lehet az 
erdőtörvény 17.§-át érvényesíteni, még kevésbé a felújítási kötelezettséget rá 
előírni. A község aztán legelőnek, esetleg -  a talaj kimerüléséig -  szántónak 
használja, de mindenképpen megtartja, mert -  a nemzetiségi bankok 
útmutatása szerint -  „akié a föld, azé a haza” A kapzsi fakereskedők tehát 
nemcsak az egykori nemesi birtokot, azon az erdőt teszik tönkre, hanem teret 
engednek a román „földfoglalóknak” is.173

AJTAY később, 1913-ban a folyamatra szintén egy Arad megyei példa 
kapcsán hívta fel a figyelmet.174

A déznai uradalmat (5000 kh -  2900 ha) parcellázó részvénytársaság 
vette meg. A birtok egy ötödét kitevő mezőgazdasági területeket valóban fel 
is osztották, míg a megmaradt 4000 kh (2300 ha) erdőre újabb 
részvénytársaságot -  külföldi bank segítségével -  alakítottak. A még fiatal, 
vágáséretlen tölgyest teljesen letarolták. Igaz, ekkor a különféle peres
kedések miatt a terület bírói zár alá került, de maga a tény, hogy az éretlen 
tölgyest letarolták, visszafordíthatatlanul megtörtént. Sőt hát az egykor 
Török család birtokában lévő uradalom is elveszett Magyarország számára, 
mivel ekkor már az említett külföldi bank volt az egész birtok és a déznai 
várrom tulajdonosa.175

AJTAY a megoldást az állami erdőfelügyelet kiterjesztésében, minden 
feltétlen erdőtalajon álló erdő esetleges állami kezelésbe vonásában látta. S 
mondják ezekre ki -  kérte AJTAY hogy „mint nemzeti vagyon jellegével 
bírók” csak előzetes állami (megyei) engedéllyel tarolhatok le.176 (Tudjuk 
ilyen rendelet Magyarországon az első világháború végén tényleg született.)
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AJTAY Sándor konkrét, Arad megyei példái mellett a folyamatot az 
erdészeti szaksajtóban általános, az egész országra érvényes, talán kissé 
költői képekkel írták le.177 Legfőképpen pedig a parcellákat váltó emberek 
szempontjait is megvilágították. íme: A letarolt erdőterület helyére 
jelentkező kisbirtokosok közül a tehetősebbek a mélyebben fekvő, jobb 
adottságú (vastagabb termőrétegű) részekből vettek. A szegényebb sorsúak 
jutottak „közelebb a mennyhez”, a hegyoldalak felső részébe. Ez utóbbiak 
közül sokan kis falusi telküket, gazdaságukat adták fel, hogy téresebb helyet, 
nagyobb földet válthassanak maguknak, azaz kiköltözhessenek a hegy
oldalba. Számításuk néhány évig be is vált; a frissen feltört föld jövedelmet 
biztosított. Amint azonban „a talaj kiadta utolsó cseppjét őserejénck /.../, a 
természet romboló elemei elkezdik ádáz munkájukat.”

Az elkopárosodott földeken az erdészek -  miután megállapították, hogy 
az tulajdonképpen feltétlen erdőtalaj -  kopárfásítást rendelnek el. Ehhez 
nemcsak szaktanácsot, hanem csemetéket, illetve vetőmagot adnak. A 
birtokos azonban sem szántó, sem legelő nélkül nem tud megélni. 
Következésképpen az esetleg elültetett csemeték közét műveli, illetve 
legelteti. Ebből aztán soha nem lesz erdősítés. Mint ahogyan a parcellát 
elfoglaló újgazda sem tud már a faluba visszaköltözni. „Szidja tehát az urat 
és a törvényt, és a legnagyobb vesztes a nemzet, mert ezen és hasonló esetek 
nemegyszer indító rúgói az Amerikába való tömeges kivándorlásnak.”

A magánerdők parcellázására, így a birtokviszonyok megváltoztatására a 
földművelésügyi kormányzat is felfigyelt. 1907-ben az erdőfelügyelőségeket 
körrendeletben (105.821/I-A/1/1907.FM.) hívta fel a folyamat szemmel 
tartására, netalán megakadályozására.178 Hiszen a parcellázások 
„tulajdonképLpJeni czélja csak az, hogy egyes élelmes vállalkozók az erdők 
fakészletének előnyös kihasználását s a kihasznált erdők fájának minél 
magasabb árban való értékesítését, a nép tájékozatlanságának és 
jóhiszeműségének kihasználásával, a maguk javára biztosítsák, az erdősítési 
kötelezettség alól pedig kibújjanak s azt a vásárló kisgazdákra hárítsák át.” 
Ennek érdekében az erdőfelügyelőknek „nyitott szemmel és füllel” kellett 
járniuk hogy a tervezett akcióról idejében tudomást szerezzenek. A vásá
rolni szándékozó kisgazdákat pedig világosítsák fel mind a parcellázások 
gazdasági következményeiről, mind a reájuk váró erdőfelújítási kötele
zettségekről.

Az Erdészeti Lapok 1908. évi füzetében a minisztérium fenti, az 
erdőfelügyelőknek, mint egyedüli saját közegeknek, szóló rendeletét avval a 
kívánsággal kommentálták, hogy talán sikerül a további értelmetlen
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parcellázásoknak elejét venni. Tehát a magán-erdőgazdálkodás kérdésében 
végre preventív intézkedés is történik.

Mi be tudunk mutatni egy példát arra, hogy a parcellázások folyamatába 
a fenti rendelkezés valóban hozott megelőző, netalán elriasztó elemeket.

A nagyváradi erdőhivatal 1911-ben jelentette,179 hogy a sástelki (Bihar 
m.) Bartos-féle gazdaság jogi képviselője náluk érdeklődött a következő 
ügyben. Az uradalom mintegy 2500 kh (kb. 1400 ha) kihasznált erdőterületét 
részben parcellázni, részben pedig „a margittai járásbeli és egyéb alsóbb 
vidéki birtokosságoknak jelenlegi erdejük elcserélése céljából eladni 
tervezi.” Vajon mindez nem ütközik-e erdészeti előírásokba? -  kérdezik.

Az erdőhivatal, illetve az erdőgondnokság munkatársai helyszíni szemlét 
tartottak. Ennek során úgy látták, hogy a terület egy részén valóban vannak 
foltok, amelyek nem feltétlen erdőtalajúak, így mezőgazdasági művelésre, 
tehát parcellázásra alkalmasak. A Vadas-patak felső folyása mentén azonban 
inkább az erdő fenntartása (visszahozása) volna a célszerű. Mivel azonban az 
erdőhivatal egy ilyen ügyben nem tudott határozni, a minisztérium segítségét 
kérte. Annál is inkább, mert „ez alkalommal egyidejűleg a felsődemai 
magyar aszfalt rt. bodonosi szomszédos erdőbirtokának hasonló ügye szintén 
el lenne intézhető.”

A minisztérium válaszában hivatkozott az 1907. évi, általunk idézett 
rendeletre, majd egy újabb, a 20.800/A-4/1911. FM. számúra, amely a 
vármegyei alispánok figyelmét hívta fel: utasítsák a községi elöljáróságokat, 
hogy a kisgazdák vételi szándékáról az erdészeti közegeket időben 
értesítsék. Sőt az alispánoknak ajánlotta a kérdés megvizsgálásába mind a 
gazdasági felügyelőket (mivel legtöbbször legeltetési kérdések is 
felmerülnek), mind a miniszteri kirendeltségek munkatársait bevonni.

Hogy azután a konkrét Bihar megyei ügy miként rendeződött el, nem 
tudjuk. Tény azonban, hogy az erdészeti igazgatási erőfeszítések némi gátat
-  legalább az elmélet szintjén -  jelentettek.

A Máramaros megyei zömében bükkösök és fenyvesek -  pusztulását 
NYEGRE László 1900-ban így jellemczte:180„Ezek, kivévén mintegy 50- 
70000 holdat (gr. Teleki, gr. Chorinszky stb. féle birtok), majdnem mind le 
vannak tarolva, úgyszintén a magán kézen lévő s a legkiválóbb feltétlen 
erdőtalajt tévő fenyves területek is.” NYEGRE ezeket látva javasolta, hogy a 
sokat emlegetett népességtelepítéseket itt könnyen meg lehetne valósítani, 
mivel az említett birtokok most kevés költséggel megszerezhetők és az 
igénylőknek kioszthatók lennének. Tehát amit egyes spekulánsok csinálnak, 
azt az állam a maga javára fordíthatná; a parcellázások nemzeti célokat 
szolgálhatnának.
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Megemlítjük, hogy az 1884:XXVI. te. (erdővásárlási alap) és az 1894:V 
te. (telepítési törvény) alapján a magyar állam vásárolt erdő-, illetve letarolt 
erdőbirtokokat. Mindezek azonban nem tarthattak lépést az eladásra felkínált 
óriási területekkel. Annál is inkább nem, mert az ország anyagi helyzete 
például a telepesközségek létesítését is csak több lépcsőben, fokozatosan 
tette lehetővé. Ezért a megszerzett területeken, mivel azokon legtöbbször 
már kevés erdő volt, kényszerűségből házi kezeléses mezőgazdaságot kellett 
megteremteni. Példaként említjük meg a kolozsvári telepítési felügyelő
séget, ahol a 10 házi kezeléses birtok csak 2,43%-os tiszta jövedelmet 
hozott.181 S ebből nemhogy a tényleges parcellázást, telepítést, hanem a 
birtokok állagmegóvását is alig lehetett fedezni. Magyarán: a birtokeladások, 
parcellázások kérdése az államnak mint gazdasági szereplőnek a révén nem 
oldható meg. Itt sokkal nagyobb, az erdő- és mezőgazdálkodáson jelentősen 
túlmutató áldozatvállalásra, ha úgy tetszik, politikai akaratra van szükség.

Mi azonban térjünk vissza a szűkebben vett erdészeti kérdésekhez. Annak 
is az általános, a minden erdőtulajdonosra vonatkozó előírására, a véd- és 
feltétlen erdőtalajon álló erdők ügyére. Vajon az ezekre vonatkozó előírások 
hogyan segítették az erdők, illetve erdőbirtokok megtartását?

A nem feltétlen erdőtalajon álló erdők esetében az erdőirtást, a művelési 
ág megváltoztatását semmi sem akadályozta. Ezzel ellentétben a feltétlen 
erdőtalajra előírták a 6 éven belüli felújítási kötelezettséget, azaz az erdőt 
fenn kellett tartani. Mindez azonban csak az erdőíörzskönyvi bejegyzésből 
derülhetett ki, mert az erdő akár egyik, akár másik kategóriába történő 
besorolása semmiféle jogi következménnyel nem járt. Míg a véderdők 
kijelölésére szakembereket is magában foglaló bizottságot hoztak létre, itt 
egyszerűen a tulajdonos belátására bízták mind az osztályozást, mind az 
ebből folyó gazdálkodást. Ráadásul egy olyan viszonylagos kategorizálás 
alapján, amelynek lényegét legfeljebb csak évtizedek múlva (amikor erdejét 
letarolta) értette meg.

„Gazdasági válsággal küzdő földesuraink -  írta SZENTEMREY Dániel 
1898-ban a Székelyföldről182 -  és a kis birtokosok rossz állapotba jutott, 
értéktelen erdeik satnya növedékénél egyaránt nagyobb talaj hozadékra 
vágyakoznak; itt-ott fellép a megélhetés kényszere is. A természet 
ujjmutatása elveszti meggyőző hatását és a jobb fekvésű hegyoldalakon 
tavasz idején gomolygó füst és feltörő láng a ritkás cziheresekké törpült 
százados erdők végkimúlását jelzi.” S az erdészek a művelési ág 
megváltozásáról legfeljebb csak a törzskönyvi adatok helyesbítésekor 
szereznek tudomást. Holott célszerű lenne ezt a művelésiág-változtatást 
minden talajon (és minden birtokos esetében!) engedélyhez kötni. Mi most
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ne is ezen (ismételt) kívánság érvényesülését vizsgáljuk, hanem inkább az 
említett kisebb birtokosok helyzetét.

A Magyar Erdész hasábjain 1902-ben részletesen leírták azt a utat, amely 
a középbirlokos (5000 kh alatti -  kb. 3000 ha) erdőterületének csökkené
séhez, netalán teljes elvesztéséhez vezet.183

A tulajdonos a birtokelkülönítések során általában kiritkított, leromlott 
minőségű állományhoz jutott. Az erdő felújulását legtöbbször a legeltetés 
akadályozta, ami azután elkopárosodáshoz, sőt vízmosások keletkezéséhez 
vezetett.

Amikor az erdőtörvény életbe lépett, a birtokos tulajdonképen két út 
között választhatott. Az egyik: a legeltetés tilalmazása mellett, anyagi 
áldozatvállalással, az erdő többé-kevésbé szakszerű felújítása és megtartása. 
Ebben az esetben azonban évekig, sőt évtizedekig le kellett mondani még a 
marhatenyésztésből származó jövedelemről is. Éppen akkor, amikor a 
tulajdonosnak mind a birtok, mind a fejlődéssel járó életkörülmények 
korszerűsítésében egyre több pénzre lett volna szüksége.

A másik utat az erdő maradék faállományának kitermelése, a legelő 
művelési ág meghonosítása jelenti, ami -  a fentiek miatt -  sokkal gyakoribb, 
mint az ideális, az erdőrekonstrukció. Ebben az esetben is eljut azonban a 
birtokos oda, hogy a megszaggatott, kopárosodásnak induló legelőjére az 
1894. évi XII. te. alapján fásítási kötelezettséget írnak elő. Igaz, állami 
segítséggel, de mire erre sor kerülne, a „gyámoltalan birtokos” sok egyéb 
kötelezettséggel terhelt birtoka rendszerint gazdát cserél. S ezzel egy új 
fejezet kezdődik.

Míg a „földesúr” legalább érzelmileg kötődött a birtokához, az új 
„uraság” már „praktikus, számító ember, ki a birtokvételt csak úgy tekinti, 
mint többi üzleteit, amellyel vagyonát szerezte, csak azt nézi, hogy az üzletet 
minél nagyobb haszonnal, mentői rövidebb idő alatt lebonyolítsa.” Ennek 
érdekében ha a területen még talál fát, azt kivágatja, „a helyenként 
használható szűz, ekenemjárta földet feltöreti.” Az, amíg a talaj termőereje 
tart, jövedelmet hoz, majd a kimerülés után következik a parcellázás, a 
„földre éhes népnek” való eladás. Ilyen „gazdálkodással” természetesen csak 
nyerni lehet, s a megnövekedett tőke mindig talál magának újabb és újabb, 
megszorult helyzetben lévő földcsurat, aki a feltétlen erdőtalajon lévő erdejét 
(is) eladja.

Az általános, az egész országra jellemző folyamatot szűkítsük le az 
általunk most vizsgált vidékre, de most ne a parcellázásra -  mert arról már 
szóltunk -  , hanem az egyéb megoldásra hozzunk példát.
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Az erdő művelési ágának megváltoztatására érdekes esetet találunk 
Szolnok-Doboka megyében. A tőkepataki görög katolikus lelkész -  aki 
egyébként magát lelkésznek és „földbirtokos”-nak írta -  köves, sziklás 
hegyoldalban alakított ki legelőt.184 Mivel a terület erdő művelési ágba 
tartozott, a legelő létesítését az erdészek csak akkor vehették tudomásul, ha 
az erdő nem feltétlen erdőtalajon áll. Az erdőtörzskönyvi adatok tanúsága 
szerint azonban az illető 14 kh-os (8 ha) erdő feltétlen erdőtalajú, ezért a 
vármegyei közigazgatási bizottság 1917-ben elrendelte a terület 
beerdősítését.

A lelkész ezen vármegyei határozat ellen a minisztériumhoz fellebbezett. 
Arra hivatkozott, hogy az erdőt még elődje irtotta ki. Ráadásul neki kiterjedt, 
mintegy 213 kh (123 ha) erdeje van, ezért a 14 kh-nyi legelőre szüksége 
lenne. Annál is inkább, mert az illető erdő a falutól nagy távolságra áll, 
ahonnan a marhákat nem lehet hazahajtani. Ebből következően csak 
kiterjedtebb legelőn képes az. állatokat folyamatosan fenntartani. „Végül -  
írta a kérvénye utolsó mondatában -  bátor vagyok kiemelni még, hogy a 
fennforgó viszonyaim között nem csak rá vagyok utalva, de jogosított is 
vagyok azt a területet legelőnek használni, ezen jogom gyakorlásában nem 
lehetek megszorítható már a hosszas gyakorlat miatt sem.”

A fellebbezést a minisztériumba továbbító főispán kísérő levelében leírta, 
hogy a lelkész valóban összevásárolt mintegy 213 kh erdőt, de azok 
mindenhol 10-20°-os lejtésű hegyoldalakon állnak, így feltétlen erdőtalajúak. 
A kiirtott terület is 10-20°-os lejtő, amely „az alatta fekvő szántó és 
mezőgazdasági művelés alatt álló földek fen(n]tartására a hegycsuszamlások 
és a hógörgetegek leomlása által nagymértékben veszélyes.” A főispán 
ugyanitt utalt rá, hogy a területet a lelkész nem maga használja, hanem a 
szomszéd község lakosainak adta bérbe. Ha azok folyamatosan nem 
legeltetnék, akkor feltehetően magától is beerdősülne, mert a „kiirtott 
területen jelenleg is van még sarjadék.”

A fellebbezés 1918 szeptemberében jutott el a minisztériumba, ahol aztán 
már érdemben nem tárgyalták.

Az eset mindenesetre mutatja, hogy az új erdő-, illetve földtulajdonosok 
korántsem voltak „gyámoltalanok”; a rendelkezési jogokkal mindenképpen 
élni kívántak. Ugyanez a kisbirtokosok, a 20-100 kh (12-58 ha) erdővel 
rendelkezők esetében sokkal tarkább képet mutatott. Közöttük nemcsak 
egykori kisnemesi birtokosok, netalán öntudatos spekulánsok és a gyors 
meggazdagodás „előszobájában” éppen megrekedt földszerzők, hanem 
bizony elesett szegények is előfordultak.
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CSERNY Győző szerint az egykori jobbágyokhoz, továbbá az azóta 
eltelt, de még mindig a jobbágyfelszabadításhoz kapcsolódó 
rendelkezésekhez kötődtek a következő módon kialakult kisebb 
magánerdők:185

-  az úrbéri rendezés előtt a volt földesurak által -  kímélendő a saját 
(vagy annak vélt) erdejüket -  a volt jobbágyoknak a házhelyük 
alapján kiosztott erdei;

-  az úrbéri szerződéssel megszerzett erdők, amelyeket ugyan nem 
lehetett volna felosztani, de a különféle eljárások (például 
arányosítások) során mégis egyéni tulajdonba jutottak;

-  vásárlással, esetleg örökléssel a magánerdők kategóriájába került 
erdők.

CSERNY szerint az első csoportba tartozók közül tényleges erdő az 
erdőtörvényt már alig érte meg. Tehát arra az erdőtörvény hatályát nem is 
lehetett kiterjeszteni. A kiszálait, majd kiirtott, valameddig szántott, illetve 
legeltetett talajon -  mivel a termőhelyi feltételek a fának még elfogadhatók - 
esetleg újra megjelenhetnek a fák. De „a kiélt, elhangásodott, vízmosásos 
talajon megtelepülő fa görbe, csavaros növésűvé válik, s silány kinézésű 
lesz.” Itt csak egy általános kopárfásítás segítene, amellyel a legeltetési, 
illetve az összes mezőgazdasági feltételeket is javítani lehetne.

A másik csoportba sorolt kisebb magánerdőkre mi is tudunk példákat 
hozni.

A korábban már említett magyarói (Maros-Torda m.) nemesi 
közbirtokosság úrbéri rendezéssel érintett kerületein 1898-ban ismételt 
arányosítást hajtottak végre.186 Ekkor több „volt úrbéres jogutód” 100 kh-nál 
(58 ha) nagyobb erdőbirtokhoz jutott, amelyet a vonatkozó törvény 
(1871:LV.tc.) szerint magának kiszakíthatott. Például a gödemesterházi 
Kádár András 283 kh (163 ha) erdejére 1908-ban üzemtervet készítettek, 
mivel azt állami erdőkezelésbe vették. Az „A” üzemosztályba 162 kh (93 
ha), a „B”-be 121 kh (70 ha) tartozott. Míg az előbbin szálerdő üzemet, az 
utóbbin legelőerdő üzemet terveztek. A „B” tehát már kiritkult, kiszálait, a 
legeltetéssel lerontott területnek számított, ahol az üzemtervezés során csak a 
kecskelegeltetést tiltották, tilthatták meg.

A kis erdőtestek sajátos, harmadik részét képezték azok a többnyire 
legelőnyerés céljából és legtöbbször a földesúrtól megvett crdőcskék fás 
legelők, amelyet a falusi lakosok ketten-hárman összeállva vásároltak 
meg.187 Ezeket a telekkönyvbe birtokközösségi (társas birtokként) 
tulajdonként vették fel, míg az erdők törzskönyvébe -  ha egyáltalán oda 
bekerültek -  magánerdőkként szerepeltek. Tehát a kitűzött célt, a közös
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tulajdonú erdők állami kezelését, s így a fokozott ellenőrzését nem tudták 
elérni. Az ebbe a kategóriába tartozó erdőket csak akkor lehetett volna 
megtartani -  vélték a szaksajtóban -  , ha az erdészek elfogadják: vannak 
közösben maradt erdők, amelyeknél le kellene mondani a kötelező állami 
kezelésről -  éppen az erdők hathatósabb fenn- és egységben tartása 
érdekében.

Ebben az esetben ugyanis nemcsak arról volt szó, hogy az állami 
kezelésbe vétel a gazdálkodásba történő beleszólást hozza magával, hanem a 
kezelés költségeihez való hozzájárulásról is. Hiszen „a szomszédos 
magáerdőbirtokos, a ki erdejéből minden zsírt kiprésel, vágat, nyúzat minden 
5-10 esztendőben ugyanazon területen, legelteti a birkát szabadon a 
meggyérült vágásokban, efféle költségekkel nincs terhelve.” Sőt az 
erdőfelügyelet költségeihez is csak az általános adózás terén járul hozzá, 
holott egy jól működő erdészeti szolgálat mellett éppen nála akadnának 
teendők.188 A továbblépésre vonatkozó elképzelések tehát nemcsak a 
szigorítások, hanem akár az engedményeket is magukba foglalták.

Itt is, mint mindegyik csoportban, a kisbirtokosok erdőpusztítása nem 
függ a földterület nagyságától, legfeljebb a fekvésétől. Mivel ide azok 
tartoznak, akiknek sem szántójuk, sem legelőjük, sem pedig erdőjük nincs 
elegendő, tevékenységükre mindhárom művelési módban a kíméletlenség a 
jellemző. Az erdőt eleinte szálalva használja, de ahogyan anyagi szorultsága 
nő, illetve a fa iránti kereslet élénkül, az erdő eltűnik. Helyette előbb csak a 
tisztásokon, majd szinte minden megforgatható részen, szántást kezd. Itt 
aztán előbb-utóbb fellép a kopárosodás, s így már csak legfeljebb legeltetni 
lehet.

A legeltetés mint használati mód a távolabb fekvő, nehezen 
megközelíthető helyeken akár a szántás „kihagyásával”, a faállomány 
megritkításával, netalán letárolásává! kezdetét veheti. S ezekre a birtokokra 
csak akkor kerülhet vissza a fás vegetáció, ha azok a különféle kopárfásítási 
akciókba bevonhatók. De mint az előbb rámutattunk, ez szintén a földszűkén 
bukik meg.

A kisebb magánerdő-tulajdonosok erdőpusztulásai nemcsak a szakírókat, 
hanem az erdészeti igazgatást, illetve a vármegyei szerveket is 
foglalkoztatták.

A kisbirtokosok erdőletarolásának megakadályozása céljából Trencsén 
vármegye közigazgatási erdészeü bizottsága 1912 végén a magánerdők 
fokozottabb állami felügyeletét sürgette.18 Kérésükhöz több vármegyei 
elöljáróság, így az erdélyiek is csatlakoztak. Maros-Torda vármegye
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(megerősítve Marosvásárhely hasonló határozatát) a viszonyok 
rosszabbodását a következő okokra vezette vissza:

-  a tulajdonosok kapzsik, a jövővel és az ország érdekeivel nem 
törődnek;

-  ok a „liberálizmus, vagyis azon körülmény, hogy a birtokosoknak 
úgy a törvények, valamint a körrendeletek a rendkívül hosszadalmas 
és komplikált eljárások mellett a panaszokra, fellebbezésekre, s 
egyáltalán az érdemleges munkának eltolására nagyon sok alkalmat 
nyújtanak”;

-  a hatóság az elmulasztott munkákat nem tudja saját közegeivel, a 
tulajdonostól utólag behajtható módon elvégeztetni;

-  az előbbi bekezdésben említettek miatt az újraerdősítesi és 
kopárfásítási feladatok felhalmozódtak. így nem egyévi elmaradást, 
hanem több évit kellene megoldani, aminek azonban sem az anyagi 
(csemete-, ültetési költség stb.), sem a személyi (erdőfelügyelőségek 
és a gazdálkodást szakmailag segítő állami erdőhivatalok) feltételi 
nincsenek meg.

Megoldásként a szomszédos Románia eljárását említették meg (amely 
egyébként érintette a határrendezéskor oda átszakadt magyarországi 
tulajdonosok erdőrészeit is). Ott a fakitermelést a felújítási kaució előzetes 
biztosításához, letevéséhez kötötték -  tekintet nélkül az erdőbirtok 
tulajdonosi kategóriájára.

Udvarhely vármegye erdészeti (albizottsága hasonló intézkedést 
sürgetett. „Ugyanis az eddigi tapasztalatok igazolják azt -  állt az 1913 
februárjában megfogalmazott határozatukban -  hogy olyan törvényhozási 
intézkedésekre lenne szükség, melyek szerint a magánbirtokosok is erdeiket 
csak előzetes hatósági engedély mellett tarolhatnák le, hogy így a hatóságnak 
módja nyújtassék arra, hogy az engedélyezési feltételekben a területnek 
legeltetési tilalom alá helyezéséről és szükség esetén mesterséges úton 
leendő beerdősítéséről pénzbeli biztosítékösszegnek a birtokos részéről való 
letétbe helyezése útján gondoskodhassék, továbbá, hogy a feltételek be nem 
tartása esetén a mesterséges erdősítéseket -  a letett pénzbiztosíték 
felhasználása mellett -  a hatóság, illetve az államerdészet teljesíthesse.”

A XX. században egyre sürgetőbben felmerülő problémák azt is jelezték, 
hogy az addigi kormányzati intézkedések egyáltalán nem, vagy csak alig 
értek célt. Tekintsük most át ezen, mint később kiderült, kevésbé hatékony 
intézkedéseket.

Mindenekelőtt a 36.016/1883. FIK. számú rendeletet kell 
megemlítenünk.190 Ezt még az erdő felügyelői szolgálat kiépítése idején
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hozták, s az erdőfelügyelők figyelmét külön is felhívták a magántulajdonban 
lévő (nem a 17. § alá tartozó) véd-, futóhomokon- és feltétlen erdőtalajon álló 
erdők megfelelő kezelésére, főleg pedig felújítására. Mivel „a törvény ezen 
rendelkezése, mely míg egyfelől a közérdek által követelt 
erdőfenfn]tartásnak elengedhetetlen föltételeit foglalja magában, másfelől a 
magán gazdaság érdekében is föltétlenül szükséges, s mint olyan intézkedés, 
mely a közjó előmozdítása mellett a magán erdőbirtokosok érdekeinek 
biztosítására is szolgál, minden körülmények között a legszigorúbban 
teljesítendő.” A rendelet értelmében az erdőfelügyelőknek állandó 
figyelemmel kellett lenni a magánerdőkben folyó kitermelési, majd az azt 
követő felújítási munkákra (állapotokra). A miniszter különösen a legeltetési 
szabályok, tudniillik a felújítást nehezítő, vagy lehetetlenné tevő vágástéri 
legeltetések megelőzését látta az erdőfelügyelőségek, majd az eljáró 
elsőfokú hatóság, a vármegyei erdészeti albizottságok legfontosabb 
feladatának.

Ugyancsak a véderdők és a feltétlen erdőtalajon állók fokozott védelmét 
szolgálták az igazságügyi miniszter 51.056/1884. és 1895/1889. IM. számú 
körrendeletei.191 Ezekben az úrbérrendezéssel érintett területek erdeire, 
illetve ezen erdőkben már időközben elkészült üzemtervekre hívta fel az 
eljáró hatóságok figyelmét.

Az elégtelen kormányzati intézkedések az erdészetpoliükával foglalkozó 
szakembereket komplex, az erdőtörvény revíziója alkalmából felhasználható 
tételek kidolgozására indították. Ezekből egyet, amely a törekvések legjobb 
összefoglalója, a Magyar Erdészből idézünk.192 (A Magyar Erdész előbb 
magán kiadású, majd később a Borsod-Gömör-Heves Megyei Erdészeti 
Egyesület közlönye volt. S mint ilyen, nem kapcsolódott az OEE hivatalos 
szaklapjához, az Erdészeti Lapokhoz. Ez utóbbi ugyanis gyakran éppen az 
OEE kormányt támogató és az egyesületben vezető tisztséget betöltő 
államerdészeti személyek miatt a fennálló viszonyokat nem mindig 
tudta/merte kritikus szemmel ábrázolni.)

Abból az általános elvből kiindulva — írták —, hogy az erdő nem lehet 
magántulajdon, hanem fontos közgazdasági hivatásánál fogva köztulajdon, 
az ország, a nemzet „közvagyona”,193 az erdészeti továbblépésre vonatkozó 
elképzelések a következő pontok köré csoportosíthatók:194

1. A kisebb magánerdők, amelyeket rosszul kezelnek és többnyire 
a hegyvidékek mezőgazdasági művelésre alkalmatlan részén 
vannak, állami segítséggel -  akár az állam, akár a községek 
számára -  megvásárlandók. A részletek, hogy tudniillik ez 
bizonyos elpusztultsági határ után kisajátítás legyen-e, illetve
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magát a megszerzett birtokot hogyan -  például részvénytársasági 
formában -  kell kezelni, további elképzeléseket szült. A lényeg 
azonban maradt: az okszerű gazdálkodásra alkalmatlan erdőket 
csak az állam tudja fenntartani. Ehhez kapcsolódik az erdők 
felosztásának megszigorítása.

2. Ha a fent említett tulajdonosi váltás nem is megy, mehet végbe, 
de legalább a gazdálkodást szövetkezetek alakításával egységbe 
kellene fogni.

3. Már az 1879. évi erdőtörvényben is előírt fenntartandónak, de 
újabb összeírások alapján szintén annak talált magánerdők 
gazdálkodását meg kell szigorítani. Akár úgy is, hogy az. irtást, 
tarvágást, sőt a túlzásba vitt nevelő- és felújító vágásokat is 
előzetes engedélyhez kötik. Ez alól csak azok a birtokosok 
kaphatnak felmentést, akik erdejüket hatóságilag jóváhagyott 
üzemterv szerint kezelik. (Abban ugyanis a fenti műveletek 
szerepelnek.) Itt lenne lehetőség az újabban felmerült 
szempontok, például a közegészségügyi- vagy éghajlati célok 
érvényesítésére -  akár nem feltétlen erdőtalajokon is.

4. A magánerdők felújítása érdekében kiterjedtebb és olcsóbb 
módon történő cscmetcadományozásra, illetve a 
magánbirtokosok csemetekertjeinck állami támogatására van 
szükség.

5. Az államerdészeti felügyelet ne csak baj, tudniillik 
erdőrendészeü áthágások esetén, hanem általában is álljon 
szaktanácsadással, felvilágosítással a magánbirtokosok 
rendelkezésére. Ehhez azonban az állami szolgálatot 
kiterjedtebbé kell tenni.

6. A szakképzett erdészeti személyzet alkalmazására ösztönzéseket 
(hasonlóan az üzemtervezett erdőkre megadott 
adókedvezményhez) kell életbe léptetni.

7. Az erdővel kapcsolatos ismereteket mind a nép-, mind a felsőbb 
iskolákban oktatni kell. Ezáltal elérendő lenne, hogy az erdővel 
rendelkező, különböző birtokkategóriákba tartozó tulajdonosok 
halljanak róla: az erdőnek is van tudománya, az erdővel való 
bánást is meg kell, lehet tanulni.

Ezen szűkebben vett erdészeti szemlélet természetesen nem lehetett 
„vegytiszta”, hanem bizonyos birtokpolitikai terveket is érintett. Azaz, az 
erdőtörvény revízióját nem lehet elválasztani az általános birtokpolitikai 
tervektől. „Ne feledjük -  idézték 1907-ben az Erdészeti Lapokban -, hogy az
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erdőgazdálkodás alá vont területeken elsősorban a kisbirtok-politika 
bosszulja meg magát!”195 Tehát míg a szociális követelések a földbirtok 
„egészségesebb eloszlását” (értsd: nagyságrendekkel nagyobb tulajdonosi 
kör létrehozását) sürgetik, addig az erdészet érdekei nemcsak az egységes, 
minden erdőre kiterjedő, azonos szemléletű kezelést, hanem a nagy, 
összefüggő erdőtestek kialakítását/fenntartását szorgalmazták. A többi -  akár 
az egyik, akár a másik szempontú megközelítés -  csak részmegoldást 
hozhat.

Erdészeti szempontból ezért üdvözölték a már említett állami (erdő-) 
birtokvásárlásokat, sőt a nagyobb magánosok által létesített, kialakított 
erdőuradalmakat is. Az előbbire Havasmező (Máramaros m.) lehet a példa. 
Az ottani birtokot a gróf Teleki családtól egy fakitermelési vállalkozó vette 
meg, majd annak felszámolása után ismét egy fakitermelésben érdekelt 
részvénytársasághoz jutott. Végül 1903-ban a csaknem letarolt, mintegy 16,6 
ezer kh (kb. 9,5 ezer ha) birtok a kincstár tulajdonába került, s megkezdődött 
a felújítás, a hosszú távú erdőgazdálkodásra történő berendezkedés, amely 
„80-90 esztendő múlva óriási értéket fog képviselni.” Általánosságban pedig 
megállapították: „Tekintettel a magánkézen levő erdők rohamos 
pusztulására, az állami erdőbirtok nagyobb szabású kiterjesztése volna 
kívánatos.”196

A magánosok birtokvásárlására, így nagyobb erdőterület együttes 
kezelésére gróf Andrássy Sándor Hátszeg (Hunyad m.) körüli vételi 
szándékát említhetjük meg.197 Ezt az erdészek szintén üdvözölték, bár 
magából a szándékból nem lett tényleges birtokszerzés.

A nagyobb erdőtestek egyben tartásának a másik, az erdészek által külön 
figyelemben részesített lehetősége a hitbizományok voltak.

A hitbizományokat erdészeti szempontból fokozott állami ellenőrzés alá, 
azaz üzemtervezési kötelezettséggel terhelt, az erdőtörvény 17.§-ába 
sorolták. Erre azért volt szükség, mert a hitbizományok alapításának 
(amelyek az 1687:IX., 1723:1. és az 1868:LIV tc.-kek szerint létesülhettek) 
éppen az volt a célja, hogy a birtokok lehetőleg csonkítatlanul maradjanak 
fenn. A család, a hitbizományi vagyon kedvezményezettjei mindig csak a 
jövedelmet oszthatták fel. Ebből következett az erdészeti kategorizálás: 
hosszú távú fennmaradást, az erdőben lévő tőke kamatjaira korlátozott 
erdőhasználatot, -hasznosítást csak az üzemtervezés biztosíthat.

Ezzel kapcsolatban az ónban hadd térjünk ki egy későbbi értékelésre. 
ROCHLITZ Dezső 1918-ban, amikor az „erdészeti jogelveket” áttekintette, 
kénytelen volt megállapítani: az erdészek „pápábbak akartak lenni a 
pápánál.”198 A hitbizományokra vonatkozó törvények ugyanis még a
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hitbizományi hatóságnak sem adnak a gazdálkodásba olyan beleszólási 
jogot, mint amilyet az üzemtervek alapján az erdészek vindikáltak 
maguknak. Tehát a szabadelvű állam liberális erdőtörvénye itt-ott mégis 
felemásra sikerült. Tegyük mi hozzá: ebben az esetben tényleg a/, erdő, így a 
birtokosok érdekében.

Erdélyben a századfordulón a következő erdővel is rendelkező 
hitbizományi birtokokat találtuk:199

A haszonélvező(k) neve Az alapítás ideje Az érintett megye(k)
Andrássy Tivadar gr. 1889 Torda-Aranyos, Kolozs
Almássy Kálmán (Alajos) gr. 1821 Arad, Bihar
Bánffy Albert báró 1885 Kolozs, Szolnok-Doboka
Bánffy György báró 1885 Szilágy, Kolozs
Bissinger-Nippenburg Ernő gr. 1886 Krassó-Szörény
Bissinger-Nippenburg Nándor gr. 1886 Temes
Haynau Gyula (Matild) bárónő 1852 Szatmár
Jósika Sámuel báró 1887 Kolozs, Szolnok-Doboka
Károlyi Lajos gr. 1888 (Nyitra), Szatmár
Königsegg Fidél gr. 1681 Arad
Wenckheim Frigyesné grófnő 1886 Arad, (Békés)
Hadik Barkóczy Endre gr. 1859 Szabolcs, Szatmár
Dr.Kcmény Kálmán és neje szül. dr. Bánffy Polixenia 1901 Maros-Torda

A századfordulón megsokasodó, különböző birtokpolitikai elképzelések a 
hitbizományi birtokokban a feudális nagybirtokok továbbélését látták. Ez 
valóban így is volt, de amíg a mezőgazdasági jellegű vidékeken lévő 
hitbizományok akár birtokpolitikai, akár (az előzőtől nem teljesen független) 
szociálpolitikai szempontból kifogásolhatók voltak, az erdészeti vélekedések 
ennek éppen az ellenkezőjét támasztották alá. Tudniillik csak nagy, kiterjedt 
birtokokon lehetett hosszú távú, jövedelmező erdőgazdaságot kiépíteni. 
Ebből következett azután az a törekvés, hogy az alföldi hitbizományokat át 
kellene az erdővidékekre helyezni. így núnd a mező-, mind az erdőgazdaság 
nyerne. Legfőképpen pedig az ország, mert a művelhető föld hiányából 
keletkező szociális feszültségek is enyhíthetők volnának.

Az egész birtokszerkezet megváltoztatása, mint a dualizmus kori 
Magyarország fontos szociális kérdése, a Magyar Erdész hasábjain 1901-ben 
így került megfogalmazásra:200 „azáltal, hogy |az állam] a közép- és 
kisbirtokos osztálytól sok földbirtokot elvonna [tudniillik az erdőterületek 
megszerzésével], ellensúlyozhatná az állam azáltal, hogy a most 
tulajdonában levő mezőgazdasági birtokokat felosztva adná át méltányos 
vételárért azon birtokosoknak, a kiktől a beerdősítendő részeken fekvő 
birtokokat elvette, s egyébként is hasson befolyása egész súlyával oda, hogy
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a magánbirtokban levő mezőgazdasági latifundiumok felosztassanak és a 
hitbizományi uradalmak a/, ország mezőgazdasági művelésre alkalmas 
vidékeiről az erdős vidékekre tétessenek át.” Ez. utóbbi, amely BEKSICS 
Gusztáv elképzeléseit tükrözi, már szerepelt dolgozatsorozatunkban. Itt csak 
arra utalnánk, hogy az ötlet nemcsak újságok szintjén, hanem a különféle 
minisztériumi- és gazdatanácskozásokon (például Darányi Ignác 
minisztersége idején) is felvetődött.201 Mindenesetre a szűkebben vett 
erdészeti érdek itt a társadalom széles rétegeinek szociális érdekével is 
találkozhatott -  volna.

Ahhoz képest, hogy a kiterjedt hitbizományok valóban alkalmasak voltak 
a tartamos erdőgazdálkodás meghonosítására (és az erdészek ezért 
üdvözölték az új hitbizományok létesítését202), a birtokosok oldaláról 
gyakran éppen a hitbizományi „mozdulatlanság” akadályozta a fejlesztést.

A hitbizományi erdőgazdálkodással kapcsolatosan ugyanis felmerült az a 
szempont, amelyet a nagyobb egyházi erdőkkel összefüggésben is 
emlegettek.203 Ez pedig a tulajdonosok, helyesebben a haszonélvezők 
érdektelensége abban, hogy az erdőgazdálkodásba beruházzanak, annak 
hosszabb távon várható jövedelmét lehetőleg emeljék.204 Ezt a kor jeles 
birtokpolitikai szakértője, SEBESS Dénes úgy próbálta feloldani, hogy a 
családi kötelék helyébe szövetkezeti, „gazdatársulati” köteléket léptetett 
volna. így a „mozdulatlanságra” kárhoztatott hitbizományi birtok valódi 
gazdasági szereplővé, a hosszú távon is nyereségre törekvő gazdaság jó 
példájává válhatott volna.205

A különböző birtokpolitikai elképzelések a századforduló éveiben -  
éppen a politikai akarat hiánya miatt -  törvényi vagy rendeleti megerősítést 
nem kaptak.

Egyedül a már említett népességtelepítések, illetve állami birtokszerzések 
folyták. Itt azonban nem gazdasági, szociális, hanem sokkal inkább nemzeti 
célok képezték a kiindulási alapot. Ezért is fontosnak tartjuk megemlíteni a 
korabeli politikusok (például Széli Kálmán) véleményét, aki szerint „a 
nemzeti politika” legfőbb irányító szervének nem a kultusz-, hanem a 
földművelésügyi tárcát kell tekinteni.206

Az mindenesetre már a világháború előtti években kiderült, hogy 
országosan akármilyen birtokpolitikai elképzelést is igyekeznek 
megvalósítani, abban az erdészeti szempontok alig játszanak szerepet. Ebből 
következően a szűkebben vett erdészeti elképzeléseket mindenképpen a 
fennálló földtulajdonviszonyok közepette kell megfogalmazni és lehetőség 
szerint megvalósítani. S így visszajutottunk az erdészetpolitika 
magánbirtokosokra vonatkozó tételeihez.
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A kis- és középbirtokosok erdőügyeinél kell megemlítenünk az Erdészeti 
Lapok egyik 1918. évi füzetében megjelent, ROCHLITZ Dezső által 
megfogalmazott kétségeket.207 Annál is inkább, mert ezt a KAÁN Károly 
nevével fémjelzett erdészeti politika is kiindulópontként fogadta el, s belőle 
néhány törekvést előbb rendeletekben, majd a két világháború közötti 
erdészeti törvényekben megpróbáltak érvényesíteni.

ROCHLITZ egyértelműen leszögezte: az 1879. évi törvény legnagyobb 
hibája a magánerdőkben való szabadabb gazdálkodás engedélyezése. Azóta 
a kisbirtokosok kezén lévő erdők nőttek, hiszen az egykori közösben maradt 
erdők felosztását ez a szabadabb gazdálkodás is ösztönözte. A kevésbé 
felügyelt magánerdők példája ráadásul visszahatással volt a közösségek 
gazdálkodására is, mivel azok láthatták, hogy a szomszéd „szabadon 
vághatja az erdejét” Igaz, ezt a véderdő, majd a szintén véderdőket 
eredményező kopárfásítások révén finomították, de a lényeg továbbra is 
megmaradt: a magánerdőkben mind a fatőkét, mind az erdő talajában lévő 
tőkét szinte korlátozás nélkül lehet felélni.

A magános tehát a köztől azért vesz erdőt, illetve kéri ki részét a 
közösből, mert „egyáltalában hamarosan és jobban kiveheti annak zsírját, 
mint a korlátolt forgalmú erdő tulajdonosa.” Az erdőtörvények csak a 
termőtalaj védelmében, tehát a földben lévő tőke megtámadása ellen 
állítottak fél -  a véderdők és a feltétlen erdőtalajon állók esetében -  
korlátokat. Holott ha a „kötött forgalmú birtokok tulajdonosait az utódokról 
való gondoskodásra történő hivatkozással korlátozzuk a 
vagyonhasználatában, a magánerdő-tulajdonos is legalább olyan mértékben 
gondoskodhat az utódjairól.”

ROCHLITZ még bírálta az 1913. évi XXXIII. te. 4. és 9.§-ait, amelyek 
alapján a magánosokat a kötött forgalmú erőbirtokok vásárlásából kizárták 
„Holott -  írta -  a nemzetiségi erdős vidékeinken, a Felvidéken és Erdélyben, 
ahol a magyar középbirtokos osztály nemzeti hivatásának a tetőpontját éri el, 
lehetőleg erősíteni és stabilizálni kell -  ahol megvannak vagy újabban 
keletkeznek -  olyan középbirtokokat, melyek tulajdonosai védbástyái a 
magyar nemzeti állameszmének”

A ROCHLITZ által összefoglalt, 1918 nyarán közzétett elvekből vajon 
mi valósult meg?

A háborús rendkívüli intézkedések meghozták a szektorsemlegességet, 
azaz a magánerdőkben folyó gazdálkodásba történő fokozott állami 
beavatkozást.208 Közülük megemlíthetjük a 3907/1917. ME. számú 
rendeletet, amely szerint valamennyi erdőtulajdonos -  akár az üzemtervtől 
eltérő -  fakitermelésre kötelezhető. A kérdés másik oldalról történő
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megközelítését szolgálták a 3296/1918. ME, és a végrehajtására kiadott 
143.800/1918. FM. rendelctek, amelyek a fakitermeléseket hatósági 
engedélyhez kötötték. Ez utóbbit folytatta a 6201/1918. ME. rendelet, amely 
1918 decemberében nemcsak az erdők feldarabolását (5.§), hanem az erdők 
irtását is földművelésügyi miniszteri engedélyhez kötötte (6.§). Végül 
megemlítjük az 5200/1919. ME. számú rendeletet, amely ismét 
megerősítette: az erdők „eldarabolását” végrehajtani csak miniszteri 
engedély birtokában lehet (2.§. 8.pont).

Végül egy nagyon fontos birtokpolitikai rendelkezésre kell még utalnunk. 
Ez pedig az 1917 novemberében megjelenő 4000/1917. ME. számú 
miniszterelnöki rendelet, illetve a végrehajtásáról szóló 44.621/1917. FM. sz. 
intézkedés. A háború idejére biztosított felhatalmazás alapján Magyarország 
miniszterelnöke az ősiség eltörlése óta először léptetett életbe olyan 
intézkedést, amely szerint az ingatlanok forgalmazását hatósági, 
földművelésügyi miniszteri engedélyhez kötötték. Ennek elsősorban nem 
gazdasági okai voltak, hanem politikaiak. Az ország peremvidékén ugyanis 
elharapództak a gazdag hadiszállítók birtokvásárlásai, amit ezzel az 
intézkedéssel (amely Erdély megyéi közül a legtöbbre érvényes volt) 
próbáltak meg fékezni. A rendelet hatása témánktól elvezet, de 
mindenképpen mutatja: a liberális politikai berendezkedés a háború idején 
már nem működött, nem működhetett.

4.3 Erdőrendezés

Az erdőrendezés, benne a/, üzemtervezés a magánerdők közül a 
hitbizományiakat az erdőtörvény erejénél fogva érintette (a hitbizományok a 
korlátolt forgalmú birtokkategóriába tartoztak, ezért az erdőtörvény 17.§-a 
alapján rájuk is üzemtervezési kötelezettség vonatkozott), míg a többieknél 
csak esetleges volt. Ugyanakkor például az 1807. évi XXI. te. zárlatra 
vonatkozó rendelkezéseit feloldó, tulajdonképpen a mielőbbi üzemtervezést 
sürgető miniszteri rendelet, a 19.787/1883. FIK. számú, elvben a 
magánerdőkre is vonatkozott.209 Hiszen az idézett intézkedésben nem tettek 
különbséget sem a tulajdonos-, sem az erdőkalegóriát illetően: aki akár 
ideiglenes, akár rendszeres üzemtervet terjesztett be, annak az erdeje a zárlat 
alól mentesül. Helyette az üzemtervben meghatározott feladatokat, 
kezeléseket kellett elvégezni.
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Ha ebből az időszakból nem is, de a következő évtizedből, 1894-ből 
maradt fent dokumentum, amely szerint a miniszter -  már az új, 1879. évi 
törvény adta jogánál fogva -  az üzemterv elkészítéséig mindenféle 
használatot megtiltott.

Erre a báró Jósika-féle hitbizományi uradalom Klic (Csűrfalva) 
(Szolnok-Doboka m.) határában lévő erdeje lehet a példa.210

Az uradalom három falu határában elterülő erdeire „ideiglenes 
erdőkezelési terveket” állított össze. Ezeket a kolozsvári erdőfelügyelő 
1894-ben részletesen megvizsgálta és minősítette.

A Klic község határában lévő, túlnyomóan tölgyből álló erdőt 140 éves 
vágásfordulójú állománynak írták le. Az erdőfelügyelő ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a most 80 éves állab tekintélyes része, 30-40%-a már 
csúcsszáradt. A jelenlegi fák ugyanis többnyire sarjról keletkeztek. Tehát az 
említett forda csak egy következő, szálerdő esetén vezethető be. Addig 
azonban ne állapítsanak meg rá kezelési előírást, hanem a rendszeres terv 
elkészültéig mindenféle fahasználatot tiltsanak be. A döntést indokolta még, 
hogy a 498 kh (287 ha) kiterjedésű erdőt illetően az úrbéri elkülönítések még 
ekkorra sem rendeződtek. így a miniszter -  figyelembe véve az 
erdőfelügyelő javaslatát -  nemcsak az erdő használatát tiltotta meg, hanem 
az üzemterv elkészítésére 1897 végéig haladékot adott.

Ha már ennél az uradalomnál tartunk, érdemes még a szintén ide tartozó 
hegyközi és csákigorbói erdőket -  újra az előbbi leírások alapján 
megvizsgálni.211

Hegyköz határában 67 kh (44 ha), Csákigorbó községben pedig 3084 kh 
(1775 ha) erdőt találtak. Az erdőfelügyelő megjegyezte, hogy ezek az adatok 
a kataszteri nyilvántartás számaival nem teljesen egyeznek meg, de a 
pontosítást majd a rendszeres gazdasági terv összeállításakor kell elvégezni.

Hegyköz határában a viszonylag kis kiterjedésű, főleg tölgyből és 
bükkből álló erdőt a birtokos erdészeti személyzete mihamarabb le akarta 
termeltetni, s ott kocsányos- és kocsánytalantölgy-csemeték ültetésével 
cserkéregtermelő üzemet megvalósítani. A tervet azonban az erdőfelügyelő 
ellenezte. Indoka szerint a jó talajon álló tölgy- és bükkfák gyarapodása 
eddig megfelelő. Tehát kár lenne azokat -  miként a beterjesztett ideiglenes 
használati terv tartalmazta -  az elkövetkező 16 évben kitermelni. „A 
tervezett üzemmódot és fordatartamot csupán pénzügyi szempontokkal 
lehetne indokolni, mert tény az, hogy a helyi értékesítési viszonyok egyenlő 
szállítási és termelési viszonyok mellett a cscrüzem jóval nagyobb 
jövedelmet szolgáltat a magasabb fordában berendezett szálerdőgazdaságnál. 
A telepítési költségek és azok kamatainak korábbi megtérülése, az első
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bevétel feleslegének és rövidebb időszakban járadékként befolyó többi 
bevételnek a szálerdő fordatartamáig való kamatoztatása oly előnyök, 
melyek a fennálló értékesítési viszonyok mellett a sarjerdőiizem pénzügyi 
előnyére döntenek.” Mindezek ellenére mégis azt javasolta, hogy a 
viszonylag sekély talaj a sarjaztatással járó gyakori bolygatást megsínylené, 
tehát a földművelésügyi miniszter a cserkéregtermelő üzemet ne 
engedélyezze. így az említett erdőre tölgy szálerdőt írtak elő, amelyet 80 
éves fordában kellett kezelni.

A legkiterjedtebb, a Csákigorbó határában lévő erdőt túlnyomó részben 
bükk kisebb részben kocsánytalan- és csertölgy alkotta. „A tervezet szerint 
egy 40 éves átmeneti forda alatt a bükk és a csertölgy kiszorításával egészen 
tölgyessé alakíttatnék át, és jövőben 120 éves vágásforgású szálerdő 
üzemmódban kezeltetnék.”

Az erdőfelügyelő egyedül azt tartotta aggodalmasnak, hogy a gyenge 
értékesítési lehetőségek mellett az állományátalakítás valóban végrehajtható- 
e. Sem a bükk, sem a cser tűzifának a környéken nem volt számottevő piaca, 
ugyanakkor egy tölgy szálerdő létrehozása komoly költségeket igényelt. 
Egyelőre azonban -  figyelembe véve a hozamszabályozás szempontjait -  
engedélyezték a fennálló állomány gyorsított ütemű kitermelését.

Egy későbbi, 1897. évi iratból tudjuk, hogy a csákigorbói letarolt 
erdőrészekből 6,4 kh-t (3,7 ha) mezőgazdasági területté alakítottak át. Tehát 
az egész Erdély tölgyrégiójára jellemző művelésiág-változtatás itt is 
bekövetkezett.

Lehetőségünk van egy másik hitbizományi birtok, a gróf Károlyi Alajos- 
féle erdődi uradalom egyik erdőgondnoksága üzemtervét részletesen is 
megvizsgálni.212

A Szatmár megyei hitbizománynak Erdődön volt erdőhivatala, ahová a 
szelestyehutai, a nagysikárlói, az erdődi és a barlafalui erdőgondnokságok 
tartoztak. A nagysi kárlói erdőgondnokság üzemtervét 1906-ban OSTADÁL 
Jenő okleveles erdész állította össze. Előtte azonban az uradalomnak volt 
érvényes rendszeres gazdasági terve, amelyhez képest ekkorra a terület 
némileg csökkent. Tudniillik a korábbi tisztásokat és utakat kivették belőle, 
és így az új üzemterv a következő területekkel számolt:

az erdőgondnokság területe 5087,3 kh (2927,2 ha);
-  ebből erdő 4861,2 kh (2797,6 ha);
-  egyéb terület 194,8 kh (112,1 ha);
-  terméketlen 31,3 kh (18,0 ha).
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Az erdőt három község határában, községenként osztották 
vágássorozatokra:

I. vágássorozat Mis/tótfalu 1175,7 kh (676,6 ha)
II.vágássorozat Nagysikárló 2022,9 kh (1164,2 ha)
III.vágássorozat Hóba 1888,7 kh (1087,0 ha)

Vágássorozatonként 5-5 tagot különítettek el, amelyek azonban nem 
voltak egyenlő nagyságúak. Ez a taghatároknak a jellemző tereptárgyakban 
történő kötéséből adódott. Az állományok 60-100 évesek voltak, és pontos 
fatérfogatukat az előző, 1895. évi üzemterv idején próbateres becsléssel 
határozták meg. A most tárgyalt megújítás során a becsléshez csak a 
fatermési táblák adatait használták.

Az átlag 450 m tengerszint feletti magasságban elterülő erdőbirtokot 
60%-ban a bükk, 30%-ban a kocsánytalan tölgy, míg 10%-bán a lucfenyő 
jellemezte. A lucfenyő mesterségesen került a vidékre. A kevésbé értékes 
bükk helyét ugyanis igyekeztek a kereskedelem által értékesebb lucfenyővel 
felújítani. Ezt a korszakra jellemző törekvést már a korábbi dolgozatokból 
ismerjük, itt csak a tapasztalatokra utalunk. A bükk-gyertyán állományok 
által jellemzett üde, általában észak-északkelet felé hajló hegyoldalakra 0,8 
arányban vitték be a lucfenyőcsemetéket, míg 0,2-ben a kőrist. Ezek a 
felújítások -  írta OSTADÁL -  „eddigiek szerint sikerültnek mondhatók, a 
bükk és egyéb fanemek folytonos tisztítása mellett.” Érdemes megemlíteni, 
hogy a fenyőelegyítést még esztétikai érvekkel is alátámasztották; 
„elegyesen szebb állabot is fognak képezni.”

A fenyők közül még az erdeifenyő meghonosítását tervezték. A déli, 
kopárosodott hegyoldalakra, ahol „a tölgy 8-10 méter magas és 
átlagátmérője 15-20 cm 100 éves kor mellett”, kívánták ültetni. Az 
erdeifenyőtől dús tűhullást, ennek következtében talajjavítást, humusz
felhalmozódást vártak -  ahogyan akkor azt a szakirodalomban leírták. Ez 
utóbbi fenyővel kapcsolatban azonban még nem rendelkeztek 
tapasztalatokkal.

Az egész erdőgondnokság területén 100 éves vágásfordulóval dolgoztak 
A természetes felújulást egyszeri tarra vágás után is elfogadhatónak találták, 
azzal, hogy az üres foltokba az említett fafajokat, főleg fenyőket ültettek be. 
A szokásos 10 évi elő- és 20 évi utótilalom mellett a legeltetést sehol nem 
tiltották, igaz, a juhokat és a kecskéket tilos volt az erdőkbe beengedni. A 
sertésekkel kapcsolatban írták: „esős időben a vágásterületeken az első hulló
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makkra sertés hajtható át, hogy a talajt feltúrásával a makk befogadására 
előkészítse.”

A területadatokból látható, hogy 100 éves forda mellett évente akár 450 
kh-nyi (259 ha) erdőt is ki lehetett volna termelni. Erre azonban sem a 
megelőző 10 évben, sem az üzemtervben szereplő időszakban nem 
számítottak. A tervet készítő erdész az utak hiánya mellett a vidékre 
jellemző szőlőtelepítésekben, sőt az Amerikába történő kivándorlásban látta 
az okot, hogy a feladatokhoz nem kapnak elegendő munkaerőt. Egyébként 
pedig az erdőből csak tűzifát nyertek, amely az uradalmi szükséglet 
kielégítésén túl a Szatmárnémetiben (amely település 45 km-re esett) lévő 
gőzmalomba került; mert egyedüli vásárlójuk az volt.

A fakitermelést télen végezték. A vágásterületekről a fát csúszdákkal 
juttatták le a völgyekbe, majd tengelyen Nagysikárlóra, illetve 
Szinérváraljára vitték, ahol vasútra tették.

Az erdőgondnokságot egy szakképzett erdész, egy szakvizsgázott erdőőr, 
továbbá három erdővéd és két erdőlegény kezelte, illetve őrizte. Az 
okleveles erdész az erdészeti feladatokon kívül az uradalom ezen részében 
felmerülő mezőgazdaságiakat is irányította. Ezenkívül a vadászati kérdések
- mint a birtokos érdeklődésének leginkább megfelelő ügy -  is hozzá 
tartoztak. Remélte azonban, hogy hamarosan kap egy hivatásos vadászt, aki 
őt ez utóbbiban tehermentesíti.

Az elkészült üzemtervet a minisztériumban -  kisebb pontosítással -  
1908-ban hagyták jóvá. 1915-ben viszont, amikor a 10 évente esedékes 
üzemátvizsgálási munkálatok következtek volna, az uradalom a megyei 
szervektől időhaladékot kért. Ezt a vármegye gazdasági albizottsága -  
tekintettel a háborús, rendkívüli körülményekre -  meg is adta.

Mielőtt folytatnánk az üzcmtcrvczéssel kapcsolatos eseteket, illetve 
típusokat, érdemes egy adatot ideírni. Szilágy megye erdeinek 
háromnegyede a magán-, ráadásul a szabad rendelkezésű magánerdők 
kategóriájába tartozott. Az 1912. évi jelentések szerint még -  és már! -  
ekkor is csak mintegy 1 %-ukra volt érvényes üzemterv.213 Tehát a 
magáncrdő-tulajdonosok tényleg nem törekedtek a gazdálkodás tér- és 
időbeli rendjét meghatározó tervezésre, sőt ezek hiányában tulajdonképpen 
erdeik szakszerű leírását is nélkülözték. Szerencsére azonban a helyzet nem 
minden megyében volt ilyen rossz.

Ha folytatjuk az üzemtervezés, az üzemtervek áttekintését, tudunk idézni 
olyan magánerdőkre készítetteket is, amelyek nem hitbizományi birtokokhoz 
kapcsolódtak, de mindenképpen összefüggésben voltak az erdőgazdál
kodásba történő fokozott állami beavatkozással. Amikor Gödemesterházán
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(Maros-Torda m.) végbement a már korábban is idézett (második) 
arányosítás, több magánerdőt állami kezelésbe adtak. Ezekre üzemterveket 
készítettek. így például214 Farkas Izsák „volt úrbéres jogut()d”-nak 103 kh 
1415 négyszögöl (59,7 ha) lucfenyő erdejére 80 éves vágáslordulőt írtak elő. 
Kroitor Csirilla, ugyancsak „volt úrbéres jogutód” 134 kh 354 négyszögöl 
(77,2 ha) lucfenyő erdejére szintén 80 éves vágásfordulót állapítottak meg, 
de az erdőt két üzemosztályba sorolták.

Ezen erdőbirtokokra az üzemterveket 1902-ben készítették el, míg a 
miniszteri jóváhagyás 1904-ben történt meg.

Később, 1908-ban, 1910-ben is készültek gödemesterházi birtokosok 
számára üzemtervek Például215

Kádár Vaszil Péter „volt úrbéres jogutód” erdejét két üzemosztályban 
tárgyalták, ahol az

„A” üzemosztályba 62,75 kh-t (36,11 ha),
„B” üzemosztályba 63,27 kh-t (36,41 ha) soroltak. Ez utóbbiban

azonban 10,35 kh (5,96 ha) tisztás volt. így a miniszteri jóváhagyáskor 
kikötötték: a faanyag eladási árából (amely faeladást ugyanúgy csak 
nyilvános árverésen lehetett megejteni, mint a 17.§ alá tartozó állami 
kezelésben lévő birtokokon) „2000 korona az erdősítési költségek 
fedezésére, erdősítési alapként gyümölcsözőig elhelyezendő betéti 
könyvekbe.”

Pap Ferenc „volt úrbéres jogutód” erdejét újabban, 1910-ben vonták be az 
üzemtervezésbe, mivel ott „erdősült terület”-et találtak. A 29,6 kh-ból (17,0 
ha) 27,1 kh-on (15,6 ha) 15 éves luc- (0,8) és jegenyefenyő (0,2) állomány 
alakult ki. így -  a 2,5 kh (1,4 ha) rét kivételével -  indokolt volt annak 
erdőként történő nyilvántartása és rá üzemterv megállapítása.

Veres József (és neje) „volt úrbéres jogutód” 40 kh 65 négyszögölnyi 
(23,0 ha) erdősült területe szintén a fenti okok miatt került az erdészeti 
hatóságok látókörébe. Azaz az államerdészet törekvése egyértelmű: a Maros 
mellett, közelében egykor letarolt erdők helyén elkezdődő visszaerdősülést 
meg kell védeni, sőt az üzemtervezéssel, illetve az állami erdőkezeléssel azt 
elő kell segíteni.

Ezzel eljutottunk az erdőfenntartás nagyon fontos, az üzcmtervezéssel 
közvetlenül összefüggő kérdéséhez. Itt is a véderdőkhöz, amelyekre az 
erdőtörvény mindenkire nézve, tehát a 17. § alá nem tartozó tulajdonosokra 
is, üzemtervezési kötelezettséget írt elő. Igaz, ez -  miként arról a törvény
3.§-a rendelkezik -  nem volt olyan szigorú előírás, mivel a birtokosoknak itt 
csak a „használati mód” megállapítására kellett javaslatot tennie. Ezt 
azonban ugyanolyan módon bírálták el, mint a kötött forgalmúaknál az
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üzemterveket, s gyakorlatilag a tormája is az ideiglenes vagy a rendszeres 
üzemtervekkel egyezett meg.

Mielőtt ezekre példákat hoznánk, utalunk rá, hogy ilyen, a tulajdonosok 
gazdálkodásába történő, elsősorban nemzetgazdasági szempontú 
beavatkozás nem előzmények nélküli. Már az 1840:X. te. 13.§-ában 
kimondták: „A folyóvizek és csatornák ágyait legnagyobb veszedelemmel 
fenyegetvén az azokra dűlő meredek hegy oldalán lévő erdőknek gyökerestől 
kipusztítása -  ez mint az erdő pusztítását tiltó törvények elleni cselekmény, a 
folyóvizek és csatornák tulajdonosainak feladására, az illető megye, város 
vagy kerületi tanács által hathatósan akadályoztassék” Tehát itt eleve 
megelőző, preventív védekezési célból tiltották meg az irtást, amely 
alapelveket azután az erdőtörvény 2.§-a is tartalmazta.

Meg kell emlékezni az alkotmányos korszakban, még az erdőtörvény 
előtt hozott további rendelkezésekről, amelyek a gazdasági tevékenység 
korlátozását jelentő intézkedések pénzügyi oldaláról szóltak. így az 
1875:VII. te. a szélsőséges termőhelyekre telepített (álló) erdők számára 20- 
40 évi ideiglenes adómentességet biztosított. Az 1876:XV. te. pedig az elemi 
csapásokkal -  főleg tűzzel -  sújtott erdőkre nézve adóelengedést helyezett 
kilátásba. (Erről már szóltunk.)

Az erdőtörvény véderdőkre vonatkozó szigorú kezelési szabályait 
természetesen az érdekelt birtokosokkal meg kellett ismertetni. Erre az első 
időszakban csak az erdőfelügyelőségek álltak rendelkezésre. Később az adott 
vidék erdészeti személyzetét az egy-egy megyében megvalósuló állami 
erdőkezelés növelte meg. Ők azonban csaknem kizárólag a 17.§ alá tartozó, 
főleg községi, közbirtokossági és volt úrbéres birtokossági erdőkkel voltak 
elfoglalva. Ezért is nagyon lassan, ráadásul újabb és újabb szempontokat 
felvetve, azokat alkalmazva haladt minden vidéken a véderdők kijelölése. 
FEKETE Lajos mindenesetre egy mezőgazdasági jellegű lap, az Erdélyi 
Gazda hasábjain hívta fel az érdekellek figyelmét: „a véderdők elpusztítása 
ros[s]z, következményeinek réme nem valami szoba-tudós elméjének puszta 
szüleménye, hanem szemmel látható, kézzel fogható valóság.”216

A magántulajdonban lévő véderdők üzemtervére legelőször Kintzig János 
konopi (Arad m.) üzemtervét idézzük, amelyet 1892-ben állítottak össze, és 
két év múlva hagytak jóvá.217

Nevezett birtokos 1890-ben a Maros völgyében, az ott futó országúira és 
vasútra hajló hegyoldalakon vásárolt kiterjedtebb erdőséget. Ezt saját 
erdészeti személyzetével kezeltette, s velük állíttatta össze az üzemtervet is.

Az 1891 nyarán foganatosított felmérések alkalmával úgy találták, hogy a 
többi erdőtől 161,48 kh-t (92,93 ha) el kell különíteni, ott véderdőt kell
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létesíteni, mivel ennek a résznek „a mennyiben egész 40 fokig felmenő 
meredek oldalai Arad-erdélyi országút- és az e mellett elvonuló vasút 
vonalra dőlnek, és ezen erdő elpusztulása fenti közlekedési utak biztonságát 
veszélyeztetné.”

Az így kijelölt pagonyt 4 részre osztották. (Lásd a 3. számú mellékletet) 
A terület jelentős részén magyar- és csertölgyújulatot találtak, amelyek 
sarjról keletkeztek. Ezeken kívül számottevő volt a bokros, jobbára kopárnak 
nevezhető terület aránya is. Annak érdekében, hogy az állomány mind a 
véderdő feladatát ellássa, mind pedig gazdaságosan felhasználható faanyagot 
biztosítson, a következő intézkedéseket látták célravezetőnek.

A meglévő, ekkor még 6-8 éves, „clőserdény” gyorsított (szálalásos!) 
kitermelését írták elő úgy, hogy az állomány megbontását 50%-ig 
engedélyezték. Ezt azzal indokolták, hogy a hegyoldalt fű borítja, illetve a 
cserjék gyökerei fogják a talajt, tehát minél előbb végre kell és lehet hajtani 
az állománycserét, a szabályos véderdő kialakítását. A jobb részekre 
továbbra is a magyar tölgyet és a csert írták elő erdősítésre, míg a rosszabb, 
már kopár területekre az erdei fenyőt.

A gyorsított kihasználással az egész állomány megújítását 20 év alatt el 
tudták érni, míg a kopár részek fenyőcsemetékkel történő beültetésére 6 évet 
szántak -  miként azt a törvény is előírta. A tölgyféléket csemetékkel és 
makkvetéssel, a fenyőt csemeteültetéssel kívánták az állományba bevinni. 
Mindezen munkákhoz részletes költségvetést is csatoltak.

Az üzemtervben külön kiemelték, hogy a felújítás érdekében az újabb 
szálaiásokat csak hóborítás idején lehet elvégezni, hogy a már elültetett 
csemetéket kíméljék. A kétéves erdeilényő-csemetével történő erdősítést 
pedig azzal indokolták, hogy az „talajjavító és e vidéken aránylag elég jó 
növekedést” mutat. A szabályos állapot elérése után a véghasználati kort 
valamennyi fafaj esetében 80 évben állapították meg, amely megegyezett a 
birtokos többi erdejének fordájával.

Összességében ez az üzemterv mutatja, hogy a véderdőkre vonatkozó 
megszorítások mellett is lehetett szabályos, akár jövedelmező 
erdőgazdálkodásra berendezkedni. Ehhez azonban nemcsak jó termőhely - 
esetünkben viszonylag jó talaj -  hanem a birtokos áldozatvállalására is 
szükség volt. Az említett állományátalakítást, illetve kopárfásítást ugyanis 
pénzügyileg is bírni kellett. Igaz, a tulajdonost ezzel a véderdő-kijelöléssel a 
terület addigi adójának fizetése alól felmentették.

Ez utóbbi kitétel különösen nagyobb kiterjedésű birtokok esetében 
lehetett jelentős. Erre is bemutatunk egy példát.
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Néhai Müller Frigyes örököseinek Havasmező község (Máramaros m.) 
határában, a Dankul-havason 137 135 k.hold (78 921 ha) véderdejük volt, 
amelyre 1893-ban hagyták jóvá az üzemtervet.218 Ebben kikötötték, hogy 
még ugyanazon évben az egyik osztag gyér, gyengén záródott lucfenyő 
állománya 0,8-ig kipótlandó (azaz rekonstruálandó), mégpedig jól fejlett 
csemetékkel. Továbbá az egész területre érvényes volt a következő szigorú 
megszorítás: „A legközelebbi 10 (tíz) év alatt ezen véderdőben mindennemű 
fahasználatot szigorúan tilos; egyedül a havasi pásztorok 
tűzifaszükségletének fedezése czéljából engedtetik meg az esetleg előforduló 
kiveszőfélben lévő, túlkoros fáknak kivágása; oly feltétel mellett azonban, 
hogy a kiszedendő fák szakértő erdőtiszt által előzőleg kijelölendők; a 
kivágásuk után esetleg támadt hézagok pedig a legközelebbi erdősítési 
időszak alatt teljesen beerdősítendők.”

A fenti két, tulajdonképpen speciális, az adott erdőbirtok sajátosságainak 
megfelelő előírás mellett érdemes idézni az általános, minden véderdőre 
vonatkozó, üzemtervben feltüntetendő intézkedést:

-  a tulajdonos köteles gondoskodni nünd a véderdő őrzéséről, mind 
szakszerű kezeléséről;

-  a véderdő határvonalait „VE” betűkkel ellátott oszlopokkal kell 
megjelölni (Lásd a 2. számú mellékletet.);

-  a véderdőknek különösen a felső, a havas felé eső határa mind a 
természetben, mind az üzemtervi térképen a lehető legpontosabban 
kijelölendő (mivel az erdőt főleg felülről fenyegeti veszély).

Itt kell kitérnünk, mert ezt a birtokol is érintette, az országhatár, 
Magyarország és Galícia („Gácsország”) közötti határpászta körüli erdőkre. 
A földművelésügyi miniszter 1891-ben külön rendeletben (22.071/1891. 
FM.)219 hívta fel az érdekelt törvényhatóságok erdészeti bizottságát a 
határpászta kialakítása során esetleg veszélyeztetett erdők körültekintő 
kezelésére, illetve a szomszédos, galíciai birtokosok megfelelő, az erdő 
megbontásával járó esetleges műveletekről történő tájékoztatásra. Az 
említett közigazgatási bizottságok a kötött forgalmú erdőbirtokok 
tulajdonosait ezen előírások betartására kötelezhették, míg „az erdőtörvény 
17.§-a alá nem tartozó magánerdők birtokosait is figyelmeztesse [tudniillik a 
bizottság], s oda hasson, hogy azok nemcsak tekintettel az ügy közgazdasági 
fontossága, de saját jól felfogott érdekeiknek szempontjából is, szintén a /.../ 
jelzettek szerint járjanak el.” A bécsi és budapesti földművelésügyi 
kormányzat által kiküldött vegyesbizottság által tett ajánlások mindenesetre 
rámutattak: mind az osztrák, mind a magyar erdőtörvény véderdőkre
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vonatkozó rendelkezései összecsengenek, s alkalmasak akár közös, a határ 
két oldalán található erdőállományok megvédésére is.

A véderdők üzemtervezése természetesen nem volt mindig 
problémamentes. Ezt bizonyítjuk a következő példákkal.

Balázs József barbatóci (Felsőbarbatény -  Hunyad m.) lakos 1913-ban 
kérte, hogy a véderdejének használati módjára vonatkozó tervjavaslat 
beterjesztése alól mentsék fel, mivel neki sem szakértelme, sem arra való 
pénze nincsen.220 (A pénz az esetlegesen felkérendő szakértő félfogadására 
kellett volna.) A miniszter a kérésnek nem adott helyt, mert a véderdők 
kezelésére a tulajdonosnak kellett -  az erdőtörvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével -  javaslatot tenni. „De tekintettel arra -  írták a 
beadványra -  , hogy véderdejében a becsatolt saját nyilatkozata szerint sem 
most, sem jövőre nézve használatot gyakorolni nem kíván: a benyújtandó 
tervjavaslat a legegyszerűbb alakban (egy ív papíron és egy egyszerű 
vázlatrajzzal ellátva) nyújtandó be, melynek összeállítása sem jelentékeny 
költségbe, sem sok időbe nem kerül.” Ugyanakkor felhívták a ügyeimét arra, 
hogy a véderdőt állami kezelésbe is lehet adni. Ezért -  külön kérvény alapján
-  esetleg kezelési költséget sem kell fizetnie.

Mielőtt egy véderdőtörlési esetet idéznénk, hadd mutassunk rá a 
következő országos adatokra.

ARATÓ Gyula 1918. évi közleményében az 1913. évi erdőtörzskönyvi 
adatokat idézte.221 Akkor az országban 290 405 ha véderdő volt, amely a 
7 400 419 hektárnyi összerdőterület 4%-át tette ki. Ennél fontosabb azonban 
ARATÓ következő megállapítása: a véderdők területe 1892-től 1913-ig 158 
ezer hektárral csökkent. „Úgy áll azonban a dolog -  írta ARATÓ -  , hogy 
mivel az erdőtörvény igazán szigorú rendelkezéseket főképfpjen a 
véderdőkre nézve tartalmazott, ezeknek épp oly szigorú alkalmazásával 
először igen sok olyan erdőt is a véderdők sorába írtak, amelyet utóbb a 
birtokos felszólalására, újból megvizsgálva, legalábbis a feltétlen erdőtalajú 
erdők közé kellett átírni.”

Tehát az erdészek a tulajdonosok kívánsága előtt maguk is meghátráltak 
Vagy talán a törvény végrehajtása során okosabbak lettek? A következő 
példánkban talán mindkettő fellelhető.

Az előpataki (Háromszék m.) fürdőigazgatóság 1897-ben kérte, hogy a 
fürdő körül néhány birtokos erdejét véderdőként jelöljék ki.222 Ehhez az 
erdőtulajdonosok hozzájárultak, s számukra -  némi huzavona után -  az 
erdők (most már véderdők) üzemtervét az államerdészet ingyen elkészítette, 
amelyet 1905-ben jóváhagytak.
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Időközben azonban az erdők tulajdonosai -  örökléssel és adásvétellel 
változtak, s a véderdők megítélésére, különösen a háborús években, 
módosult. Az egyik új erdőtulajdonos, aki Eszterházy Cecília grófnőtől 
Árapatak község határában 162,9 kh-t (93,8 ha) vett meg, úgy gondolta, 
hogy a véderdőre vonatkozó előírások alól legalább az erdő egy részét 
mentesíti kellene. Annál is inkább, mert -  miként írta -  „az egész terület 
egyáltalán nem meredek, nem kopár, nem vízmosásos, hanem elég szelíd 
hajlású és rajta szép erdő van.” Ráadásul a mai -  1917-es! -  faínséges 
időkben közérdek is, hogy az ország könnyen kitermelhető erdőkhöz jusson, 
így kérte a véderdő feltétlen erdőtalajjá történő átminősítését, és ott az állami 
erdőkezelés megszüntetését.

A kérést az erdőfelügyelői vélemény alátámasztotta, s azt a vármegyei 
bizottság is támogatta. így az új tulajdonos, Kövesdi Boér Olivér erdejének 
egy részét 1918-ban törölték a véderdők sorából, de erről a minisztériumi 
határozat 1919-ben már nem érkezett vissza a tulajdonoshoz, hanem azt a 
„békekötésig függőben!” felirattal látták el.

A továbbiakban a tulajdonváltással kapcsolatos üzemtervezési 
feladatokra hozunk példákat.

Nagy-Küküllő megyében, Hidegkút község határában ifj. Petky Ferenc 
gróf, továbbá Mikes János gróf és Kolozsvári János „orvostudor” összesen 
672 kh és 644 négyszögölnyi (387,0 ha) erdőt birtokoltak.223 Az erdőterületet 
1884 augusztusában a községnek adták el, „mivel az ottani volt úrbéresek 
által tett akadályok miatt” azt nem használhatták. Sőt még azt is kifejtették, 
hogy tulajdonképpen soha nem is használták, mert az állandó pereskedés 
tárgya volt, s az eladással ennek a pereskedésnek akartak véget vetni.

A község elöljárósága akkor, amikor az erdő kezelését a brassói 
erdőfelügyelő kifogásolta, azzal védekezett, hogy ők az erdőt 
tulajdonképpen „marhalegelőnek” vették meg. Erről az eladók nem tudtak, 
illetve a telekkönyvi bejegyzés, tudniillik a „Wald” a községi állításnak 
egyértelműen ellent mondott. A vevők az 1883-ban elrendelt 
üzemtervezésről sem akartak tudomást venni. Mondván: őket a közjegyző 
erről a kötelezettségükről nem értesítette, tehát a kérdéssel nem is 
foglalkozhattak. A vásárolt erdő pedig -  írták -  kívül esett az intézkedési 
körükön, mivel 1884 végéig annak csak 2/3-ad része jutott a birtokukba. A 
vételárat ugyanis a birtokosoknak egyben nem tudták kifizetni. A saját és a 
Petkyéktől vett erdőket is csak legeltették, onnan fát nem hoztak ki, 
legfeljebb hullfát gyűjtöttek. 1885 novemberében azonban kijelentették: az, 
ideiglenes erdőhasználati tervet -  most már az összes, tehát vásárolt erdőre is 
-beterjesztik.
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Erre azért volt szükség, mert a brassói erdőfelügyelő, NAGY Gyula 1885 
októberében a községet erdőrendészeti áthágáson kapta. NAGY szerint sem 
az ideiglenes, sem a rendszeres üzemtervet nem készítették el, sőt még a két 
évvel korábban megállapított, a „czélszerűtlen, s az erdő állagát megtámadó 
erdőgazdálkodást” sem szüntették be. (Ez utóbbi alatt legfőképpen a 
legeltetést értette.) A volt földesurakat pedig abban marasztalták el, hogy a 
vásárlókat az erdők megfelelő használatára, illetve az üzemtervezésre nem 
figyelmeztették. Ennek elmulasztását azonban sem az erdőfelügyelő, sem 
pedig a vármegye vagy a minisztérium nem kifogásolhatta, főleg pedig nem 
büntethette. Az erdők feletti felügyelet ugyanis már nem a volt földesuraké, 
hanem a polgári tulajdonviszonyok alapján álló mindenkori birtokosoké volt 

A tulajdonváltozások gyakran adtak lehetőséget arra, hogy a magánerdők 
addigi besorolását, a véderdők, illetve a feltétlen erdőtalajon álló erdők 
területét, állományát felülvizsgálják, megváltoztassák. Példaképpen gróf 
Wenckheim Ernő Arad megyei erdőinek gróf Wenckheim Frigyesné, majd 
Wenckheim Krisztina nevére történő, 1895. évi átírását tekintsük át. A 
következő 18 községben voltak erdők:224

-  Borossebes határában a véderdők kiterjedését erdőfelügyelői 
javaslatra 28,09 kh-dal (16,17 ha) megnövelték. így itt 87,95 kh 
(50,62 ha) véderdő és 171,58 kh (98,74 ha) feltétlen erdőtalajon álló 
erdőterület került bejegyzésre;

-  Diécs (Décse) község esetében a 400,00 kh (230,20 ha) véderdőből
140,00 kh-t (80,57 ha) töröltek, míg a többi, 1373,00 kh-nyi (790,16 
ha) kiterjedésű erdőt a feltétlen erdőtalajon állók között tartották 
nyilván. (A véderdő nyilvántartásból történő kivételét nem 
indokolták. Sőt annak sincsen nyoma, hogy az a feltétlen erdőtalajon 
álló erdők rovatába került volna át. így feltételezhetjük, hogy 
egyszerűen átment mezőgazdasági hasznosításba, illetve esetleg a 
korábbi területadatok pontatlanok voltak.);

-  Doncsény (Dancsfalva) határában 370,00 kh-t (212,94 ha) feltétlen 
erdőtalajon állónak írtak le, amin nem változtattak;

-  Garasdia (Gósd) határában 222,20 kh (127,88 ha) erdő volt. Ebből 
88,98 kh-t (51,21 ha) a véderdők közé soroltak, de megjegyezték, 
hogy 82,20 kh (47,31 ha) tulajdonképpen „véderdő jellegű kopár 
legelő” 30,00 kh (17,27 ha) volt a feltétlen, míg 103,22 kh (59,40 
ha) a nem feltétlen erdőtalajon álló erdő;

-  Ignest (Ignafalva) községben 1084,0 kh (623,8 ha) erdő volt, 
amelyből 200,0 kh-t (115,1 ha) találtak feltétlen erdőtalajon állónak;

140



-  „Kertes község határában az eddig nyilvántartott 5215,0 k.hold 
erdeje törlendő, s ehelyett 4015,0 k.hold tartandó nyilván, melyből
2038.0 khold a feltétlen és 1977,0 k.hold a nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdők rovatába jegyzendő fel.” A változások indokául az 
erdőfelügyelő leírta, hogy a „Lunka” nevű erdőből 1200 kat.holdat 
(691 ha) kiirtottak és a talajt mezőgazdasági művelésbe vették.225 
Található itt még egy 477,8 kh-nyi (275,0 ha) vadaskert, amelynek 
a talaja szintén alkalmas a mezőgazdasági művelésre, sőt további, 
mintegy 1500 kholdat (kb. 860 ha) kitevő terület irtása is tervbe van 
véve.

-  Krokna (Koroknya) határában a korábban kijelölt 600 kh (345 ha) 
véderdőből ezen a rovaton csak 150 kh-t (86 ha) hagytak meg, a 
többi, 2519 kh-nyi (1449 ha) erdő pedig a feltétlen erdőtalajon állók 
sorába került;

-  Láz (Déznaláz) határában a 300 kh (173 ha) kiterjedésű véderdőt 
szintén törölték, s azt átírták a feltétlen erdőtalajon állók 
nyilvántartásába;

-  Minyád (Menyed) határában csak 146 kh (84 ha) erdő volt. Ebből 
40 kh (23 ha) a feltétlen, 106 kh (61 ha) pedig a nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdők kategóriájában szerepelt;

-  „Monyászra [Menyháza] község határában a véderdőképp] 
nyilvántartott 800,0 kh a rovatból törlendő, és ezen terület a többi 
erdőrészekkel együtt -  vagyis összesen 6731 k.hold -  a feltétlen 
erdőtalajon álló erdők közt tartandó nyilván”;

-  Nadalbest (Nádalmás) határában 1000 kh (576 ha) véderdő volt. 
Ebből 330 kh-t (190 ha) hagytak meg, a többit átírták a feltétlen 
erdőtalajon álló erdők rovatába;

-  Nyágra (Kisfeketefalu) községben a 200 kh-nyi (115 ha) 
véderdőből csak 94 kh-t (54 ha) hagytak, az összes többi átkerült a 
feltétlen erdőtalajon álló erdők közé, amelyek területe így 1023 kh 
(589 ha) lett;

-  Prezest (Parázs) esetében az 50 kh (29 ha) véderdőt megszüntették. 
Az átkerült a feltétlen erdőtalajon álló erdők közé, s így ezek területe 
87 kh (50 ha) lett, míg a község határában a birtokosnak volt még 
300 kh (173 ha) nem feltétlen erdőtalajon álló erdeje is

-  „Ravna [Kisróna] község határában a véderdőként nyilvántartott
1800.0 kh törlendő, és ezután mint véderdő /.../ 348,0 kh-nyi része 
tartandó nyilván; a többi 2378,0 kh uradalmi erdő pedig a feltétlen 
erdőtalajon álló erdők közé jegyzendő fel.”;
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-  A Rossia (Borosrása) határában lévő 104 kh (60 ha) feltétlen 
erdőtalajon álló erdőt átírták a nem feltétlen erdőtalajon állók közé. 
Az erdőfelügyelő úgy látta, hogy az illető erdők „szelíd lejtésű 
fen[n]síkon [találhatók], mély, televénydús erdőtalajt borítanak, 
mely mezőgazdasági művelésre is állandóan alkalmas.”

-  Reveti s (Rékes) esetében 100 kh (58 ha) volt a nem feltétlen, 37 kh 
(21 ha) pedig a feltétlen erdőtalajon álló erdő;

-  A Szelezsény határában lévő 1328 kh (764 ha) uradalmi erdőt a 
feltétlen erdőtalajon állóból áttették a nem feltétlen erdőtalajon állók 
közé. Az erdőfelügyelői indoklás a Rossiáról idézettel csengett 
össze;

-  Szuszány (Susányfalva) község határában a 300 kh (173 ha) 
véderdő területét 341 kh-ra (196 ha) egészítették ki, míg a feltétlen 
erdőtalajon álló erdőket, a fenti változtatásnak megfelelően, 1267 
kh-ról (729 ha) 1222 kh-ra (703 ha) csökkentették.

1898-ban a Susányfalva, Nádalmás és Kisfekctefalu határában lévő 
véderdőkre elkészült az üzemterv is.

Ez utóbbi példa mutatja, hogy a feltétlen erdőtalaj, sőt a véderdő 
kategória is tulajdonképpen viszonylagos, gyakran a pillanatnyi érdeknek 
megfelelő besorolást tükrözte. S itt tetten érhetjük az erdőtörvény erdők 
fenntartására vonatkozó rendelkezései igen-igen ingatag voltát. Amíg a 
kötött forgalmú birtokokon a művelési ágak és a különböző erdőkategóriák 
közötti átmenetet igyekeztek a lehető legszigorúbban ellenőrizni, a 
magánerdők esetében erről le kellett mondani. S amíg a korábbiakban főleg 
olyan kortársi vélekedéseket idéztünk, amelyek szerint a magánerdőkre is ki 
kell a szigorúbb felügyeletet terjeszteni, most egy azzal ellenkezőt hozunk 
fel.

POLGÁRDI Béla 1903-ban a Magyar Erdész hasábjain annak a 
véleményének adott hangot, hogy a nem feltétlen erdőtalajok mezőgazdasági 
területekké történő átalakítása talán még fontosabb közgazdasági érdek, mint 
az erdők fenntartása. Az erdőkhöz, való mindenáron való ragaszkodás 
ugyanis a belterjesebb művelés elől zárja el az utat. Ez utóbbit mind nagyobb 
a népesség, mind a fogyasztás emelkedése sürgeti. Ennél fontosabb 
közgazdasági érdek -  tudniillik a szükségletek kielégítése -  pedig nem 
létezhet. Tehát: „egész határozottsággal rá kell térnünk az egyedüli helyes 
alapra, a naturalisztikus alapra, mely a természet törvényeinek alávetett 
gazdasági életet a népesedés művelődési fokához mérten szabályozza.”226
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4.4 Erdei fő- és mellékhasználat, szállítás

A magánerdők korábbi, néhány kivételtől eltekintve gyér értékesítési 
lehetőségei a kiegyezés utáni gazdasági fellendülés idején ugrásszerűen 
megnőttek. Ehhez azonban megfelelő szállítási feltételek is kellettek. 
Ugyanakkor az 1879. évi erdőtörvény csak a hitbizományi uradalmak 
esetében állított némi gátat (az üzemtervek révén) a magánerdők kitermelése 
elé. így a faeladásokat tényleg csak a kereskedelmi lehetőségek, illetve a 
birtokosok pillanatnyi helyzete határozhatta meg.

A korszak általános hangulatát jól tükrözi a Kolozsvári Kereskedelmi és 
Iparkamara 80-as években készített jelentése: „a vasutak megnyíltával erdő
ink mind inkább értékesíttetnek, noha tagadhatatlan, hogy ez értékesítés 
századok alatt felhalmozott tőkének liquidálását képezi s ha a megindult 
fokozatban történik tovább is, nem sokára e felhalmozott kincs, melynek 
hazarészünk nevét köszöni, nagy részben csak nevében lesz képviselve. De 
hát a magántulajdon nem lévén korlátozható, annál szigorúbban kell az 
erdőtörvényt a községekkel s morális testületekkel szemben kezelni.”227 

A következő évtizedben aztán a „korlátozhatatlan magántulajdon”-ból 
eredő károk mind több vidéken jelentkeztek.

Szolnok-Doboka megyéből, a nagyilondai crdőgondnokságból írták 
1894-ben, hogy a Számos-völgyi vasút létesítésével megnőtt fakeresletet az 
uradalmak kihasználták, sőt a fa ára aránytalanul, egy évben akár 30-35%- 
kal is nőtt. „Ennek oka -  írta az erdőgondnok -  azon sajnos körülményben is 
feltalálható, hogy az ezen vidéken lévő magánbirtokosok erdejök nagy részét 
potom áron eladván, ma már ők is részben pénzzel kell hogy fedezzék 
műfaszükségletüket.”228

A folyamat természetesen nemcsak a letűnő XIX., hanem az új, a XX. 
századot is jellemezte. A kolozsvári (kincstári) erdőigazgatóság 1913. évi 
erdőtiszti értekezletén erre külön is kitértek.229

SZABÓ Ferenc erdőtanácsos a fakereskedelemmel kapcsolatos 
előterjesztésében -  érvelve a házilagos kezelés, -értékesítés mellett -  
mondta: „...a magán erdők nagybani vásárlásánál több ezer százalékra 
dolgoznak a fakereskedők. Ezzel azután potom ár ellenében elvesztegeti az 
utolsó vagyonát is az a birtokos osztály, amelynek a sors már különben is 
nagyon megtépte és nagyon elhalványította az egykor fényben és 
dicsőségben ragyogó ősi címerét. A kincstárnak tehát a magán 
erdőbirtokosok érdekében is kötelessége, hogy roham léptekben vigye 
előbbre az erdőgazdálkodást, mert az a kulturális fény, melyet ez által
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elsősorban önönmagának gyújt, nemcsak neki, de a szomszéd 
erdőbirtokosnak fog világítani.”

Hogy ebből a „fény”-bői ténylegesen mennyi jutott a magánerdők 
tulajdonosaira, természetesen egzakt módon nem tudjuk kimutatni. 
Legfeljebb csak néhány példát hozhatunk, azzal a megjegyzéssel, hogy 
maguk a/, üzletek legtöbbször nem a „nyílt színen”, a szakmai közvélemény 
tudtával köttettek. Gondoljunk arra, hogy az erdőtulajdonosokat senki nem 
kötelezte sem erdőtisztek tartására, sem pedig -  eltérően a közösségi 
erdőktől -  a fakészletek nyilvános árverés útján történő értékesítésére. 
Következésképpen a gyakran eladósodott birtokosok szorult helyzetét az 
éppen kölcsönt folyósítók is kihasználhatták; erdőt „vettek”

A nagyobb favásárlók kiemelkedő hasznait természetesen nem csak a 
könnyelmű birtokosok rovására írhatjuk. Látnunk kell -  s ezt egy következő 
dolgozatban talán részletesebben is meg tudjuk vizsgálni -  hogy a 
fakereskedelem óriási tőkét igényelt. De aki ezzel rendelkezett, az megfelelő 
szakembereket, így erdőbecslőket, a szállításban járatosokat, netalán 
jogászokat is meg tudott fizetni. S velük szemben egy-egy uradalom, pláne 
meg a kisebb birtokosok, alig tudtak valakit kiállítani. így még a 
legkörültekintőbb eljárás során is a rövidebbet húzhatták Tehát 
visszajutottunk a tudás, a szakértelem kérdéséhez.

Ha az árverési hirdetésekre tekintünk,230 általánosságban megállapítható, 
hogy azokat maguk az uradalmak -  ha volt erdészük -  helyenként megfelelő 
módon, becsléssel készítették elő. Ez különösen érvényes volt az értékes 
tölgyfák esetére. Például báró Bánffy Zoltán Váralja és Paptelke községek 
(Szilágy m.) határában 1891-ben eladásra kínált erdeiben kimutattak 16 826 
db törzset, amelyeket 13 473 m3-re becsültek. Sőt a leendő vevőknek a 
tölgyfák vastagsági osztályok szerinti besorolását is rendelkezésükre 
bocsátották. Ugyanakkor „a technikai czélokra alkalmas” bükkösnek csak a 
kiterjedését közölték; 1500 kh (863 ha).231

Máshol, így például a báró Jósika-féle csákigorbói uradalomban 
(Szolnok-Doboka m.) 1897-ben még pontosabb, ezredköbméterre menő 
fatérfogatot közöltek (25 751,173 m3). Ennek megfelelően azután a kikiáltási 
ár is krajcárpontosságú; 90 129,10 frt.232

A fenyőerdők eladásakor kezdetben sokkal nagyvonalúbban jártak el. 
Például a gödemesterházi (Maros-Torda m.) báró Bánffy-uradalom 1898- 
ban a következő esztendőtől kezdődő, és 20 évre terjedő fakitermelést 
hirdetett meg. Az összesen 2168,8 kh-nyi (1248,1 ha) luc- és részben 
jegenyefenyves kát. holdanként! kikiáltási árát 300 írt-ban határozták meg

144



(512,29 frt/ha). Ennek megfelelően az árverezni szándékozókat 10 000 frt 
bánatpénz letételére kötelezték.233

Később, ahogyan a fa értéke nőtt, a fenyő esetében is pontosabb becslést 
végeztek, amit tükrözhet a báró Kemény-uradalom Marosvécs (Maros- 
Tordam.) környéki erdeinek 1918. évi árverési hirdetménye:234______

Hirdetmény. (Fenyő- és bükkfaállomány eladása.) 998/1918. 
szám. — Báró Kemény Ákos marosvécsi lakos, mint báró Kemény 
Kálmán meghatalmazottja, nyilvános írásbeli versenytárgyalás utján 
eladja a marosvécsi uradalomhoz tartozó s alábbi csoportokban 
megnevezett erdők faállományát.

/ . csoport.

A palotailvai erdőkből 5604*91 katasztrális holdon egy tagban, 
de részben az ílva patak jobboldalán fekvő, részben Palotailva 
község felett fekvő s a Marós völgyére hajló részletesen felmért 
és felbecsült erdőrészletekben levő

399738 tömörköbméter fenyőműfát,
172103 tömörköbméte: bűkkműfát,
39120 ürköbméter fenyőtüzifát és 

293190 ürköbméter bükktüzifát.
A fenti faválasztékok jbecsára, illetve kikiáltási ára 12,199.831 

(tizenkétmillióegyszázkilenczvenkilenczezernyolczszázharminczegy) 
korona.

Leteendő bánatpénz 650.000 (hatszázötvenezer) korona.

// . csoport
A ratosnyai határon lévő s a Brád patak baloldalán fekvő 

1815*31 katasztrális holdon felbecsült 
131358 tömörköbméter fenyőműfát,
129936 tömörköbméter bűkkműfát,

6457 ürköbméter fenyőtüzifát és 
109930 ürköbméter bükktüzifát.
Fenti választékok becsára, illetve kikiáltási ára 4,856.536 (négy- 

milliónyolczszázötvenhatezerötszázharminczhat) korona. Leteendő 
bánatpénz 250.000 (kettőszázötvenezer) korona.

// /. csoport.
A ratosnyai határon fekvő s a Tihu patak baloldalán elterülő 

7656Q katasztrális holdon felbecsült:
71124 tömörköbméter fenyőműfát,

1837 tömörköbméter bűkkműfát,
16077 ürköbméter fenyőtüzifát és 
8750 ürköbméter bükktüzifát.

Fenti faválasztékok becsára, illetve kikiáltási ára 1,407.856 
(egymilliónégyszázhétezernyolczszázötvenhat) korona.

Leteendő bánatpénz 70.000 (hetvenezer) korona.

A zárt Írásbeli ajánlatok 1918. évi junius hó 8 napjának délután
3 órájáig ár. Tischler Márton ügyvédnél Marosvásárhelyt, Széchenyi-
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tér 55. sz. nyújtandók be, ahol azok 1918. évi junius hó 9-én 
délelőtt 10 órakor fognak felbontatni.

Általános versenytárgyalási feltételek és szerződési tervezet, 
valamint ajánlati űrlapok és a vonatkozó területek helyszinrajzai 
fent megnevezett ügyvédnél díjmentesen szerezhetők be.

Szakkérdésekben felvilágositást nyújt Nemes Károly főerdő- 
tanácsos Kolozsvárt, Bocskay-tér 6. sz.

Marosvécs, 1918. évi márczius hó 20-án.
(1 3 ) Uradalmi jószágigazgatóság.

Természetesen ott, ahol üzemtervek voltak (elsősorban a hitbizományi 
uradalmakban), a birtokosok éltek a rendkívüli fahasználati kérelmek 
lehetőségével. Ezek ügymenetét már más erdőgazdák esetében bemutattuk, 
de itt is idézünk egy példát.

A báró Jósika-féle hitbizományi uradalom branyicskai (Hunyad m.) 
erdejében 1913-ban kértek 16,4 kh-nyi (9,4 ha) területre rendkívüli 
fahasználatot.235 Az 1912-ben befejeződött üzemtervezés során az említett 
(tölgy)erdőre szálerdő üzemet és 60 éves vágásfordulót írtak elő. A 
rendkívüli fahasználati kérelemben viszont rámutattak, hogy az említett 
foltok sarjról jól felújultak és azok nem fogják a hosszú vágásfordulót (itt 
1951-1970-ben került volna sor a kihasználásra) bírni. Viszont „ha a 
kihasználás most megtörténik, úgy az osztagok faállománya az üzemtervben 
előírt kihasználási időig 35-38 éves kort fog elérni, és újra kihasználható 
lesz.” A miniszter a rendkívüli fahasználatot -  a kérés jogosságát elismerve
-  engedélyezte.

Bár ez a rendkívüli fahasználati kérelem egészen a minisztériumig 
eljutott, meg kell említenünk a következő, a hitbizományokat is érintő 
könnyítést, amely eljárást a későbbi értékelések általában kárhoztattak.236

A 62.060/1904. FM. sz. rendelet a vármegyei közigazgatási bizottságokat 
felhatalmazta rendkívüli fahasználatok engedélyezésére,237

-  ha az üzemtervben szereplő, de az elmaradt vágások kihasználására 
került sor;

-  az üzemtervben a legközelebbi 10 évre előírt használaton belül más 
sorrendre;

-  az üzemtervben a következő 10 évben használatra nem 
engedélyezett területekre is abban az esetben, ha az a 
hozamszabályozási elveket nem sérti;

-  elemi károk által sújtott erdőrészekre;
-  a nevelő vágásokra;
-  rendkívüli használatot felújulás alatt lévő erdőrészekben;
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-  tűhasználatot üzcmtervvel nem rendelkező erdőkben is, de ekkor az 
ideiglenes terv elkészíttetését be kell jelenteni a minisztériumnak.

Láthatjuk, hogy a korábbi rendkívüli fahasználati kérelmek jelentős része 
a megyei szerveknél volt elintézhető, ahol az erdőtulajdonosok éppen elég 
képviselettel, netalán protekcióval rendelkeztek.

A szakértelem kérdését nemcsak az erdőbecslésnél, továbbá az 
erdőértékesítésnél, hanem a szállítási és fafeldolgozási viszonyok 
kiépítésekor is alapvetőnek kellett, kellett volna tekinteni. Erre példának egy 
Arad megyei eset kínálkozik.

A megyei egykori zarándi részén, a Béli-hegység Fehér-Körösre hajló 
lejtőn terült el a zombrádi uradalom.238 A mintegy 8000 kh-nyi (kb. 4600 
ha) birtokot Leibscher József vállalkozó az 1888. évben vette meg. A 
Zimbró-patak fő völgyében elkezdte (kb. 1800 kh-on -  1000 ha) a 
fakitermelést. A túlnyomórészt bükkös állományokat egy 200 munkást 
foglalkoztató üzemben dolgoztatta fel, zömében parkettának. (Erre 
természetesen a szintén előforduló tölgy volt a legalkalmasabb, de a bükköt 
is felhasználták.) Mivel a vállalkozó elsősorban a fűrészipari feldolgozásban 
láttott fantáziát, így Zombrádon gőzfűrészüzemet létesített, míg a 
közforgalmú vasútig, a Fehér-Körös partján fekvő Honctőig erdei vasutat 
épített. Igen ám, de az üzem folyamatos működéséhez szükséges, évente 15 
ezer m3-re rúgó rönkanyagot nem tudták/akarták szabályos vágásterületeken 
kitermelni, hanem szálalva, válogatva vágták. A legfontosabb ugyanis a 
fűrészüzem alapanyaggal történő ellátása volt. Sőt még a tűzifát sem a 
kivágott, kimért rönkök után visszamaradó törzsrész!etekből hossztolták, 
hanem azt is rendszertelenül, szálalva. A kitermelt mennyiséget sem mérték 
meg, hanem csak bemondás alapján fizették ki, illetve szállították le a 
közforgalmú vasúihoz. Hiába volt tehát a korszerű fűrészüzem, a gőzüzemű 
erdei vasút, a megfelelő szaktudással nem rendelkező vállalkozó, továbbá a 
hozzáértő alkalmazottak hiánya a vállalatot 3 év alatt csődbe vitte.

Gróf Zselénszki Róbert szintén szakemberek nélkül vette meg a birtokot, 
s vágott bele a fakitermelésbe, a fafeldolgozásba. Az általa megfogadott 
becslők -  miként arról az egyik tudósítás beszámolt -  „csak lombot látnak”, 
erdőt nem. Következésképpen a már többszörösen átszálalt állományokból a 
Zselénszki tulajdonába került gőzfűrészüzemet, illetve erdei vasutat sem 
lehetett nyereségesen működtetni. így aztán -  miként arról az Aradi 
Kereskedelmi és Iparkamara 1894. évi jelentésében olvashatunk -  a 
„fűrészüzemmel az új tulajdonos felhagyott.”
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Magáról a zombrádi, korszerű erdei vasútról, beleértve a különböző 
költségkalkulációkat is, BASA Lajos az Erdészeti Lapok hasábjain számolt 
be.239

Szintén Arad megyében, Keszend és Pajzs községek határában volt 
herceg Sulkovszky J. Máriának 9398,48 kh-nyi (5408,8 ha) erdeje.240 A 
Maros és a Fehér-Körös vízválasztóján lévő, 66%-ban bükk-, 30%-ban 
tölgy-, 3%-ban cser- és 1%-ban nyír- és rezgőnyár állományt szálerdő 
üzemben és 100 éves vágásfordulóval kezelték. Az erdőbirtokra üzemtervet 
is készítettek, amelynek alapján az első fordaszakban mintegy 3,8 ezer kh 
(kb. 2,2 ezer ha) túlkoros tölgy- és bükk állomány kitermelésére nyílt mód.

A vágásterületeket 1899-ben a bécsi Unió Bank, majd később a Bécsi 
Fakereskedelmi Rt. vette meg, kát. holdanként 140 K-ért. (Ez 243 koronát 
jelent hektáronként.) A viszonylag alacsony értékesítési árat nemcsak az 
állomány túlérett volta, hanem nehéz megközelíthetősége is indokolta. A fát 
ugyanis sem vízi-, sem szekérúton nem lehetett a borossebesi 
vasútállomásra eljuttatni, hanem mintegy 25 km (ipar)vasutat kellett építem.

Az erdőtörvény azonban csak a vízi- és a szárazföldi szállítás rendjéről 
intézkedett, az erdei vasutak építésekor követendő szabályokról nem, mivel 
azok 1879-ben még kevésbé voltak elterjedve. Általában azonban a vasutak 
esetében is a föld-, illetve stabilizált erdei utak létesítésekor alkalmazott jogi 
feltételeket igyekeztek megteremteni.241 A vasútépítéssel érintett Borossebes, 
Keszend és Pajzs községek -  megfelelő kártérítés mellett -  hozzájárultak a 
vasút nyomvonalának kitűzéséhez és a vágányok lefektetéséhez. Egyedül 
Körösbökény község ellenkezett, úgyhogy az ügyben bírói ítélet született: az 
említett település határát minél kevesebb igénybevétellel, de szintén a 
vasútépítés rendelkezésére bocsátották.

A vasútépítéssel, a fakitermelő-telep létesítésével a Zarándi-hegység eme 
szögletében egészen megváltozott az élet, amit egy lelkes tudósító 1902-ben 
így írt le: „Az erdőnek azon árkos, bokros, hepe-hupás területén, a melyen 3-
4 évvel előbb még a szabadon hajtott marha járása is igen nehéz volt, ottan 
ma már a civilizáció csalhatatlan jeleit látja az ember. Ottan döbörög a 
prüszkölő, pöfögő füstfelhőt ontó gőzmozdony, -  ott ma az elnyúlt acél 
síntesten kívül zsibongó, zugó életet láthatni, melyet a sok munkás, 
felügyelők, hivatalnokok stb. idéznek elő; de ottan láthatók a szép törzsű, 
oda hordott jó termőföldbe, soros hálózatba ültetett különféle fajú 
gyümölcsfák is; egyszerű, csinos lakóházak, irodahelyiségek, melléképületek 
tekintenek szét fehér oldalukkal a kies völgyben; szépen planírozva, 
rendezve van az egész völgyrészlet. /.../ Mindezen óriási változás csak rövid 
Va évbe került, de aztán annál nagyobb pénzösszegbe!"
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Ha már a műszaki fejlődés témájánál tartunk, nem feledkezhetünk meg a 
telefonhálózatról sem.

A telefonösszeköttetésről gróf Andrássy Tivadar (szamos)hesdáti 
(Szolnok-Doboka m.) uradalmát illetően már 1894-ből olvashatunk.242 Az 
uradalom erdőiben fakitermelést végző Frenkel-féle cég segítségével 
létesítettek a Jára vizén telepük vízi-(gőz-)fűrészüzem és Kolozsvár között, 
mintegy 90 km hosszú hálózatot. Ez tette lehetővé, hogy az erdőőrök 
jelentéseiket nem hetente, hanem esténként adják le, illetve megfelelő 
utasításokat kaphassanak. A haladás eme vívmányát kommentáló ARATÓ 
Gyula a berendezést a következő gondolattal toldotta meg: „Persze, 
mindennek megvan a maga jó és rossz oldala, ha ugyan rossznak lehet 
mondani, hogy soha sem lehet biztonságban az ember, vájjon nem veri-e fel 
talán csendes délutáni szendcrgésből a telefon csengetftlyűje, felvilágosítást 
kérve ebben vagy abban a dologban.”243

Erdély másik végéből, Háromszékből tudjuk idézni a Mikes-birtok 
Zabola környéki erdőségeit.244 Itt már 1888-ban özvegy gróf Mikes 
Benedekné nagy befektetéssel állított fel egy gőzfűrészt. A községben lévő 
üzemet 1890-ben a Zemye nevezetű erdőrészbe helyezték át, amely a Nagy- 
Gelence-patak völgyében volt. Az uradalom a környező fenyvesek 
kitermelését házi kezelésben valósította meg. Az úsztatócsatornákat olasz 
munkások építették és üzemeltették, míg a készáru kiszállítását a helyi 
székely fuvarosok végezték. A vágástéri munkákhoz is előbb az olaszok 
értettek, majd fokozatosan a helyiek is beletanultak, csakúgy, mint a 
fíírészüzemi teendőkbe. A gyár jelentős beruházásának számított az összesen 
17 km-nyi keskeny vágányú erdei vasút, amely biztos, az időjárástól 
független alapanyag- és készáruszállítást tett lehetővé. (Lásd a 6-17. 
fényképmellékleteket.)

Végül megjegyezzük, hogy a Mikes-uradalomban közvetlen eladásra is 
termeltek fát. Erre például Sepsibükszádon vállalkozók feldolgozóüzemet 
alapítottak.

A korábban oly jelentős erdei mellékhasználatok természetesen a 
jobbágyi-földesúri erdők elkülönítése és az erdőtörvény meghozatala utáni 
időkben sem szűntek meg. (Közülük most a vadászattól eltekintünk, de a 
jelentőséget itt is megerősítjük Lásd az 5. fényképmellékletet) Mivel 
azonban ezek legfeljebb az uradalmi adminisztrációban jelentkeztek, s az 
erdészeti iratokat kevésbé jellemezték, például magáról az erdei 
legeltetésről, makkoltatásról keveset tudunk. Mégis megemlíthetjük a 
Potoczky-féle alsószakácsi (Arad m.) uradalmat, ahol 1898-ban 11 ezer kát. 
hold (kb. 6 ezer ha) erdő makkoltatási lehetőségére hirdettek „ajánlati
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versenyt” 245 Ebből tudjuk, hogy az adott cvben a bükk teljes, míg a 
(kocsánytalan) tölgy és a csertölgy szórványos makktermést adott. Hadd 
jegyezzük meg, hogy ha ilyen kiterjedt területen nem is, de általában az 
uradalmi erdőkre is jellemző volt kisebb-nagyobb kondák állandó erdei 
tartózkodása. Ez pedig nemcsak az erdő felújulását akadályozta, hanem a 
talaj leromlásának is elsőrendű oka lehetett.

Az első világháború okozta nehézségek közepette a bükk- és 
tölgymakktermést országosan zár alá vették. Ez ugyan -  miként arról a 
4458/1917. számú miniszterelnöki rendelet intézkedik246 -  a saját állatokkal 
történő feletetést nem akadályozhatta, de forgalomba hozni csak 
földművelésügyi miniszteri engedély birtokában lehetett, szabott áron. Ha 
pedig az erdőtulajdonos ezen makktermések hasznosításáról nem 
intézkedett, akkor a törvényhatóság akár „közerővel” is felszedethette. Mind 
az említett saját hasznosítást, mind az egcsz makktermést (netalán annak 
elmaradását) valamennyi tölgy- és bükkerdő-tulajdonosnak be kellett 
jelentenie a „Korpaközpontnak”, hogy az intézkedhessék a termés 
közellátásban történő felhasználásáról. Magyarul: az erdei melléktermék 
ínségeledellé lépett elő.

Ha a vizsgált időszakban a cserzőgubacs mint erdei melléktermék szerepe 
némileg csökkent is, a cserkéregtermelés továbbra is virágzott. Például 
1906-ban gróf Haller János homoródhévízi uradalma (Nagy-Küküllő m.) 
100 kh (58 ha) 15 éves tölgyerdőt kínált cserkéregtermelesre.247

A cserkéreggel kapcsolatban tudnunk kell, hogy a korabeli szakirodalom 
szerint a szőlőtermő (az ún. Moesz-vonaltól délre eső) vidékek kocsányos és 
kocsánytalan tölgyerdei voltak a leginkább alkalmasak (tölgy-) cserkéreg- 
termelésre. Azaz Erdély jelentős része. Igen ám, de éppen a tölgyesek estek 
legelőször a fejsze áldozatául, hiszen mind a vasút talpfaigénye, mind a 
hordódonga-termelés tölgyet kívánt. A cserzőkéreg-termesztés azonban a 
már letermelt és sarjről felújult tölgyeseket is tudta hasznosítani -  ha azt nem 
kezdték el legeltetni, s így nem engedték kigyérülni.248 Ugyanakkor a 
cserkéreg szállítása nem kívánt akkora berendezéseket, mint például a 
rönköké. így a kevésbé hozzáférhető részeken is kialakítható volt. S ha 
emlékszünk arra, hogy a XVII í. században az erdők hasznosítására a 
hamuzsírfőzés kínálkozott megoldásnak, most, a XIX. század utolsó harma
dában hasonló okok miatt a cserkéregtermelés.

Például a Szolnok-Doboka megyei birtokosok is a cserkéregtermeléssel 
tudtak kitörni az erdők hasznosíthatatlanságának állapotából. Az 1880-as 
évek végén, majd az 1890-es évek elején, különösen a vasút megépülése 
után, igazán jó üzlet volt cserkérget termelni. A tölgyerdők fája annyit ért,
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mint korábban az egész erdő, talajostul, felszerelésestül, mindenestül. 
„Örömmel jegyezhetjük meg / . . . / -  írták az 1891. évi kamarai jelentésben -  
a midőn a vadászati szempontokon kívül más tekintetből mágnásaink 
erdeikkel alig foglalkoztak, némelyik csak a telekkönyvből ismerte erdeje 
értékét és területét”, most a Vass, a Bethlen és más családok is „házilag 
termelik a cserkérget.”249 Ezzel jelentős bevételre tesznek szert, ráadásul 
nem engedik be erdeikbe a nyerészkedő vállalkozókat sem, akik így 
birtokukat nem rongálhatják.(Lásd a 18. fényképmellékletet.)

Természetesen ahogyan a hamuzsírfőzés, úgy a cserkéregtermelés is 
lehanyatlott (jöttek a tengerentúli, majd a szintetikus cserzőanyagok), s a 
birtokosoknak más, az erdőt és a talajt kevésbé zsaroló gazdálkodásra kellett 
volna áttérniük. Ez az ökológiai kívánalom azonban komolyabb 
beruházásokat igényelt volna. A cserkéregtermelő erdők helyét így inkább a 
legelők, esetleg a kiritkult faállománnyal rendelkező (ligetes) legelőerdők 
foglalták el.

Az erdő mint legelő- és takarmánynyerőhellyel kapcsolatban 1915 
márciusában a Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vajdahunyadi 
Osztálya érdekes véleményt tett közzé.250 Szerintük azzal, hogy az 
erdőtörvény szigorúbb rendelkezései a magánerdőkre nem terjednek ki, a 
nagybirtokosok „monopolizálták” az állattenyésztést. Míg ugyanis a 
közösségi tulajdonban lévő erdőkben az erdőtörvény nyomán jelentősen 
korlátozták az erdei legeltetés lehetőségeit, a 17. paragrafus alá nem 
tartozókban korlátlanul lehetett legeltetni. Következésképpen miközben a 
kis(köz)birtokosok az állattenyésztés alapját képező (erdei) legelőiket 
csaknem teljesen elvesztették, addig a magánuradalmi erdőkben -  
köszönhetően az erdei legeltetésnek -  az állatlétszám szabadon 
növekedhetett. Az életlehetőségek beszűkülése (amelyhez a dráguló húsárak 
is járulnak) azután a kivándorlást, a magyarság gyengülését és „az oláhság 
térfoglalását” segíti elő.

A helyzet kialakulását és az ennek kapcsán megfogalmazott, a fentiekhez 
hasonló vélekedéseket már több ízben, több oldalról igyekeztünk megvilágí
tani. Itt most egy, eddig nem teljes részletességgel tárgyalt témát, az erdei 
iombtakarmánynyerést, illetve -felhasználást kívánjuk bemutatni.251

Még az abszolutizmus idején érvényes osztrák polgári törvénykönyv 
szerint a legeltetési jog „a mennyiben a közrendtartás és erdőszeti rendeletek 
ellent nem állanak, mindenféle vonós- és szarvasmarhákra, juhneműekre 
kiteljed; de a sertésekre és baromfira nem, úgy szintén erdős vidékeken a 
kecskékre sem” (499.§).252 Tehát a sertéstenyésztéssel közvetlenül 
összefüggő makkoltatást, továbbá kecskelegeltetést mindig külön kezelték.
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Emlékezzünk rá: a jobbágyfelszabadítás során az erdők elkülönítésekor a 
korábbi makkoltatási lehetőséget külön erdőjuttatással kellett megváltani. 
Ugyanakkor viszont az erdei legeltetés témája mind az erdőilletőség, mind a 
legelőilletőség kérdésébe bekerült, ahol az alkudozások cppen az erdészeti 
szempontok rovására történtek.

BEDŐ Albert egyik korai, 1866. évi közleményében253 emlegeti azokat a 
havasokon nevelt „vadlovakat”, amelyek egcsz évben, sőt életük java 
részében „istálló, abrakostarisznya és kötőfék nélkül”, szabadon élnek, s 
legfeljebb értékesítésük alkalmával fogják meg őket pányvával, hogy azután 
közvetlenül az ember szolgálatába állítsák. Ezek a „vadlovak” -  írta BEDŐ
-  „az Erdély és Oláhország közti havasokon” télen az erdőben találnak 
maguknak táplálékot. Ez részben kéreg-, de tavasz felé már rügyből állhat, 
illetve mindenféle erdei növényt, így a iűl'éléket, netalán az alsóbbrendű 
növényeket is megeszik.

Az erdőket pusztító kecskék mellett tehát akár a lovakat is táplálhatták 
lombbal, esetleg más növényi részekkel. PALÁDI-KOVÁCS Attila a 
lombtakarmánnyal kapcsolatos tanulmányában arra mutat rá, hogy ez a 
takarmány a magyarok történetében is feltehetően megelőzte a fííszénát.254 
Következésképpen a XII-XIII. századtól uralkodóvá váló füszéna- 
alkalmazás mellett helyenként és esetenként vissza-visszanyúltak a 
lombtakarmányhoz. A helyenkénti lombtakarménynyerésre és 
lombszénacsinálásra éppen a peremvidékeken, így Erdélyben is számtalan 
példa van. A Székelyföldön „csereszéná”-nak hívott takarmányt Erdély más 
vidékein román kölcsönszóval „funzá”-nak, „frunzár”-nak nevezik. A nyár 
végén lenyesett ágakat sok helyen bevitték az ól, az istálló mellé, ahol télen 
át etették. De nem szabad elfeledkezni a helyszínen, az erdőben döntött 
fákról sem, amelyek különösen tavasz felé duzzadó rügyekkel voltak tele, és 
így jó táplálékot biztosítottak. Sőt a Keleti-Kárpátokból a fenyők hajtásának 
etetése is szokásban volt. Külön táplálkozási lehetőséget biztosított a fehér
é i sárgafagyöngy, amelyet a pásztorok vertek, nyestek le az állatoknak.

Az erdei lombtakarmánnyal kapcsolatban az erdőtörvény utáni 
időszakban több esetben is jelent meg miniszteri (kör)rendelet. Időnként 
ugyanis olyan hatalmas takarmányhiány lépett fel, hogy a lombra mint 
ínségtakarmányra volt szükség.

Legelőször 1893-ban intézkedett a földművelésügyi miniszter az erdei 
legeltetés kiterjesztéséről, benne a lombtakarmánygyűjtésről.255 „Ott, a hol - 
szólt a 42.218/1-4/1893. FM. számú körrendelet -  a lomb-takarmány 
gyűjtése ez ideig is szokásban volt, s hol a birtokosok elegendő biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, hogy a takarmány gyűjtésére adott engedéllyel
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visszaélni nem Jognak -  a birtokosok felhatalmazandók arra, hogy az 
előzetesen meghatározandó helyeken és mennyiségben lombtakarmányt 
termeljenek. A lombtakarmány termelése azonban csak olyan helyeken és 
olyan mennyiségben engedhető meg, hol a takarmány előállítása által 
megritkított erdőnek a legközelebbi két éven belül való záródása bizton 
remélhető.” A rendeletben példaként hozták fel a fenyők között lévő 
kecskefüzek kivághatóságát, ami által a fenyő állomány egyáltalán nem 
károsodik. Tehát az idézett körrendelet az erdészettudomány szempontjait a 
lehető legmesszebb menőkig igyekezett figyelembe venni. Az intézkedést 
bemutató ARATÓ Gyula mindenesetre felhívta a figyelmet a leglényegesebb 
szempontra. Tudniillik a megfelelő rét- és legelőgazdálkodásra, hogy „a 
továbbiakban ilyen szükséghelyzetek ne álljanak elő.”

Az 1893. évi ínséges esztendő az erdészek figyelmét ráirányította a 
lombtakarmány-készítés külföldi szakirodaimára. Ekkoriban elsősorban a 
francia példák alapján javasolták a silókészítést.256 Szintén a külföldi 
vizsgálatok támasztották alá a lomb szeptemberi gyűjtését. Az erdei fák 
levelei, illetve fiatal hajtásai ugyanis akkor tartalmazzák az állatok számára a 
legtöbb tápanyagot. (Ezt korábban nem így tudták.257) így a téli 
takarmányozás céljára ebben az időszakban célszerű gyűjteni.

Legközelebb 1904-ben volt olyan száraz esztendő, amikor a megszorult 
állattartók segítségére ismét miniszteri intézkedéssel siettek.258 Az elő- és 
utótilalmasok -  szabályozott -  felszabadításán kívül ebben az évben is 
engedélyezték a lombtakarmány-gyűjtést, sőt az alomgyűjtést is.

Végül az 1917-cs és 1918-as éveket említhetjük meg, amikor a szárazság, 
majd a háborús ínség újra az erdők eme használatára, használati lehetőségére 
irányította a figyelmet.259 Az erdészeti szakemberek azonban mindvégig 
hangsúlyozták: az erdei lombgyűjtes, lombtakarmánynyerés nem oldja, nem 
oldhatja meg az állattenyésztés problémáit. Helyenként és időnként adhat 
ugyan némi „gyógyírt”, de az igazi megoldás az erdőn kívüli területeken 
keresendő.

4.5 Erdőművelés

A magánerdőkben folyó gazdálkodás „legszűkebb keresztmetszetét” 
mindenképpen az erdők felújítása jelentette. Hiszen amíg az erdők fenn- és 
megtartásának, netalán mellék- és főhasználatának kérdése (különösen a fák 
tövön történő eladása esetén) semmiféle szakértelmet nem kívánt, az erdők
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felújítása ennél azért bonyolultabb volt. Igaz, általános volt a vélekedés, 
hogy a fa „magától nő”, de a fel nem újult, tarvágásos, ráadásul kiterjedt 
vágásterületek az előző, „ősi” bölcsességet lépten-nyomon megcáfolták.

Az erdőbirtokosok saját (hozzáértő!) erdészeti személyzetének hiányát az 
erdőtörvény után kiépülő állami erdészeti szervezet sem tudta pótolni. 
Jellemző példája lehet ennek a temesvári erdőfelügyelő 1897. évi 
jelentése.26 „A magánerdőbirtokosok feltétlen erdőtalajon álló erdeit -  írta - 
megszemlélni a kir. erdőfelügyelőség egyedüli közegének más iránybani 
elfoglaltsága miatt ideje nem maradt. A beszerzett adatok alapján ezen 
erdőknél rendszerint természetes úton, sarjadzás által, egyes esetekben pedig 
magfák hagyásával és a területek legeltetés elleni tilalmazás[a] által 
történik.” Tehát: az. erdő felügyelőnek még alkalma sem volt a felújítási 
kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, nemhogy a birtokosokat 
ösztönözhette volna az erdőtörvényből folyó feladatuk teljesítésére, illetve 
jól felfogott érdekükben az erdő megújítására.

Az erdők felújítása főleg a tölgyövben kívánt szakértelmet, különös 
odafigyelést. Azon a tájon, ahol legelőször találtak -  kihasználva a 
vasútépítés adta lehetőségeket - jól értékesíthető erdőket.

Az erdészeti szakirodalomban már az 1870-es években rosszallották azt a 
bánsági gyakorlatot, amelyet az ottani magánbirtokosok honosítottak meg.261 
Ok erdeiket a legjobb talajon is sarjerdő üzemben és 60 éves vágásfordulóval 
kezelték. Ez adta a leggyorsabb, legnagyobb tömegű tűzifát. A jelentős 
kínálat miatt azonban a tűzifa ára meglehetősen csekély volt, ezért a birtokos 
„helyzetét tűrhetővé teendő, többet s többet vágat /.../, hogy legalább a 
tömeg sokasága szaporítsa némikép[p] a jövedelmet, meg nem gondolva, 
hogy oktalan erdőpusztítása az anyaföld termőerejét kimeríti, hogy a 
szabályszerű készlet által képviselt tőkét saját és nemzedéke kárára 
elpocsékolja, hogy rablógazdálkodást űz.”

Az erdészek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a 
tűzifakeresletet a kőszén tömeges piacra jutása le fogja szorítani. így a most 
tűzifatermelésre berendezett erdők egy-két évtized múlva még 
értéktelenebbé válnak.

Mi a megoldás? Az 1878-ban elhangzott javaslat szerint ha nem is 
egyszerre, de fokozatosan át kell térni a 80 éves, szálerdőt feltételező 
vágásfordulóra, mert a kereslet tölgy műfára soha nem szűnik meg. Átmeneti 
megoldásként, főleg kisebb birtokosok számára pedig a középerdő üzemet 
ajánlották, ahol az alfát 40-50 éves fordában, sarjaztatással, a felfát pedig 
100-120 éves fordában és makkvetéssel (esetleg természetes lelújulással 
vagy csemeteültetéssel) újították volna fel.
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Az erdőtörvényt követő időben az erdészek legalább a legeltetési tilalmat 
igyekeztek elérni, s a többit a természet „őserejére” bízták, „mivel a magán
birtokosok a költségesebb vetővágások útján való felújítást, avagy 
mesterséges úton eszközölt makkvetést, csemete ültetést eddigelé nem 
alkalmazták.”262 A temesvári erdőfelügyelő, JESZENSZKY Béla ezen 
1886. évi tudósítását hadd egészítsük még ki egy, szintén tőle származó, 
1883. évi jelentéssel.263

A nemtörődöm, a pillanatnyi haszon szempontjait néző erdőbirtokosok 
figyelmét a következő módon kívánta az értékes síksági tölgyesek 
megóvásának szükségességéről meggyőzni. Arra gondolt, hogy ezt az 
erdőpusztítást az Országos Erdészeti Egyesület útján „szellőztetve 
behatóbban” kellene megtárgyalni, „miután az erdőbirtokosok rendesen nem 
szoktak ily félreeső falvakban lakni, tehát a kir. erdőfelügyelőnek alkalma 
sincs az erdők állapota felől a birtokosokkal véleményt cserélni, s őket 
meggyőzni, felvilágosítani ama hátrányokról, mely az ily sok helyt fényesen 
dotált, még erdővédeknek sem való erdőtisztekre pazarolnak.” Ha azonban 
az OEE révén jut a tudomásukra, hogy képzetlen emberekkel szakszerűtlenül 
gazdálkodnak -  vélte a felügyelő -  talán jobban elgondolkoznak a 
teendőkön. Tehát ismételten felbukkant a szaktudás, a megfelelő ismeret 
hiánya. Természetesen ennek van ellenpéldája is.

Szintén Temes megyében, Bázos község határában terült el az ismert 
dendrológus, gróf Ambrózy-Migazzi István Ármági-erdeje.264 A Béga és a 
Temes (mindkettő csatornázott vízfolyás) közötti részen a 0,5 részben 
kocsányos tölgy, 0,3-ban magas kőris, 0,2 részben pedig mezei szil és 
gyertyán fafajú erdő összkiterjedése 340 kh-t (196 ha) tett ki. Ennél sokkal 
fontosabb adat volt az erdő 70 éves korában produkált fatérfogata: 
hektáronkénti 470 db-os törzsszám mellett (ebből tölgy 180 db, a kőris 120 
db, a szil 90 db, míg a gyertyán 80 db), 32 cm-es átlagos mellmagassági 
átmérővel számolva (a tölgyeké 34,8 cm volt) a fatérfogat 457 m3-t tett ki. 
Amikor az állományt 1915-ben BECKER Róbert erdőmérnök törzsenként 
felvette, az általánosan használt Schwappach-féle fatermési tábla adatait, 
annak is az I. termőhelyi osztályra vonatkozó értékeit a mellmagassági 
átmérőben 8 cm-rel, a magasságát illetően 4 m-rel, míg fatérfogatban 
csaknem 50%-kal haladta meg. Ez az Ármági-erdőt a maga nemében 
Európa-hírűvé tehette. Ráadásul a birtokosnak lehetősége volt (lehetett 
volna, ha nem jön a román földreform) a terület időnkénti elárasztására, azaz 
„Európa-szerte híres erdőkolusszussá” nevelésére.

Megismételjük: ehhez nemcsak kitűnő természeti adottságok, hanem a 
hozzáértő birtokos megfelelő hozzáállására is szükség volt. Hadd jegyezzük
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azonban meg, hogy a XX. század első éveiben már éppen a tölgyesek 
felújítása kapcsán figyeltek fel a termőhelyi jellemzők, elsősorban a 
talajvízviszonyok megváltozásából következő nehézségekre. A lecsapolások, 
vízrendezések nyomán fellépő vízhiány, továbbá a hernyódúlások 
(elsősorban az apácalepke megjelenése) és lisztharmatfertőzések 
tölgypusztulásokat okoztak például a gróf Károlyi-féle hitbizományi 
uradalom Szatmár megyei részein is. Ezért új fafajok után kellett nézni. 
Ezeket MATUSOVITS Péter debreceni erdőfelügyelő a magas- és amerikai 
kőrisben, sőt a „kanadai” nyárakban vélte megtalálni.265

A téma lezárásaként hadd térjünk vissza az előhegységi tölgyesekre. 
Rájuk jellemző lehet egy Bihar megyei tudósítás.

STERBA Szabolcs 1901-ben úgy látta, hogy a megyében a kisebb 
birtokosok, akiknek elsősorban tölgyeseik voltak, az erdeiket minden 
rendszer nélkül kiszálalták. A visszamaradt tuskók vagy sarjadtak, vagy 
nem, de a legeltetést mindenképpen elkezdték (folytatták). így ezek a 
tölgyesek csaknem végérvényesen leromlottak. „A nagyobb uradalmaknál 
[viszont] -  írta -  az erdőtörvény életbe lépte előtt is volt némi erdőfelügyelet 
és kezelése, mely szép fiatal, középkorú, vagy vágatási korban levő, 
elegyetlen, jól záródott tölgy- és bükk-szálerdők visszamaradását 
eredményezte.”266

Az erdőtörvény által a magánuradalmaknak adott nagyobb felújítási 
szabadság, lehetőség „helyreigazítására” Szatmár vármegye vezetősége

9í>7 ^szabályrendeletet alkotott. Érdemes ennek a legfontosabb pontjait idézni, 
mert mutatja: a vármegyei autonómia akár az erdőtörvény 
„továbbfejlesztésére” is adott lehetőséget.

Az 1889-ben megfogalmazott szabályrendeletben a törvény 17.§-a alá 
nem tartozó birtokosokat is kötelezték (ha azok üzemtervet nem készítettek 
volna)

-  a futóhomokon álló, a véderdők és a feltétlen erdőtalajon álló erdők 
hat év alatti felújítására;

-  a futóhomokon álló erdőkben és a véderdőkben a legeltetést 
vármegyei közigazgatási bizottsági engedélyhez kötötték, míg a 
feltétlen erdőtalajon álló erdőkben 15 (sarjerdők esetén), illetve 20 
(szálerdők esetén) évi utótilalmat írtak elő (a legeltetés fenti 
engedélyeztetése összhangban van az erdőtörvénnyel, míg az 
utótilalmas ilyen, év szerinti megállapítása általában csak az 
üzemtervekben szerepelt);
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-  a legeltetési tilalmat tilalmi jelekkel kell szembetűnővé tenni (ez az 
erdőtörvényből következett, de általában az üzemtervekben írták 
elő);

-  „az alomgyűjtés a véderdőkben és futóhomokon álló erdőkben 
egyáltalában tilos, nemkülönben a feltétlen erdőtalajon álló 
erdőknek a legeltetésből fel nem szabadult összes területein.” (A két 
első kategóriába tartozó erdőkben az alomgyűjtést az erdőtörvény 
tiltotta, míg az utóbbi kitételt általában az üzemtervek írták elő.)

Ha a következő erdőövbe, a bükkbe lépünk, akkor itt az erdőátalakítás, 
-alakulás kérdését kell ismételten megemlíteni.268 Korábban rámutattunk, 
hogy az akkori fafajpolitika a bükkerdők fenyvesekké történő átalakítását 
szorgalmazta. Ennek érvényesítését a már idézett, magánuradalmakra 
készített üzemtervekben is láthattuk. Itt van alkalmunk mindennek a 
korlátairól szólni.

Legelőször említjük meg, hogy a lucfenyő Erdély-szerte az 1000 m-t 
meghaladó magasságokban volt sikeresen ültethető. A mélyebb vidékeken 
ugyanis a gombakárosítás (főleg a Trametes pini Fr.) miatt korán ki kellett 
termeim. így a cél, hogy tudniillik méretes, jó minőségű fenyőválasztékokat 
termeljenek, megvalósíthatatlanná vált. A lucfenyő gyenge szélállékonysága 
indokolta volna -  legalábbis a bükkösben -  a jegenyefenyő alkalmazását. Ezt 
a fenyőt azonban nehéz volt a csemetekertben megnevelni. A (kiterjedt) 
vágástérre történő kiültetése esetén pedig gyakran esett a fagy áldázatául, ha 
pedig netalán fel is serdült, az Erdélyben is szaporodó „fővad”, a szarvas 
legelőször ezt rágta le. Következésképpen még a belterjes gazdálkodásra 
törekvő birtokokon sem számoltak a jegenyefenyő be-, illetve 
visszahozatalával, hanem megmaradtak a lucfenyő mellett. így mind a 
bükkösök, mind a fenyőelegyes bükkösök lucfenyvesekké alakultak.

Szintén lucfenyvesekké alakultak a külterjesen kezelt, legeltetett elegyes 
erdők is. A lombfafajok ugyanis a marha szája alól nem tudtak kinőni, mivel 
azok ízletes rügyeit, zsenge ágait évről évre visszarágták. Egyedül a 
lucfenyőnek volt kiugrási lehetősége, így a felnövekvő állomány a legeltetett 
hegyoldalakon is lucfenyvessé vált.

Az, hogy a legelő marha a lucfenyő tűit júniustól (tehát a legzsengébb kor 
kivételével) nem rágta, egyféle „ápolásra” adott lehetőséget. BODOR Gyula 
Csík és Beszterce-Naszód megyei tapasztalatok alapján helyeselte -  mind 
tűzvédelmi, mind gyomtalanítási szempontból -  az 5-6 éves, ültetett 
lucfenyő-felújítások mérsékelt (tulajdonképpen sorközi) legeltetését. Ezt 
azonban csak megfelelően kitakarított vágásterületeken, legfőképpen pedig
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jó pásztorolás mellett, főleg csak kisebb csoportú (tehát nem csordás) 
állatokkal lehetett megvalósítani. így a legeltetésből fakadó taposási, netalán 
rágási kár nem érte el a gyomtalanításból származó hasznot. Ráadásul a 
költséges kézi sarlózást is meg lehetett takarítani.

Végül meg kell említenünk a lucfenyő térfoglalását az egykor más 
művelési ágú, főleg szántó, területeken, netalán az egykori települések, 
kisebb telephelyek nyomán. A folyamatot BODOR Gyula a 
következőképpen írta le: „az elterméketlenedés miatt felhagyott és legelte
tésre használt hegységi szántóföldeken lassanként megtelepedett a talajvédő 
boróka, melyet szúrós tűi miatt elkerül a legelő állat; a magasabb fekvésű 
lucosok szárnyas magját ide szállították és szétszórták a szelek; a boróka 
bokrok közé talajba iszapolta a hóolvadás és tavaszi eső; a kikelő 
csemetéknek nap heve ellen árnyalást, állatok kitaposása ellen védelmet, 
televényképződésével bő táplálékot nyújtott a borókás: hogy a fenyő 
visszahódíthassa ősi otthonát. S midőn a borókás ily módon befejezte 
hivatását és a fenyő zárt állománnyá fejlődött: a fenyő árnyékában elhal és 
kipusztul a borókás.”269

A fafajok után érdemes megvizsgálnunk az erdőfelújítások általános 
kérdéseit is.

A 36.016/1883. FIK. számú rendelet mind az erdőfelügyelőségek, mind a 
vármegyei erdészeti albizottságok figyelmét a 6 éven belüli (feltétlen 
erdőtalajú) erdőfelújításokra (a magánerdők esetén is) hívta fel. Később, 
például 1890-ben, az erdőfelügyelőségektől bekérték azok névjegyzékét, 
akik erdejüket az erdőtörvény életbelépése után használták ki, de az erdő 
felújításáról nem gondoskodtak.270

NAGY Gyula brassói erdőfelügyelő a következő Háromszék megyei 
birtokosokat jelentette be:

-  Kilényi Nagy Károly mikóújfalui 12 kh (7 ha) véderdeje;
-  Gróf Nemes Jánosné Béldy Polixena bodolai erdeje kb. 200 kh (115 

ha);
-  Zathureczky Gyula és társai 128 kh (74 ha).

Számunkra ennél érdekesebb TÓTHI SZABÓ Sándor nagyszebeni 
erdőfelügyelő levele, mert abból kitűnik, hogy a magánbirtokosoktól 
számonkért erdőfelújítások sokszor bonyolult, egyéb problémákat is 
érintettek.

TÓTH SZABÓ szerint Torda-Aranyos megyében, Alsójára községben 6 
birtokos összesen mintegy 36 kh (kb. 21 ha) erdőterületet kihasznált és 
szántónak alakított át. Csürülye és Bányabükk határában az erdő helyett 
legelőt alakítottak ki, az elsőben 249 kh-on (143 ha), a másodikban 118 kh-
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on (68 ha). Mivel azonban ezek az erdők nem feltétlen erdőtalajon álltak, az 
erdőfelügyelőség a művelési ág megváltoztatását tudomásul vette, azt az 
erdők törzskönyvéből kivezette. Előfordultak azonban erdőrendészeü 
áthágások is, mivel feltétlen erdőtalajon, sőt véderdőben akadályozták meg a 
felújulást -  elsősorban legeltetés által. „így a Bozsla Ferencz utódai, M. 
Peterd [Magyarpeterd], Toroczkón, Magurán [Járamagura], Szurdokon 
[Járaszurdok] s Berkes községek határában. Továbbá Székely Elek 
Aranyos-polyánán, Staffel Károly Topánfalván, Jakab Tódor -  Puszta 
Egres [Tordaegres], Grossmarun Ábrahám -  Kisbánya [Járabánya], Báró 
Thoroczkay József utódai -  Toroczkó Szt. György, id. Székely János -  
Toroczkó, Anka Jósif liu Iuon -  M. Peterd, Felekan Maxim-Puszta Egres, 
Deési Sándor -  Toroczkó község határain.”

Az erdőfelügyelő itt csak példákat sorolt fel, mert -  miként megjegyezte
-  „az utóbbi években többszáz ily eset előfordult, melyeket itt mind 
felsorolni sem lehetséges.” A jelentés mindenesetre tanúsítja: a magánkézre 
jutott erdők még a Székelykő körüli, kimondottan véderdőkkel jellegzett 
tájon is a fejsze áldozatául estek. Kellett a szántó, legfőképpen pedig a 
legelő.

Alsó-Fehcr megyében az akmári volt úrbéresek Barcsay Ákostól vettek 
meg egy erdőt, ahol azonnal el is kezdték az erdőirtást. Bár a minisztérium 
az erdőt „magántermészetűnek” nyilvánította, de mivel az feltétlen 
erdőtalajon állt, az erdőrendészeti áthágás egyértelmű volt. Ugyancsak 
erdőirtás történt Mogos, Havasgáld és Szászcsanád községek határában.

Kis-Küküllő megyében, Gógánváralján Pásztóhi Dániel Lőrincné 2 kh 
1408 négyszögöl (1,61 ha) feltétlen erdőtalajon álló erdejét „kihasználta s a 
természetes felújítást huzamos legeltetés által megakadályozta.” Ellene 
erdőrendészeti áthágás címén eljárás indult. Nem így gróf Ezsterházy István 
ellen, aki Alsóbajom határában mintegy 28 kh (kh. 16 ha) erdőt irtatott ki, 
de mivel az illető terület nem feltétlen erdőtalaj, a művelésig-változtatást 
egyszerűen csak átvezették.

Látható, hogy az erdőfelügyelőségek csak a feltétlen erdőtalaj, illetve a 
véderdők esetében tudtak beavatkozni. Az erdőrendészeü áthágás 
bejelentése azonban önmagában kevés volt ahhoz, hogy az erdőt ott 
felújítsák. Annál is inkább, mert az elhúzódó szemlék, vármegyei 
tárgyalások a tényleges erdőirtásokat akár 10 évvel is maghaladhatták 
Akkorra pedig a célba vett állapot, tudniillik a talaj megóvása akár 
illuzórikussá is válhatott. Az erdőtörvényt később értékelők is nagy hibának 
tartották, hogy az erdőfelügyelet -  különösen magánerdők esetében -  csak 6
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év múlva vizsgálódhatott, kérhette számon az erdőfelújítást.271 Akkor, 
amikor az eredeti állapot visszaállítására már alig volt esély.

Természetesen a felújítások elmaradása sokszor azokra az időjárási 
okokra vezethetők vissza, amelyek az éves minisztériumi jelentésekben is 
ismétlődően felbukkannak.272 Nevezetesen a magtermés kimaradása, a korai 
havazás, főleg pedig a szárazság. A vágásterületek legeltetése, illetve „az 
erdőbirtokosoknak az erdősítési munkálatoktól való idegenkedése” szintén 
jellemző volt az általunk most vizsgált birtokkategóriára is.

A mesterséges erdősítések, netalán erdőtelepítések kérdése a 
magánerdőkben, -területeken ugyanis általában nem volt központi probléma. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyik-másik uradalomban ne 
foglalkoztak volna csemetetermesztéssel, sőt kopárfásítással.

A dévai erdőfelügyelő 1884-ben a Marosillyei járást bejárva írta: ,3  
nem mulasztottam ez alkalommal kiemelni Br. Bornemissza Tivadar Ő 
méltóságának példát mutató törekvését a befásítás terén, mit követni többi 
birtokosnak is igen ajánlatosnak tartanék.”273

A mesterséges erdősítések jórészt akkor indultak meg, amikor az állam a 
munkát ingyenesen, illetve csekély térítési díj ellenében kiosztott 
szaporítóanyaggal támogatta. Erről tanúskodnak az 1912-ben 
megfogalmazott tudósítások.274

Arad megyéből írták: „Egyes magánbirtokosok e téren [tudniillik az 
erdősítések végrehajtásában! jó példával járnak elöl, különösen akkor, ha az 
állam által fenntartott csemetekertekből mérsékelt árban, avagy esetleg 
ingyen a szükséges csemetekészlethez juthatnak, miután ők maguk, 
szakember hiányában, csemetéket nevelni képtelenek.”

Ugyanebben a témában keletkezett a Szilágy megyei helyzetet bemutató 
tudósítás: az erdősítések előmozdításának érdekében 15 magánbirtokos 206 
ezer facsemetét kapott részben ingyen, részben kedvezményes áron.

Itt kell megemlékeznünk a kopárfásítási jutalmakról. Ezek ügymenetét 
már a Mezőség fásításával kapcsolatban feltártuk, sőt idéztük a jutalomban 
részesített mezőségi birtokosokat is.273 Itt most felsoroljuk az Erdély többi 
részén végzett, magánbirtokokon teljesített kopárfásítások díjazottjait.276
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Község Birtokos Jutalom
éve

Minősége A terület 
kiterjedése

Részletes leírása

1. Almásmező 
(Fogaras m.)

Manekutza
János
„földmívelő”

1892 III. rendű
elismerő
jutalom

14 kh (6 ha) Vízmosások által 
megszaggatott ho
mokos agyagtala
jon luc-, erdei- és 
feketefenyőmaggal, 
továbbá tölgy- és 
kori s - cs eme tékkel 
tör ténő erdősítés.

2. Adámos
(Kis-Küküllő m.)

Kovácsy Jenő 1904 400 koronás
elismerő
jutalom

15 kh (9 ha)

3. Gyergyószentmiklós 
(Csík m.)

Csiky Dénes 1905 500 koronás
elismerő
jutalom

21,5 kh 
(12,4 ha)

4. Erzsébetváros (Kis- 
Küküllő m.)

Dr. Issekutz 
Győző

1906 400 koronás
elismerő
jutalom

43 kh (25 
ha)

5. Désfalva (Kis- 
Küküllő m.)

Ifj. Pataky 
László

1907 500 koronás
elismerő
jutalom

12 kh (7 ha)

6. Biízásbesenyő (Kis- 
Küküllő m.)

Mátyás
Sámuel

1907 400 koronás
elismerő
jutalom

15 kh (9 ha)

7. Köpec (Háromszék 
m.)

Bocz Gábor 1908 300 koronás
elismerő
jutalom

7,9 kh (4,6 
ha)

8. Erősd (Háromszék 
m.)

Remenyik
Mátyás

1909 600 koronás 
III. rendű 
jutalom

30 kh 
(17,27 ha)

9. Kolozsvár (Kolozs 
m.)

Zsakó István 1909 500 koronás 
I. rendű 
elismerő 
jutalom

35 kh 
(20,14 ha)

Lehetőségünk van egy jutalmazási eljárás nyomon követésére.
Dr. Montbach Imre és Jenő a Kecsed (Szolnok-Doboka m.) község 

határában végzett erdőtelepítéssel 1909-ben pályáztak erdősítési 
jutalomra.277 Kérvényükben leírták, hogy a mintegy 800 kh-os (kb. 460 ha) 
területükből 26 kh 1049 négyszögölön (15,37 ha) végeztek tölggyel, akáccal, 
erdei- és feketefenyővel erdősítést, s így a 600, illetve 800 koronás 
nagyjutalomra tartanak igényt. (Munkájukhoz semmiféle állami támogatást, 
tehát ingyencsemetét sem kaptak.)

Az illetékes kolozsvári erdőfelügyelő az említett területet felkereste, s 
arról szakvéleményt készített. Ebben leírta, hogy az említett erdőtelepítés „9 
tagban fekvő 23,77 kát. hold, a közlekedési út melletti mezőgazdasági 
földekre hajló, déli fekvéssel, 5-25° lejttel bíró, omlásos, helyenként 
vízmosásos oldalak, a /.../ helyrajzi szám alatt fekvő 2,88 kát. hold
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mezőgazdasági földek között észak-déli irányban elnyúló és a közlekedési 
utat átszelő mély vízmosásos árok, annak oldalai és feje.” Tehát tipikusan 
véderdőnek való kopáron történt a telepítés, aminek az eredményességét az 
erdőíelügyelő 70%-osnak minősítette.

A közigazgatási bizottság útján beterjesztett pályázatra a földművelésügyi 
miniszter azt válaszolta, hogy egyelőre elfogadja, de a pályázati díj 
odaítélésére majd 1914-ben fog visszatérni. Akkor az erdő felügyelő ismét 
szakvéleményt állított össze. Megállapította, hogy a tulajdonosok a 
szükséges pótlásokat 1910-11-ben elvégezték, de „a beerdősített területekből 
1913. évben a nagy esőzések folytán megcsúszott négy helyen 8 kát. hold és 
e területeken az erdősítés megsemmisült, a többi területeken a siker 40-70% 
között váltakozik.” Az erdő felügyelő a bekövetkezett természeti kár ellenére 
is javasolta a jutalom odaítélését, mivel az említett kopárfásítás a 
tulajdonosoktól már így is óriási költségeket igényelt. Megemlítette azonban, 
hogy a jutalmazás során a miniszter kösse ki: „hogy birtokosok kötelesek a 
megcsúszott területeket újból beerdősíteni és a hézagos helyeket kipótolni.”

Szintén ekkor bírálták el Zsakó István bokaj[alfaIu]i (Hunyad m.) 
birtokos pályázatát, amelyet a következőképpen jellemeztek: Zsakó a „saját 
költségén végzett /.../ kopár vízmosásos területen a bokaji határon /.../ 
mintegy 30 k. hold területen foganatosított közhasznú erdősítésft] /.../, az 
erdősítés állapota és sikere igen jó, azt birtokos a kívánalmak és törvényes 
követelményeknek megfelelően önmaga lelkiismeretesen kezeli, s e nagy 
költséggel létesített erdősítés fenntartása úgy a már megtett intézkedések 
által, valamint nevezett birtokosnak a közhasznú erdősítések iránti hajlama 
és szeretete által teljesen biztosítva van.”

Az erdősítések tényleges jutalmazása azonban a kitört világháború miatt 
nem történt meg, azt a következő, 1915-ös évre halasztották, majd pedig 
végleg elmaradt. A kopárfásítók erőfeszítéseiből mindez azonban semmit 
nem von le. (Lásd a 19. fényképmellékletet.)

A következőkben két, szintén a háború okozta nehézségekkel összefüggő 
esetet tárgyalunk. Közülük először az erdőfelújítási kötelezettség 
elmulasztását idézzük.

A kolozsvári erdőfelügyelő az 1917. évi bejárásakor felfedezte, hogy 
báró Kemény Pálnak (Magyar)gyerőmonostor (Kolozs m.) határában 
mintegy 250-300 kh-nyi (140-170 ha) felújítatlan vágásterülete van.278 
Ráadásul -  miként azt BOGDÁN Géza a vármegyei bizottságnak megírta- 
az adott terület nemhogy feltétlen erdőtalajúnak, hanem jórészt véderdőnek 
minősítendő. Ott a legeltetést azonnal be kell tiltani, s évenként mintegy 30 
kh-nyi (17 ha) erdősítéssel a felújítást el kell kezdeni.
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A fenti szellemben fogant közigazgatási bizottsági határozat ellen a 
tulajdonos a földművelésügyi miniszterhez fellebbezett. „Egyébiránt -  írta -  
az erdőtörvény 40-ik évében derült ki, hogy területem feltétlen erdőtalaj, 
pedig mindenik erdőfelügyelő úr látta.” További mintségül hozta fel, hogy 
Magyargyerőmonostor és Felsőgyerőmonostor községek lakosai 
marháikat máshol nem tudják legeltetni, még ha megtiltaná is, a szóban 
forgó területet nem tudnák kikerülni. „A mennyire tisztelem a 
magántulajdont s távol állok a bolsevizmustól, ép|p] annyira elítélem azokat 
az önként, vagy hatóságilag felállított korlátokat és tilalmakat, melyek a 
népet erőszakra kényszerítik s a bolseviki eszmének megnyerik. Én ilyen 
tilalom érvényesítésére nem vállalkozom, két község népével a legeltetési 
idény alatt állandó közigazgatási perben állani, két községet megnyomorítani 
nem akarok. Naponként erdei legeltetési kihágásért feljelentést tenni, 
naponta a közigazgatási hatósághoz tárgyalásra járni semmi kedvem. Ezt a 
terhet, ha már gyámkodni akar, vállalja az erdészeti kincstár.”

Ezen fellebbezésre a minisztérium olyan választ készített elő, amelyben 
nem tekinthettek el a vágásterület felújításától. Mégis adtak lehetőséget a 
helyi hatóságoknak arra, hogy ők évről évre a fel nem újult terület egy 
részén legelőt jelöljenek ki. (Erről az 184.858/1918. FM. sz. rendelet is 
hasonlóképpen intézkedett.) A minisztériumi állásfoglalás azonban 1918-19 
telén már nem jutott vissza a vármegyei hatóságokhoz, illetve 
földbitokosokhoz.

Az új erdővásárlásokkkal, pontosabban: erdőterület-vásárlásokkal a 
birtokosok gyakran erdősítési hátralékokat, szinte megoldhatatlannak tűnő 
erdőfelújítási feladatokat is „vásároltak” Példaképpen Urmányi János 
jósikafalvai (Kolozs m.) birtokos példáját idézzük.279

A magyarvalkói közbirtokosság 1904-ben a Kalotaszegi Erdőipari Rt.- 
nek kiterjedt erdőket adott el. A részvénytársulat a többnyire 
lucfenyőerdőket letarolta, majd azokat, azok talaját tovább adta. Urmányi 
János 1907-ben így vásárolta meg a cég erdőinek visszahagyott földjét azzal, 
hogy a még ki nem termelt erdők talaját csak a fakitermelés megtörténte után 
veheti ténylegesen is birtokba.

Urmányi -  miként magát jellemezte -  „70 éves öreg ember”, aki fivérei 
családja számára kíván egykor majd jövedelmező lucfenyvcseket létesíteni. 
Ennek kezelésére -  írta -  megfelelő szakértelemmel rendelkezik. „Hiszen 
még édes atyám is erdőgazdaságot folytatott és gyerekkoromtól kezdve 
erdőgazdaságban éltem saját magam is. /.../ Őszinte önérzettel mondhatom, 
hogy nekem a kir. erdőfelügyelőségnek sem szakértői támogatása, sem
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gyámkodására nincs szükségem ah[h]oz, hogy jósikafalvai erdőuradalmamat 
egy kifogástalan fenyőerdő birtokká növeljem és gyarapítsam.”

Erre a kolozsvári erdőfelügyelő elleni indulatos kifakadásra az adott 
okot, hogy a vármegyei közigazgatási bizottság már 1915-ben tárgyalta az 
Urmányi-féle birtok elhanyagolt, a szomszédos erdőtulajdonosokat is 
megbotránkoztató, letarolt, legeltetett vágásait. A vármegyei bizottság az 
erdő felügyelőtől kért véleményt, aki 1917 telén kelt levelében főleg a 
mértéktelen legeltetést -  mint az erdők felújulásának legfőbb akadályát - 
kifogásolta. A közigazgatási bizottság így a legeltetés mérséklését és évente 
legalább 300 kh (173 ha) erdőterület felújítását rendelte el, ami ellen az 
erdőbirtokos a földművelésügyi miniszterhez fellebbezett.

Mielőtt az ügyet tovább vizsgálnánk, két dolgot még meg kell 
jegyeznünk, amelyek a háborús viszonyokra utalnak. Az egyik: Jósikalalva 
környékén a háborús állapotok ellenére is még megfelelő marhatenyésztés 
folyt, s ez jórészt a rendelkezésre álló elegendő legelőterületnek tudható be. 
A tényt a nagyközség képviselő-testülete határozatban erősítette meg, s a 
miniszteri állásfoglaláskor kérte ezt figyelembe venni. A másik Urmányi 
erdészeti szakértelmével kapcsolatos. Ő arra hivatkozott, hogy a család „ősi 
fészkében”, Gyergyóban ismerte meg a lucfenyvesek felújításának módját. 
Ezért képes a munkákat irányítani. Igaz -  írta -  , erdőőrökkel se nagyon 
rendelkezik, mert azokat meg behívták katonának. S itt tett egy újabb, az 
állami erdészeti adminisztrációt érintő megjegyzést. Az ő erdőőreit a 
behívások alkalmával nem mentették fel. Amikor azonban közülük többen 
átmentek a szomszédos kincstári erdőkbe egyszerű erdei munkásnak, akkor 
azonnal megkapták a katonai szolgálat alóli felmentést. így -  folytatta 
Urmányi -  tényleg kénytelen maga irányítani a vágásterületeken folyó 
munkákat.

A minisztériumba eljutott fellebbezés ügyében 1918 augusztusában BÍRÓ 
János és CZILLINGER János, elismert szakemberek, tartottak helyszíni 
szemlét. Az általuk készített szakvélemény néhány általános, nem csak erre a 
birtokra érvényes megállapítási is tartalmazott.

Mindenekelőtt leírták a birtok fekvését, kiterjedését, amely leírásban a 
régi, még a magyarvalkói közbirtokosság számára készített üzemterv és 
üzemtervi térkép volt a segítségükre. A mintegy 27,6 ezer kh (kb.15,9 ezer 
ha) birtok 27 km hosszban a Szamos, 17 km hosszban pedig a Bélés folyók 
mentén terült el, melyet a „harmadik oldalán egy hosszú határvonalon még a 
régi időből származó, a Magyarországot Erdélytől elválasztó és elhatároló 
sáncok határolnak.”
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A terjedelmes birtokon 3612 kh-at (2079 ha) találtak úgy, hogy ott már a 
lucfenyő természetes felújulása egyáltalán nem remélhető, míg a részben 
erdősült, de pótlásra szoruló erdőrészleteket 1590 kh-ban (915 ha) adták 
meg. Az erdőfelújítások ezen számottevő elmaradásának okát 
tulajdonképpen három forrásra vezették vissza.

Az elsőt mindjárt a fakitermelő cég kíméletlen munkája szolgáltatta. A 
kitermelés során nemhogy az esetleg megjelenő újulatot nem kímélték, 
hanem a nem, vagy kevésbé használható választékokat, gallyakat is a 
területen hagyták. Ezzel nemcsak a felújítást akadályozzák, hanem több száz 
holdat tesznek ki a fokozott tűzveszélynek is. (Urmányi két komolyabb 
tűzesetről számolt be.)

A másik nehézséget az crdő(talaj)tulajdonos helytelen felújítási 
módszerében találták meg. „Az az oka -  írták -  ennek [a] rendkívül 
elszomorító állapotnak, hogy az erdőbirtokos egyáltalán nem híve a 
luezfenyő csemetével való ültetésnek, a vágásokat a kihasználás befejezése 
után nem ülteti be erőteljes, a gyomokkal könnyen megbirkózó, 3-4 éves, 
iskolázott luezfenyő csemetékkel, hanem hellyel-közzel a tuskók tövébe 
luezfenyőmagot vet, erre a vágásterületet azonnal legeltetés alá veszi, a 
minek következménye azután az, hogy az ekként felújítani szándékolt 
vág Isteni leteken legfeljebb 0,1-0,2 sűrűségű luczfenyőcsemetés telepedhetik 
meg.”

Harmadik ok tehát a korai, s meglehetősen kíméletlen legeltetés. Itt 
azonban megjegyzik, hogy ezen a birtokon mégsincs sem a talajban, sem 
pedig a fiatalosokban szembetűnő legeltetési kár. „Ennek az a magyarázata, 
hogy a szóban forgó erdőbirtok terep- és talajviszonyai általában kedvezőek, 
fűtermése dús, és hogy a füves területek nem voltak túlterhelve, illetve a 
legelő állatok mindenütt elegendő füvet találván, a csemetéket nemigen 
bántották.” Tehát a legeltetést továbbra is meg kell engedni -  s itt már a 
megoldási módoknál tartunk -  , de azokat esetről esetre a vármegyei 
közigazgatási bizottsággal el kell bíráltatni. Csak a megtervezett, a felújítás 
igényeit figyelembe vevő legeltetést lehet engedélyezni. Mert az igaz ugyan, 
hogy a legelő marha a csemetékben nem tesz kárt, de az is igaz, hogy a 
helytelen felújítási gyakorlat szerint nincs is megfelelő mennyiségű csemete.

Itt a szomszédos, gróf Bánffy György-féle birtok példáját idézik, ahol -  
szakértő erdőtiszt vezetésével! -  3-4 éves lucfenyőcsemetével erdősítenek. 
Az uradalom a kát. holdanként elültetett 3000 csemetével (ez hektáronként 
5200 darabot jelent) „meglepően szép sikert mutatott fel.” Urmányi 
erdőbirtokán is ezt a példát kell követni. Csemetét a magyarvalkói állami 
csemetekertből, vagy pedig az előbb említett, szomszédos uradalomból
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szerezhet be, később azonban elkerülhetetlen egy saját csemetekert 
létesítése. így -  vélték a szakértők -  évente legalább 150 kh (86 ha) 
vágásterület elmaradt felújítását lehet elvégezni, s 1932-33-ra a jelenlegi 
állapotok megszüntethetők.

Az előbb említett, feszített munkához azonban már most, a háború alatt 
hozzá kell fogni. Urmányi kifogása, hogy tudniillik nincs elegendő munkás, 
a következőképpen orvosolható. A kincstár „a téli idényben /.../ kihirdetteti 
a szomszédos falvakban, hogy csak azoknak a lakosoknak marháit hajlandó 
legelőre felfogadni, a kik a tavaszi idényben (április közepétől május 
közepéig) egy bizonyos, előre megállapított napszámbér mellett 
(gyermeknapszám 3-4 K, asszonynapszám 6 K) erdősítési munkálatok 
végzésére jelentkeznek.” A továbbiakban azt is kiszámították, hogy az 
Urmányi-birtokon a feladattal 50 napszámos alkalmazása esetén 30 
munkanap alatt lehetne végezni, mert egy kát. holdra 3000 csemetét átlag 10 
napszámmal lehet elültetni.

A vágástakarítást szintén napszámosokkal, ősszel fogadott és akkor 
foglalkoztatott emberekkel kívánták megoldani. Itt azonban ismét kitértek a 
legeltetésre. Mivel a fakitermelő cég a továbbiakban sem fog rendezettebb 
vágásterületeket átadni, azokon a legeltetési a csemeteültetés évéig kellene 
megengedni. A szarvasmarha ugyanis töri, tiporja az ott hagyott gallyakat, 
ágakat, s így csökkentik a tűzfészkek kialakulásának esélyét.

BÍRÓ és CZILLINGER javaslatukban részletesen foglalkoztak a legelők 
használatával, a kíméletes legeltetés kérdésével. Sőt azt is felvetették, hogy a 
terület egy részén állandó legelőt lehetne létesíteni. Ezzel nemcsak az 
erdőtulajdonos erdőfelújítási kötelezettségei csökkennének, hanem a 
környező községek is állandó legelőhöz juthatnának -  az erdőn kívül.

„Végül javasoljuk -  írták -, hogy erdőbirtokos figyelme felhívassék arra, 
hogy ezeknek a feladatoknak kellően megfelelni és ezt a nagykiterjedésű, 
rendkívül értékes, de felette elhanyagolt erdőbirtokot hasznothajtóvá tenni 
csak akkor lesz képes, ha azt rendszeres gazdasági terv szerint kezeli, s olyan 
szakértő erdőtisztet alkalmaz, a ki ezeknek a feladatoknak irányítására kellő 
szakértelemmel bír, nemkülönben ha az erdőbirtokon a beerdősítendő 
vágásterületek közelében megfelelő számú és terjedelmű csemetekerteket 
telepít és tart fenn.”

A fenti szakértői vélemény alapján azonban már intézkedésre nem került 
sor, mert az 1918. őszi változások megakadályozták mind a vármegyei, mind 
az erdészeti igazgatás működését. így ez a birtok csak arra lehet példa, hogy 
az ország vezető erdészei hogyan látták leküzdhetőnek egy kiterjedt 
felújítatlan vágásterülettel rendelkező birtokon az elmaradásokat.

166



Ugyanakkor utalunk a XIX. század eleji-közepi állapotokra, amelyek ezt a 
birtokot -  miként az idézett összeírásokból már kiderült -  jellemezték. Az 
erdők sorsa a jobbágyi használatok után, azokat megváltva sem volt a 
legjobb kezekben.

Végül egy kopárfásítási tervet idézünk Kolozs megyéből. A Borsa 
völgyében, Borsaújfaiuban, a „babucák” vidékén,280 a Kolozsvári járás 
főszolgabírája 1910-ben az 1894. évi XII. te. 13. §-a alapján több 
magánbirtokosnak kopárfásítást írt elő.281 A Glodurok- és Pojen-dűlőkben 
lévő kétágú vízmosás összes hossza 1000 öl (1896 m) volt, s a 
vízmosáskötéssel és fásítással érintett terület 3,1 kh-at (1,8 ha) tett ki. Az 
1911-ben összeállított fásítási terv szerint a tulajdonosoknak 1913-ban 16 
ezer akác- és 4 ezer fűzcsemetével, továbbá megfelelő gátakkal kellett a 
vízmosást megkötni, befásítani. A munka azonban 1913-ban nem kezdődött 
meg, mert a tervet átdolgozták, s így csak 1915-ben emelkedett jogerőre. Az 
állam viszont a háborús helyzet miatt akkor már nem tudta folyósítani a 
tervezett, ígért 780 K segélyt. így a vízmosáskötés csak terv maradt, amire 
1919 áprilisában ráírták: „Háborús állapot és megszállás miatt érdemleges 
intézkedés nem tehető, miért is az ügyirat ideiglenesen irattárba 
helyezendő.”

4.6 Szolgálati viszonyok

A Magyar Erdész 1906. évi egyik számában FERENCZFI József háborog 
azon, hogy a budapesti Kerepesi úton lévő cselédelhelyezési intézet 
hirdetőtábláján a kocsisok, inasok, szoptatós dajkák mellett, sőt után, az 
„erdész” is szerepel.282 Azaz a szakma, a milliós értékekkel dolgozó erdész 
társadalmi helyzete, netalán megbecsültsége az előbb felsoroltakkal van „egy 
magasságban” Erről pedig -  vélte -  leginkább az erdészek tehetnek, 
különösen a magánuradalmi szolgálatot ellátók.

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést részletesebben is!
Az erdőtörvény 36. §-a alapján a kötött forgalmú birtokokon erdőtisztek 

csak az erdőakadémiai végzettséggel, továbbá államvizsgával rendelkező, 
feddhetetlen életű, hatósági esküt tett személyek lehettek. A törvény 17.§-a 
alá nem tartozó birtokosok azonban bárkit erdőtisztnek, továbbá erdőőrnek 
feleskethettek. (Az esketési okmányokat lásd a 4-6. számú mellékletben.) 
Tőlük csak a feddhetetlen előéletet követelték meg, az iskolai végzettséget 
(netalán az írni-olvasni tudást) nem (38. §). Ez tág teret nyitott mind az

167



elnevezésbeli, mind a tényleges tudás, főleg pedig a munkavégzéssel 
kapcsolatos eltéréseknek.

Különösen így volt ez az államerdészeti szolgálatot ellátókkal történő 
összevetéskor, mivel ott pontos nevezék- vagy rangsorrendet honosítottak 
meg. A laikusok -  beleértve a törvényeket hozó politikusokat is -  erről 
azonban mit sem tudtak.

Az 1880-as években, amikor az erdőtörvény végrehajHsának egy-egy 
részletével kapcsolatos rendeletek megjelentek, a törvény fenti, a 
szakképzettséget nagyon tágan értelmező intézkedését továbbra sem 
egyértclműsítették. „Erdőtisztnek -  írták a 30.686/1880. FIK. számú 
rendeletben -  , tekintet nélkül arra, hogy minő természetű erdőbirtokban 
alkalmaztatik, általában véve csak olyan tényleges erdészeti szolgálatban 
álló egyén tekinthető, aki a mellett, hogy a birtokos vagy a felettes hivatal 
által tiszti rangban állónak jelentetik be, egyúttal azt is igazolni képes, hogy 
az erdőgazdaság szellemi munkálkodást vagy szakértelmet feltételező 
valamelyik kezelési vagy üzemi ágának vezetésével vagy önálló intézésével 
van megbízva.”284

A feltétel érvényesítésére egy Hunyad megyei példát tudunk bemutatni.
Maderspach János hacazseli földbirtokos 1883-ban előbb a vármegyei 

bizottsághoz, majd a minisztériumhoz fordult azért, hogy alkalmazottja, 
SCHMIDT Frigyes, erdőtiszti esküt tehessen.285 A minisztériumban azonban 
a kérést arra hivatkozva utasították el, hogy az erdőtörvény szerint ugyan 
felsőbb iskola nélkül is tehet valaki erdőtiszü esküt, annak azonban nemcsak 
a feddhetetlenségét, hanem az előbb említett „szellemi munkálkodást” is 
igazolnia kell. Nevezett (azonban) „megelőző időbeli szolgálata alatt csak 
alárendelt altiszti s illetőleg erdőőri teendőket végzett.” Ezért a demsus- 
klopotivai szolgabíró jogosan tagadta meg Maderspach ismételt kérését; 
SCHMIDT Frigyes nem lehet erdőtiszt.

Az erdőtiszti felesketés egyébként nemcsak az erdőtörvény utáni 
évtizedekben, hanem a későbbiekben is borzolta a kedélyeket. MÁRTON 
Sándor 1905-ben fejtegette, hogy a magánuradalmakban a személyi 
szolgákból előbb erdőőröket, majd pedig erdőtiszteket „csinálhatnak.”286 Az 
esküszövegben (lásd a 4. számú mellékletet) ugyanis sző nincs arról, hogy 
az erdőtiszt az erdőkre vonatkozó törvényeket megtartja, netalán az 
erdőgazdaságot híven vezeti stb. Ezzel kapcsolatban nem is az esküszöveg 
megváltoztatását tartotta a legfontosabbnak, hanem -  vélte -  az erdőtiszti 
eskü letételét valódi felsőfokú végzettséghez kell kötni. Akkor majd nem a 
tulajdonos határozza meg, hogy kiből „csinál” (magán)erdőtisztet, hanem a 
selmeci professzorok.
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Az uradalmi erdőtisztek „megbízatási” kritériuma természetesen nemcsak 
a fizetést, társadalmi rangot, hanem a tulajdonos szempontjából fontos 
hozzáértést takarhatta. De mi volt a magánuradalomban a legfontosabb 
1879-ig, sőt azután is? A vadászat. így a „megbízatás” az uradalmi (a 
vadászatokon szintén jeleskedő) hajdúktól287 kezdve az inasokon, kuktákon 
keresztül a „leibjágerek”-ig terjedhetett. Még ez utóbbi volt a 
legszerencsésebb eset. Az erdészek mindenesetre az uradalmakban is fel 
akartak szabadulni a vadászat gyámkodása alól. Ezt némileg segítette a 
11.240/1881.FIK. számú miniszteri rendelet, amely az erdőtisztek 
felesketését magar honossághoz kötötte.288 Tudjuk ugyanis, hogy az, 
uradalmi vadászok jó része osztrák és cseh volt, így ők (közvetlenül) nem 
lehettek erdészek.

Még a vadászatnál időzve célszerű idézni ROTH Gyula, soproni 
erdőművelési professzor véleményét.289 Szerinte az az erdész, aki az 
erdőhivatást komolyan veszi, megóvja az erdőt a túlzott vadlétszámtól, míg 
amelyik inkább vadászatpárti, annak az erdeje hamar esik áldozatul a 
túlszaporodott vadállománynak. S akkor ugyanebből az időből idézhetünk a 
másik oldalról, az erdőtulajdonos, a vadász oldaláról egy vélekedést: „Egy 
«szakképzett» erdész -  írta gróf Széchényi Ferdinánd csak egészen 
kivételesen lehet egyben kiváló vadász is.”290 A „zöldruhás” erdőjáró a 
köznép szemében mindenesetre vadász-erdész volt. Holott már a 
századfordulón is hangsúlyozták: a vadász nem szakképzett erdész, az erdész 
viszont egyben (szakképzett!) vadász is.

A ruhaviseletről, főleg pedig az egyenruháról az egész dualizmus ideje 
alatt mind az állami, mind a magánuradalmi erdészeket illetően élénk viták 
folytak.291 Többen azzal érveltek, hogy a lakosság a katonai uniformison 
kívül semmiféle egyenruhát nem fogad el, mert abban az abszolutizmus, a 
Bach-rendszer továbbélését látja. (Talán ezért is nem alakult ki nálunk olyan 
„egyenruhakultusz”, mint a szomszédos német vagy orosz birodalomban.) 
Ráadásul az egyenruhához megfelelő viselkedési norma, netalán társasági 
szabályzat is tartozik, amivel legkevésbé a magánuradalmi, „csinált” 
erdőtisztek bírnak, illetve ha tudnak viselkedni, akkor meg az erdőben nem 
nagyon tudják, hogy mi is lenne a teendőjük. Célszerűtlennek tartották a 
tiszti rangot jelölő oldalfegyvert, a kardot is, amivel az erdőben nemigen 
lehetett mit kezdeni. így egyedül a tiszti parolint, esetleg a karszalagos 
rangjelzést tartották elfogadhatónak, amelyeket viszont csak szolgálatban 
kellett volna hordani.

A tiszti ranggal kapcsolatban egy lényeges dologra kell rámutatnunk. Az 
akadémiát végzett, az egyéves katonai „önkéntességet” leszolgált erdőtisztek
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nemcsak „udvarképesek”, hanem „párbajképesek” is voltak. Tehát a rajtuk 
esett sérelmeket akár „úriember”-ként is megtorolhatták. Nos, az 
erdőbirtokosok gyakran ettől is tartottak, mert az erdészek alkalmazása során 
bizony merülhettek lel vitás ügyek.292 Mindjárt meg is látjuk, hogy miért.

Vissza kell térnünk az 1879. évi XXXI. te. 36.§-ára. Ebben úgy 
gondoskodtak a törvény életbelépésekor hivatalban lévő, szakképzettséggel 
nem rendelkező erdőtisztekről, hogy azokat állásukból -  a szakképzettség 
hiányára hivatkozva -  nem lehetett elmozdítani. Az esetleges előléptetésüket 
viszont a képesítés megszerzéséhez kötötték. Tárgyunk szempontjából ez a 
kérdés azért érdekes, mert a hitbizományi birtokokra (hasonlóan a többi 
kötött forgalmúhoz) előírták a szakképzett erdőtiszt alkalmazását. Egyik
másik „ügyesebb” birtokos azonban ezt az említett szakképzetlenek állásban 
hagyásával, netalán a mellé felvett, képzettséggel rendelkező erdész 
beosztottként történő alkalmazásával oldotta meg. Ez utóbbi végezte az 
erdőfelügyelő által meghatározott, számára érthető feladatokat, míg az 
előbbi „főerdészkedett” -  miközben az uradalmi erdőhivatali tisztet akár 
évtizedekig sem töltötték be.293 A birtokos ugyanis nem akarta a végzett 
erdészt a „leibjáger” fölé helyezni.

A korábbi viszonyok továbbélésének természetesen nem csak érzelmi 
okai voltak. Tudjuk, hogy az erdőtörvény meghozatala utáni időben általános 
volt a szakképzett erdészek hiánya. Ahogyan azonban nőtt a Selmecbányán 
végzettek száma (lásd a 20-21. fényképmellékletet), egyre többen 
helyezkedtek el magánuradalomban. Hogy a munkavállalási lehetőségek 
sorában -  különösen a kötelező gyakorlati idő kitöltését követően, az 
államvizsga után -  a magánuradalmak (beleértve a hitbizományiakat is) az 
utolsó helyen voltak, szintén egzisztenciális okokra volt visszavezethető.294

Legelőször a határozatlan időre történő alkalmazást, s ezzel 
összefüggésben a nyugdíjjogosultságot említhetjük meg. Az uradalmi 
erdészek ugyanis legtöbbször mindenféle írásbeli megállapodás nélkül, 
legfeljebb az álláshirdetésekben megszabott feltételekkel léptek -  gyakran 
előbb próbaidős -  szolgálatba. A nyugdíj hiányát kezdetben az 
államerdészeknél magasabb juttatások kiegyenlítették, de később ez az előny 
„elolvadt” Az államerdészekct megillető évi szabadság (általában hat hét) 
viszont magánszolgálatban általában nem járt. A munkahelyről történő 
legrövidebb eltávozási lehetőség is a birtokos pillanatnyi hangulatától 
függhetett.295

Itt jelentkezett a másik gond, az uradalmi erdőtisztek függőségi, fegyelmi 
szabályzata, illetve annak hiánya. Mivel alkalmazásuk teljes egészében a 
birtokos jóakaratán, netalán rokonszenvén múlt, a legkisebb hiba (akár vélt,
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akár tényleges) szintén az ő elbírálása alá tartozott. A hibák természetesen 
leginkább a vadászattal kapcsolatban fordultak elő, s az erdész -  miként 
egykor az úriszék esetében -  kénytelen volt ura és parancsolója ítéletét 
elfogadni. Ráadásul fellebbezésnek sem volt helye, hiszen ha másik 
uradalomba ment, oda is vitte a hírét: őt már valahol megfenyítették, a 
munkájával kapcsolatban (netalán a birtokoshoz való viszonyában) hiányos
ságot találtak. Tehát akár párbajozhatott is, de a javát az sem szolgálta, 
szolgálhatta.

Ez utóbbira, a magánuradalmi szolgálatból történő távozásra a kortársak 
érdekes javaslattal álltak elő. Létesítsen a Magyar Erdész -  írták -  
„Tájékoztató a magánerdőtiszti állomásokról” címmel egy könyvet, ahová az 
állásukat elhagyni kényszerültek távozásuk valódi okát bejelenthetnék. így 
az állásra pályázók ebből a könyvből tájékozódhatnának, hogy az illető 
uradalomban mi vár rájuk, mire kell figyelni stb. „Különben /.../ nekünk -  
tudniillik a Magyar Erdész olvasóinak -  főleg azon állásokról lesz 
szükségünk a kimerítő ismertetésekre, melyektől minden értelmes embert 
távoltartani óhajtunk.”296

A legelső szempontra, a határozatlan időre szóló alkalmazásra, a 
következő javaslat elfogadását szorgalmazták.

Legalább a hitbizományi uradalmakban érjék el, hogy az erdészt ne a 
birtok pillanatnyi haszonélvezői, hanem a hitbizományi bíróság alkalmazza. 
S így számára nemcsak az élethossziglani állást, hanem a nyugdíjat is 
biztosítsák.297

A fegyelmi ügyek elrendezésére pedig jónak látták volna egy erdészeti 
kamara létrehozását. Ez a szervezet gondoskodott volna a tagok jogainak, 
érdekeinek védelméről. Ugyanakkor az erdőbirtokosok is garanciát kapnak; 
nem „szédelgők” jelennek meg náluk, s milliós vagyonukat nem

9 0 0komolytalan emberekre bízzák."
Tehát az említett „fekete könyv”-nél azért jobb ötletek is elhangzottak, de 

ahogyan az egyikből, úgy a másikból sem lett semmi. (Igaz, az erdészeti 
kamarák kérdése -  ha más összefüggésben is -  a trianoni Magyarországon, 
1923-ban újra felmerült, de a törvényhozás ez elől elzárkózott.299)

Az erdőtörvény meghozatala után jó 20 évvel, 1901-ben az országban 
280 felesketett erdőtiszt állt magánuradalmi szolgálatban, amelyből csak 36 
rendelkezett erdészeti oklevéllel.300 Hogy ebből mennyi szolgált Erdélyben, 
nem tudjuk. Arról viszont van adatunk, hogy jó 10 évvel később, 1912-ben 
Szolnok-Doboka megyei Jósika- és Bánffy-uradalmakról az erdőfelügyelő 
örömmel jelentette: az erdőket „külön szakértő erőtisztek kezelik.”301
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Az erdőtisztek javadalmazást illetően jórészt folytatták a korábbi 
hagyományokat, nevezetesen a jelentős természetbeli juttatást. Példaképpen 
az előbb említett báró Jósika-féle hitbizományi uradalom csákigorbói

302(Szolnok-Doboka m.), 1892-ben meghirdetett erdészi állását idézzük. 
Fizetés:

készpénz 600 Irt
útiátalány 60 írt
őszi búza 9 hl
rozs 9 hl
tengeri 9 hl
zab 15 hl
lencse 101
paszuly 301
borsó 301
10 öl fa és ennek lakáshoz szállítása.

Lakás: 2 szoba, előszoba, konyha stb. Veteményes kert, 6 db marha nyári 
legeltetése, továbbá 16-20 szekér „széna- és sarjú-termőkert” használata.

Az egyéb javadalmazások között említették meg a gubacstermésből 
történő 5%-os részesedést, továbbá az erdei kártételből befolyó 
büntetéspénzek 20%-át. Végül: „ha az erdők kihasználását az eddigieknél 
nagyobb mérvben saját kezelés mellett eszközli, az uradalom a üszta 
nyereség 2%-át adja.”

Itt kell megemlékeznünk az állami erdőkezelés lehetőségéről. Azokban a 
megyékben, ahol már az 1898. évi XIX.te. előtt szerződéssel adták a 17. § 
alá tartozó birtokosok erdejüket állami kezelésbe, lehetőség volt a kezelést 
magánerdőkre is kiterjeszteni. Ezzel különösen a székelyföldi birtokosok 
éltek.303

Az 1898. évi törvényben megfogalmazott kötelező állami erdőkezelés a 
magánerdőkre nem terjedt ki. Néhány helyen azonban a korábbi szerződés 
alapján már az államerdészet által kezelt magánerdők tulajdonosai 
elbizonytalanodtak: most vajon folytatja-e az állam az erdők szakértő 
kezelését? A sepsiszentgyörgyi erdőhivatal vezetője írta 1899-ben: „Azon 
magánbirtokosok, kiknek erdei szóban lévő törvény életbe léptetése előtt 
állami kezelés alatt állottak, de azután a törvény értelmében onnan 
töröltettek, efcletti sajnálkozásuknak több ízben kifejezést adtak.”304 Tudjuk 
azonban, hogy a törvénytől függetlenül, külön szerződések alapján az állami 
erdőhivatalok továbbra is vállalhatták a magánerdőkben folyó gazdálkodás 
szakmai irányítását.
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Az erdészeti szakemberek, élükön BEDŐ Alberttal, már 1879-ben 
szorgalmazták az erdőbirtokosok erdészeti képzettségének, emelését. Ő 
mondta az Országos Magyar Gazdasági Egyesület egyik tárgyalásán: az 
egyetemeken erdészeti tanszékeket kell felállítani. „Ez jelentőségét és 
hasznát tekintve -  érvelt -  éppen nem igényelne oly nagy költséget, hogy 
jelen pénzügyi viszonyaink is gátlólag állhassanak útjában; másfelől pedig 
végtelen előnnyel járna azokra nézve, kik az egyetemeken végzik 
tanulmányaikat és kik később akár mint birtokosok, akár mint nagy 
erdőbirtokosaink meghatalmazottjai; akár mint állami tisztviselők, hivatva 
lesznek erdészeti ügyek elintézésébe is belefolyni, ha az egyetemen az 
erdészetnek legalább elemeit megismerhetnék.”305

Hasonló kívánság ismétlődött meg az 1896. évi, millenniumi 
erdészgyűlésen.306 Az erdészeti akadémia Budapestre történő áthelyezése 
melletti érvekben szerepelt: a birtokos osztály fiai általában fővárosi felsőbb 
tanintézetekbe törekednek. Ha a felsőfokú erdészeti oktatás is Budapestre 
kerülne (amely kezdeményezés a selmeci tanároktól indult ki, de az 
Országos Erdészeti Egyesület is támogatta), akkor több birtokos látogatná az 
erdészeti intézetet is, mint az eldugott helyen lévő Selmecbányán. A 
magánerdő-tulajdonosok erdészeti tanulmányokat történő megnyerésének 
szükségességét SZENTIMREY Dániel alerdőfelügyelő 1898-ban 
szemléletes, székelyföldi példákkal mutatta be. Abból indult ki, hogy a 
,.szegénység, szűk látókör, műveltség hiánya és elfásult érzék igen rossz 
törvénytisztelők és oly tényezők, melyek semmikép[p] sem kedveznek az 
erdőtörvény által ezélzott kulturállapotoknak.” Ha a műveltségen sikerül 
emelni, akkor is a rövid távú érdek sok erdőbirtokost megcsal; él az 
erdőtörvény által adta szabadságával. Ezt a szabadsággal való visszaélést 
azonban az erdészeti ismeretek terjesztésével mégis lehetne korlátozni. 
„Hiába -  írta -, a szabadság kétélű fegyver; melege csak akkor termékenyít, 
ha a műveltség fényével elárasztott talajra talál.”307

Természetesen a magánbirtokok tulajdonosait nem szabad egységesen, 
ráadásul elítélően kezelni. Közülük sokan voltak, akik felismerték: nemcsak 
a rövid távú érdekek, hanem a birtok hosszú távú szempontjai is a szakszerű 
kezelést követelik meg. Ezt pedig nem a jágerokkal, hanem a kellő 
szaktudással, ráadásul a magyarországi viszonyoknak megfelelő ismere
tekkel felvértezettekkel lehet megvalósítani. Példaként hozhatjuk fel a jelen 
dolgozatunkban már említett Kendeffy-uradalmat Hunyad megyében. Ott a 
tulajdonos attól sem riadt vissza, hogy kiterjedt magashegységi erdeit a 
selmeci akadémiáról frissen kikerült erdésszel kezeltesse.308 Talán azért sem, 
mert ismerte a régi igazságot: könnyebb egy fiatal munkaerőt a helyes, jó
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munkavégzésbe beletanítani, mint egy idősebb, tapasztaltabbat az új, 
rendszerint nagyobb elvárásoknak megfeleltetni.

Ha belepillantunk a birtokosok erdőtisztekkel kapcsolatos, az 
álláshirdetésekben309 megnyilvánuló elvárásaiba, akkor igen-igen sokirányú 
munkavégzésre vonatkozó utalásokat találunk. Például 1885-ben a Torda- 
Aranyos megyei, gróf Andrássy Gyula-féle uradalomban „megkívántatik, 
hogy az állomásért folyamodók a magas hegységi erdőgazdaság teendőiben, 
fűrészmalmok kezelésében, az úsztatás üzemében, számadásvezetésben és a 
vadászatban gyakorlati jártassággal bírjanak s ezt hitelesen igazolják.”310

Ugyancsak általános követelmény volt az Erdélyben használatos három 
nyelv ismerete. Igaz, a kimondottan erdőrendezési feladatokkal megbízandó 
erdőtiszteknél ez külön követelményként nem merült fel. A folyamodáskor 
sokszor viszont nemcsak a nőtlen, 35 évnél fiatalabb állapot és kor, hanem 
az előgyakorlat bizonyítása is feltétel volt, sőt a letöltött katonaidő is.

Ha az erdőtisztek alkalmazásával gondok voltak, akkor elképzelhető, 
hogy az erdőőröket illetően még nagyobb hiányoságokat lehetett észlelni. 
Ráadásul a magánuradalmak erdőőreiről az erdőtörvény nem is szólt. 
Egyedül a hatósági eskü lehetőségét tartalmazta. Erre azért volt szükség, 
hogy az uradalmi erdőőr hatósági személynek számítson, s ezáltal a 
különböző erdőkárosítási esetekben vallomása mérvadó lehessen. A már 
idézett évben, 1901-ben, az országban magánuradalmaknál szolgáló 5202 
erdőőrből mindenesetre csak 289 rendelkezett erdőőri szakvizsgával.311 Ezt a 
kortársak rosszallották. „Igazán vétkezünk -  írta IMECS Béla 1901-ben -, 
ha továbbra is megengedjük, hogy a mindenféle cseléd-brancsból írni, 
olvasni alig tudók a szakvizsgázottak kenyerét elhalásszák.”312

A képzett erdészek természetesen gyenge véleménnyel voltak ezekről a 
legtöbbször uradalmi jágerokból avanzsált egyénekről, akiknek az „összes 
tudományuk a puskacső végén lévő gömböcskében zsugorodik össze.”313 
Mégis nagyon sokszor ezek az erdőőrök voltak az egyedüli erdészeti 
képzettséggel (inkább: -ismeretekkel) bíró egyének az egész uradalomban. 
Gyakran még a hitbizományok esetében is megtörtént, hogy a képzett 
erdőtiszt alkalmazásának kényszerét kijátszottak. Mivel az erdőtörvényben 
nem határozták meg, hogy mekkora kiterjedésű területre kell egy-egy 
erdőtisztet beállítani, gyakran több birtokos alkalmazott egyet. Ő aztán a 
vármegyei erdészeti bizottsághoz bejelentett erdőtiszt volt, de 
tulajdonkeppen csak némi díjazás fejében látta el -  miként a kortársak írták- 
a „strohmann” szerepét. A tényleges erdészeti feladatokat erdőőrökkel 
végeztették el. Az volt az olcsóbb, netalán az egyszerűbb is.314
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Természetesen voltak ellenkező példák is. Itt említhetjük meg özvegy 
gróf Mikes Benedeknét (akinek a nevével a zabolai /Háromszék m./ 
beruházásokkor már találkoztunk), aki 1892-ben a sepsiszentgyörgyi m.kir. 
állami erdőhivatal (Háromszék m.) állományába tartozó CSIPKAY 
erdőmestert kérte meg, hogy a -  mai fogalmaink szerint -  szakirányítást 
ellássa.3'5 Ehhez a minisztériumi előadó -  a sepsiszentgyörgyi erdőhivatal 
levele alapján -  a következő megjegyzést fűzte: „Minthogy a jelentés szerint 
az említett felügyelet igen kevés időt vesz igénybe, s az erdőmestert 
hivatalos kötelességének teljesítésében egyáltalán nem akadályozza, 
különben is ily felügyelet az említett erdők törvényszerű kezelése 
tekintetében is csak előnyös lehet, a kért engedély megadandó lenne.” 
Valóban, az ügyosztály vezetője engedélyezte a „másodállást” -  talán éppen 
a szakszerű kezelés előnyeire tekintettel. Természetesen később, amikor a 
fakitermelés és -feldolgozás nagyobb arányokat öltött, ez az uradalom önálló 
erdőtisztet alkalmazott.

Az erdőőrök alkalmazásának feltételeit, szolgálati szabályzatát (amely 
csak a fegyverviselésre, -használatra és az általános fegyelmi előírásokra 
vonatkozott) a 17.§ alá tartozó birtokosokra nézve, így a hitbizományokra is, 
országosan szabályozták. A többi uradalomban helyi szokások voltak 
érvényben. Az erdőőrök tehát igen-igen kiszolgáltatott helyzetben 
igyekeztek a feladataiknak eleget tenni. A juttatásokról például 1895-ből, 
Nagyzsámról (Temes m.), a gróf Hadik-léle uradalomból tudunk idézni egy 
példát: 200 frt készpénz, 18 hl búza, 4 hl árpa, 12 hl csöves tengeri, 2 tehén-, 
2 sertéstartás, 2 kh (1,2 ha) veteményföld, „házikert” és szabad lakás fűtés
sel. Természetesen itt is megkövetelték a megfelelő nyelvtudást, továbbá az 
erdőtörvény 37.§-ában előírt minősítést, esküt.317 (Az eskü okmányait lásd a 
7-8. számú mellékletekben.)

Az erdőőrök alkalmazásakor működtek még a régi reflexek.318 így a volt 
csendőrök, netalán továbbszolgáló (?) katonák előnyben részesültek, de 
nagyon fontosnak tartották az ép, erős testalkatot, no meg a 35-40 évnél nem 
magasabb kort.319 A szakképzettséget illetően már 1917-ben felmerült a 
középiskolai végzettség (1917 -  bulcsi uradalom, Krassó-Szörény m.).320 
Tehát a magánerdők kezelésében a korábbi erdőőri képesítés -  különösen a 
kiterjedtebb uradalmakban -  már kevés volt. Ezzel az. okleveles erdész 
(mérnök) alkalmazását cl akarták kerülni, meg akarták takarítani. (Ez vezet 
majd el a középfokú erdészképzés igényéhez.)

A magánerdőkben alkalmazott erdészeti személyzettel kapcsolatban sem 
feledkezhetünk meg a millenniumi ünnepségek kapcsán kifejtett, BEDŐ 
Albert által a magyar erdészek „nemzeti hivatásának” mondott
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feladatokról.321 Ezt Darányi Ignác földművelésügyi miniszter úgy 
fogalmazta meg, hogy „az erdészek a magyar állameszme hű apostolai; ők a 
modern Magyarország igazi határőrei.”322 Az erdészek, a magyar erdészek 
éppen ebből kifolyólag ostorozták azokat a birtokosokat, akik még a XX. 
század első évtizedében is idegen, főleg németajkú szakembereket 
alkalmaznak -  legtöbbször vadászati, vadgazdálkodási megfontolásból. Ők- 
érveltek -  Magyarország, a magyar birtokosok érdekeivel a legkevésbé sem 
törődnek. Számukra nem értékes sem a magyar erdő, sem a magyar táj, sőt 
még a magyarországi birtokos érdekei sem. Egyet tudnak: a saját pillanatnyi 
helyzetüknek legmegfelelőbb módon letarolni, kizsákmányolni a 
magyarországi (hiszen ez számukra csak földrajzi fogalmat jelent) erdőket, a 
hazai természetet. S ennek szükségességéről készek meggyőzni a pillanatnyi 
urukat is -  lévén az az erdészeti kérdésekben járatlan. Ezzel aztán vissza is 
jutottunk a földbirtokos osztály műveltségi, erdészeti ismeretekbeli 
hiányosságaihoz.

Elsősorban a magánuradalmak szakember-ellátása miatt vetődött fel a 
középfokú erdészek képzésének szükségessége.323 Bár a téma tárgyunkból 
kiesik, mégis két dologra rá kell mutatni.

Az egyik szerint a magánerdők jövedelme gyakran nem tette lehetővé a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező erdész alkalmazását. Ráadásul ezeken a 
birtokokon nem is merültek fel olyan munkák, amelyekhez mérnöki 
végzettség kellett volna (mert az 1904-ben főiskolává szervezett selmeci 
tanintézet már kimondottan mérnöki képzést adott). A kisebb földmérési, 
erdőbecslési, főleg pedig az erdőművelési feladatokkal pedig a középfokú 
végzettségűek is megbirkózhattak. (Ahogyan az 1950-es években mind 
Magyarországon, mind Romániában mondták: a mérnök annyival több az 
erdészlechnikusnál, hogy tud -  például épületeket, gépalkatrészeket - 
méretezni.324)

A másik megemlítendő szempont pedig az erdőőrök specializálódása. 
Míg a vadászati, vadgazdálkodási munka fokozatosan levált az erdőőrökről 
(arra továbbra is a legtöbbször szakképzettséggel nem rendelkező, ilyen
olyan előéletű uradalmi alkalmazottakat neveztek ki), az egyik erdőőr inkább 
az erdősítésekhez, a másik a faátvételezésekhez, míg a harmadik a szállítási 
feladatok megoldásához értett jobban. Mindezek azonban egyre több 
tervezést, egyre több adminisztrációt igényeltek.325 Következésképpen a csak 
elemi iskolát végzettek óhatatlanul lemaradtak azoktól például, akik polgári 
vagy egyéb iskolákban (gimnázium!) akár csak néhány évet is hallgattak, s 
úgy adták a fejüket az erdőőri vizsga letételére.
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Mindezek a szempontok elvezettek a középfokú erdészképzéshez, ami 
1918 őszén Temesvár-Vadászerdőn megindult.326 A háború miatt azonban az 
ott kezdett osztály a maradék Magyarországra menekült. így az általunk 
most vizsgált időszak és terület erdészettörténetében legfeljebb majd 1940 
után, Észak-Erdély visszakerülésekor játszhattak szerepet.

Végül -  mintegy a bevezetőben említett cseléddel ellentétben -  hadd 
idézzük az erdész hivatásának napjainkban érvényes, az amerikai erdészeti 
kamara által megfogalmazott definícióját: „Erdész az, aki az erdészet 
tudományát és művészetét tudja alkalmazni az erdő és az azzal kapcsolatos 
természeti kincsek emberi felhasználására.”327

4.7 Erdőrendészeti áthágások, erdei kihágások

Az 1879. évi XXXI. te. 62. §-a szerint „a községi elöljárók és a községi 
egyéb hivatalos közegek, továbbá az erdőtisztek és erdőőrök, mezei rendőri 
és közbiztonsági közegek, végre a csőszök és pásztorok a tudomásukra jutott 
erdőrendészeti áthágásokat megyékben a községi elöljáróság, illetőleg a 
szolgabírónál /.../ bejelenteni kötelesek.” Ezt később azzal is megerősítették, 
hogy a felesketett erdőőrök fegyverviselési és fegyverhasználati 
szabályzatában rögzítették: ha ezen bejelentési kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, akkor ellenük fegyelmi eljárás indítandó (6.§. 7. bek.).328

Az erdőtörvény tehát látszólag szigorú „felderítő munkára” utasított 
mindenkit, aki az erdőkben járt, annak közelébe kerülhetett. Itt azonban két 
szempontra feltétlenül fel kell hívni a figyelmet. Az egyik: az 
erdőtulajdonosokkal több-kevesebb függőségben lévő (netalán azok 
alkalmazottjának számító) emberektől nem lehetett elvárni a törvény által 
megkövetelt feljelentést. A másik pedig a „fogadó közeg” a polgári 
elöljáróság magatartása. Gyakran azok is függtek az erdőbirtokostól, így az 
ügymenetet különösebben nem siettették. Ez utóbbi helyzet javítására a 
kortársak szorgalmazták, hogy az erdőrendészeti áthágásokat minden 
alkalommal az erdőfelügyelőségnek is jelentsék be.329 Ilyen értelmű rendelet 
azonban a vizsgált időszakban nem született.

Ezek után nézzünk meg két konkrét erdőrendészeti esetet. Először egy 
olyan erdőrendészeti áthágásra mutatunk be példát, amit nem a tulajdonos, 
hanem a fakitermelési vállalkozó követett el.

Máramaros megyében, a Kisbagyeszko-havas alatt Schüssel Kejla és 
Schüssel Henya galíciai lakosoknak 81,9 kh (47,13 ha) véderdejük volt.330
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Ebből SPANYOL Géza m.kir. erdőtanácsossal kijelöltettek 1229 darab fát, 
amit Volf Léb felsővisói fakereskedő vett meg, s kezdett el Rubinstein 
Henrik és Rubinstein Samu havasmezői fakitermelési vállalkozókkal 
kitermeltetni. Utóbbiak vállalták a tutajozási engedély beszerzését is, s abban 
állapodtak meg, hogy a fakereskedőnek a mintegy 3000 m3 fát a 
bekötőhelyen adják át.

1911 nyarán KOVÁCS Pál vármegyei (erdőhivatali) erdőőr és SERERA 
Péter közbirtokossági erdőszolga az említett véderdőben járt, s ott néhány 
olyan törzset talált ledöntve, amelyek nem voltak vágásra kijelölve. A 
kidöntött fákat ugyan nem állt módjukban megszámolni, de a sáfároktól és a 
munkásoktól azt hallották (!), hogy azok 1516 törzset döntöttek le. A 
földművelésügyi miniszteri rendeletben, amelyben az említett véderdő 
kiszálalását engedélyezték, csak 1229 törzs szerepelt, tehát a véderdőt 
holdanként mintegy 50 törzzsel túlhasználták. Ennek megfelelően KOVÁCS 
Pál az erdőhivatalnál megtette a feljelentést.

Később, még mielőtt azt az erdőfelügyelőségre továbbították volna, 
KOVÁCS Pál a ledöntött fákat egy kincstári erdőőrrel, LÁNG Gyulával 
ténylegesen is megszámolta, s azt valóban 1516 darabnak találta . Ekkor a 
feljebbvalóknak ismételten jelentették az erdőrendészeti áthágást, és az 
eljutott az erdőfelügyelőségre.

Az erdőfelügyelő hivatalból megtette a vármegyei hatóságnál a 
feljelentést, ahol az erdőtulajdonost, a már említett galíciai lakosokat 
elmarasztalták. Az ügy 1912 őszén helyszíni szemlével folytatódott, mivel a 
tulajdonosok által bemutatott szerződés szerint a fakereskedő figyelmét 
felhívták az erdőtörvény rendelkezéseinek betartására, sőt az ebből eredő 
esetleges károkat is áthárították Volf Lébre. A fakereskedő az áthágás 
ügyével kapcsolatos felelősséget ténylegesen át is vállalta, de helyszíni 
szemlét kért. A szemle során az erdőfelügyelő megállapította, hogy a 
túlhasználattal a véderdő záródását ugyan nem bontották meg, de az 
engedélyezettnél valóban több fát vágtak ki.

A fakereskedő azzal védekezett -  továbbra is vállalva a tűhasználatért a 
felelősséget -  , hogy ő a fakitermelési vállalkozónak nem adott engedélyt 
több la kivágására, azok „magánszorgalomból” vágtak többet. A 
fakitermelők viszont azt mondták, hogy ők a kitermelésért köbméter szerint 
kapták a bért, tehát egyáltalán nem állt érdekükben a túlhasználat. 
Feltételezésük szerint az erdőőrök a számoláskor tévedtek, illetve más 
vágásterületek fáit is beleszámolták.

Mindezek alapján a túlhasználat tény maradt, s a vármegyei közigazgatási 
bizottság 1913-ban Volf Léb és a Rubinstein testvérek terhére 164,50 K
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büntetést állapított meg, és 314,11 K eljárási díj megfizetését rendelte el. (Itt 
ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy az erdőrendészeti áthágások során az 
eljárási díj általában több volt, mint az erdőtörvényben meghatározott 
büntetési díjtétel. Ebben az esetben különösen így volt, mivel a kiszállások, 
helyszíni szemlék több napot vettek igénybe.)

A fakereskedő és a fakitermelési vállalkozók a földművelésügyi 
miniszterhez fellebbeztek, ahol az ügyet csak 3 év múlva, 1916 februárjában 
tárgyalták. Bár az előadó az erdőtörvényben meghatározott minimális 
büntetést, az 50 K-át javasolta, de az erdőrendészeti áthágásban illetékes 
bizottság az első fokú határozatot helyben hagyta.

íme a másik, szintén máramarosi eset.
Papp Simon felsővisói lakos, borsai erdőbirtokos,kiterjedt, több ezer kát. 

hold erdővel rendelkezett, amelynek egy része feltétlen erdőtalajon állt, 
továbbá több száz hold véderdeje is volt.331 1902-ben a vármegyei 
közigazgatási bizottság elrendelte a feltétlen erdőtalajon álló, frissen 
kihasznált erdőrészletek legeltetési tilalmi jelekkel történő ellátását és a 
véderdőkre vonatkozó üzemátvizsgálási munkálatok foganatosítását. Az 
erdőtulajdonos ekkor kérte, hogy a feltétlen erdőtalajon álló erdeit vizsgálják 
fölül, esetleg minősítsék át. Ugyanakkor azt is kérte, hogy az említett 
minősítési, térképezési, határmegállapítási munkákkal a felsővisói m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetőjét bízzák meg. (Ez a munka Papp Simonnak 
természetesen pénzbe került volna, de vállalta.)

A földművelésügyi miniszter azonban 1909-ben úgy határozott, hogy egy 
ilyen átminősítési eljárást csak bizottság, mégpedig az erdőfelügyelőség és 
az állami erdőhivatal képviselőiből álló testület végezhet el. Ebben a 
határozatában Papp Simonnal azt is közölte, hogy az említett munkák 
befejezéséig a véderdőkben mindenféle fahasználat tilos, a feltétlen 
erdőtalajon állók erdősítési hátraléka pedig folyamatosan felszámolandó.

Az erdőfelügyelőség 1910-ben elkezdte a felméréseket, amit az 
elkövetkező két év nyarán -  változó személyzettel -  folytatott. 
Megállapították, hogy a kihasznált, legeltetett feltétlen erdőtalajon álló erdők 
átlagos záródása csak 0,3, s az egyes felújítandó foltok pontos helyét, 
kiterjedését is leírták. A tulajdonos által kért átminősítésekre azonban nem 
került sor. Az említett felméréseket pedig a közben kirobban első 
világháborúban az oroszok máramarosi betörése, dúlása -  vélte az 
erdőfelügyelő -  szinte semmivé, azaz megismételendővé tették. A 
vármegyei közigazgatási bizottság ugyanakkor sürgette, hogy a minisztérium 
ne nézze tétlenül a folyamatosan, 1902 óta tartó erdőrendészeti áthágást, 
hanem tegyen sürgős és hathatós intézkedéseket. Ennek egyik kényeges
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eleme az erdőfelügyelői bejárások befejezése és eredményének rendelke
zésre bocsátása. (Megjegyezzük, hogy a három nyár folyamán az 
erdőfelügyelőség munkatársai csaknem 6000 kh /kb. 3500 ha/ erdőt jártak 
be, írtak le, s minderre -  az utazásokkal együtt -  152 munkanapot 
fordítottak.) A birtokost pedig -  vélte a közigazgatási bizottság -  kötelezzék 
a felmért, kitűzött határpontok állandósítására, és -  az általa alkalmazott 
mérnökkel -  a lejárt, véderdőkre vonatkozó üzemterv megújítására. Az 
egyelőre feltétlen erdőtalajon álló erdőkben -  mivel az átminősítésük még 
nem történt meg -  továbbra is a megfelelő legeltetési (utó)tilalmat kell 
érvényesíteni. (A bizottság tehát nem kérte -  valószínűleg a háborús 
viszonyokra is tekintettel -  az elmaradt erdőfelújítások pótlását, illetve ezzel 
kapcsolatban büntetés kiszabását.)

A vármegyei bizottság fenti, 1918 áprilisában kelt levelére azonban a 
minisztérium már nem adott választ, azt „az ellenséges megszállásra való 
tekintettel” 1919 júliusában „egyelőre” irattárba tették.

Az erdei kihágások tárgyalása előtt célszerű idézni a jeles 
gazdaságtörténész, WENZEL Gusztáv gondolatát. Szerinte az addigi 
erdőtörvények „1848 előtt vagy csupán az erdőbirtokosoknak külső 
megtámadások elleni biztonságáról gondoskodtak (1715:94.tcz.), vagy az 
erdők kipusztítását igyekeztek megakadályoztatni (1791:57. 1807:21. és 
1848:10.tcz.).” Ebben változást csak az 1879. évi XXXI. te. hozott, „melyen
-  miként WENZEL írta -  erdészetünk újjáalakítása befog következni.”332 Ez 
a változás alapvető módosulást hozott az erdei kártételek megítélésében is.

Az erdőtörvény 69.§-a az erdei kihágások legfeljebb 30 forintnyi összege 
esetén a károkozó felelősségre vonását nem bírói úton, hanem a vármegyei 
közigazgatási bizottság által alakított „erdőbíróság” révén írta elő. A Maros- 
Torda bíróság működéséről a közösségi erdőkről szóló művünkben már 
tárgyalási jegyzőkönyvet idéztünk.333 Ehhez két dolgot azonban még hadd 
emeljünk ki. Az egyik: a 10 frt alatti erdei kártételek esetében első fokú 
kihágási bíróságként nem az említett megyei szervezet, hanem a községi bíró 
vagy a szolgabíró járt el.

Az erdei kártételek bejelentését az erdészek általában a szolgabírónál 
javasolták megtenni -  lévén az messzebb a falusi elkövetőktől. Azt viszont, 
hogy egy-egy erdei kihágási eset meghaladja-e a 10 frt-ot az erdei érték- és 
árszabályzatból olvashatták ki. Ezt az erdőtörvény 85. §-a szerint a 
vármegyei közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága -  egyetértésben az 
illetékes erdőfelügyelővel -  állította össze és legtöbbször háromévenként 
újította meg.
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Ha az előbb vidékünket illetően utaltunk M^os-Torda megyére, célszerű 
az említett árszabályzatra a példát innen hozni "  ' Az egész megyén belül itt 
vidékeket, sőt járásokat is meghatároztak, de számunkra fontosabb a 
szabályzat általános felépítése.

Az „erdei termékek megnevezése” részben kaptak helyet:
-  épület- és szerszámfa
-  tűzifa
-  vékonyabb épületi- és szerszámfa
-  „ültönezök, csemeték és sarjak”
-  kéreg
-  melléktermékek.

Külön tárgyalták az „igás és kézi napszámbérek”-et, továbbá a legeltetési 
kihágások „kártérítés”-ét. Mivel rendelkezésünkre állnak az 1885. és 1913. 
évi adatok, célszerű néhány összehasonlítást is tenni.

Mértékegység 1885. 
frt krajcár 
(1 frt = 2 
K)

1913.
K
fillér

Választék
szarufa (luc-, jegenye- és erdeifenyő) db 45 2 ,-
távirdapózna (luc-, jegenye- és erdeifenyő) db -, 40 1,80
Bükk tűzifa (jó minőségű hasábfa) in -,85 4 ,-
Bükk tűzifa (selejtes) mf 80 3,60
Gubacs hl 4, - 15,-
Makk hl 1,50 6 ,-
Agyagelhordás kétfogatú szekérrel vagy szán

nal
15 -,60

Napszámbérek
egy igás napszám kétfogatű szekérrel vagy 
szánnal

1,50 5 ,-

egy kézi napszám, férfi 50 5 ,-
egy kézi napszám, női 30 3,
egy kézi napszám, gyermek -,20 2,-
Legeltetési kártérítés
Egy szarvasmarha vagy kecske bükk 
állományban

26 50

Egy szarvasmarha vagy kecske fenyő 
állományban

-, 25 -, 80

Tölgy állományban 25 1,

A Régeni alsó és felső járásra, továbbá Szászrégen városra érvényes 
érték- és árszabályzat további tételeit nem idézzük. Felhívjuk azonban a 
figyelmet arra, hogy ahogyan a faválasztékok értéke nőtt, a kihágóknak úgy 
kellett egyre többet fizetniük. Ez logikus volt, s ezért volt szükséges a 
szabályzatot háromévenként módosítani. A legeltetési kártérítésekből pedig
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az derül ki, hogy a fenyő- és tölgyerdők felértékelődése miatt az azokban 
okozott kár díjtételeit is emelték.

Az erdőbírósággal, továbbá az érték- és árszabályzattal a vármegye 
szerepét ezennel megtárgyaltuk, bár még egy kérdést, a kivételes 
intézkedésekét célszerű idevenni. Az erdőtörvény 115-116.§-at alapján az 
erdei lopások megelőzésére a közigazgatási bizottság faeladási igazolványok 
bevezetését javasolhatja, amely rendeletet a belügyminiszter adott ki. Erre az 
általunk vizsgált országrészben többször került sor. Az 1894-95. évi 
földművelésügyi miniszteri jelentésben olvashatjuk: „az eladni szándékolt 
erdei termékek jogos megszerzésének” igazolására 1895-ben „Maros-Torda 
vármegye Régeni alsó és felső járásaiban, továbbá Hunyad vármegye 
Vajdahunyadi járásában és Vajda-Hunyad város területén (rendkívüli 
intézkedések] léptettettek életbe. Ezen intézkedéseken kívül a kihágások 
gyors és szigorú megtorlása végett Alsó-Fehér vármegye Magyar-igeni és 
Torda-Aranyos vármegye Topánfalvi járásában egy-egy járási főszolgabíró 
kizárólag az erdei kihágások tárgyalásával bízatott meg.”335

A kivételes intézkedésekkel kapcsolatban hadd jegyezzük meg, hogy 
azok életbe léptetését a vármegyei elöljáróság akár a tulajdonosok szándéka 
ellenére is kérhette. Például arra hivatkozva, hogy az adott vidéken a 
káresetek olyan mértékben megnőttek, amivel az adminisztráció egyszerűen 
nem boldogul. Az erdőtulajdonosok egyébként nemcsak az erdők megfelelő 
őrzéséről, hanem az erdőtörvénybe ütköző cselekmények, így az erdei 
lopások bejelentéséről is kötelesek voltak gondoskodni. Igaz, a törvényi 
előírások értelmezése ügyében kiadott jogszabályok lehetővé tették a 
károkozóval való „barátságos megegyezést” is.336 Az erdőtulajdonosok 
azonban az erdei kihágási esetekben legtöbbször mint fel(be-)jelentők, 
illetve mint felperesek szerepeltek. (Itt most eltekinthetünk attól, hogy 
például a Bánffyaktól 1881-ben „a kalinászai havasrészbeli kártevők 
lefogatása alkalmával tett segédletért” 2,40 frt-os „csendőri illetéket” voltak 
kénytelenek fizetni.337 De az eset mutatja: a közigazgatás, netalán a 
karhatalom „mozgásba hozása” a tulajdonos anyagi szerepvállalását is 
feltételezte, amit aztán az elkövetőkön vagy be tudott hajtani, vagy nem.)

A kihágási esetek mechanizmusának megismerése, továbbá a vármegye 
és a tulajdonos szerepének tisztázásán túl, egy konkrét Alsó-Fehér megyei 
ügy kapcsán, viszgáljuk meg a többi érintettet is.338

Egy obrázsai „nagybirtokos” 1910-ben bejelentést tett bizonyos 
oláhesesztvei pásztor ellen, aki a birtokos tulajdonában lévő 2 éves 
akácerdőbe 369 juhot beengedett. A juhok az ültetvény mintegy 0,75 kh-nyi 
(kb. 0,43 ha) területén 225 koronányi kárt okoztak.
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S itt az események tárgyalását azért szakítjuk meg, mert az említett kárt 
egy állami alkalmazott, az erdőgondnok becsülte meg. Az ő szerepe tehát 
nemcsak a vármegyei erdei érték- és árszabályzat szerinti egyszerű, 
táblázatból történő kiolvasás volt, hanem szakértői munka, amiért megfelelő 
díjazás járt (volna). A legfontosabb, és az ügy további menetét meghatározó 
döntése az volt, hogy itt a 60 koronát meghaladó károkozás történt. Tehát 
nem az erdei kihágási bíróság, hanem a polgári perekre vonatkozó előírások 
szerint kell eljárni. (Hogy az erdőtisztek ilyen, és hasonló ügyben végzett 
szerepére már ne kelljen visszatérni, egy továbblépésre vonakozó javaslatot 
itt idézünk. 1903-ban vetették fel, hogy az egyszerű erdei kihágási esetekben 
az erdőtiszteknek ugyanazokat a jogokat kellene megadni, mint a 
pénzügyőröknek. Azok ugyanis első fokú büntetéseket kiszabhatnak, s így az 
erdészek sem terhelnék külön a polgári közigazgatást.339)

A tiltott legeltetés ügyében a balázsfalvi bíróság a következő évben 
hozott döntést. Az akácosban gondatlanságból történt legeltetés miatt a 
juhpásztort 332,10 koronás büntetéssel marasztalta el. Ez az összeg az 
erdőtörvény 100.§-a alapján jött ki, amelyben a legeltetési kihágás büntetési 
díjtétele 15 krajcár (30 fillér), míg a 15 éven aluli erdőkben ennek 
kétszerese, továbbá ezt még hajtópénz, eljárási illeték stb. is terhelte. Mivel 
azonban feltételezték, hogy a tettes az összeget nem tudja kifizetni, az 
erdőtörvény 78.§-a alapján a maximálisan kiszabható, 10 napos elzárást is 
kilátásba helyezték.

A vádlott az ítélet ellen a gyulafehérvári törvényszékhez fellebbezett. 
Ott a birkapásztort felmentették. Ők szintén az erdőtörvényre, mégpedig 
annak 69.§. b. pontjára hivatkoztak. Abban az erdei kihágás összegét 30 írt
ban (60 koronában) maximálták, tehát erdei kihágás ezen összeg felett nem 
lehet. A polgári büntetőtörvénykönyv 421.§-a ugyan a vagyonrongál ást 
ismeri, de csak a szándékosat. Itt viszont -  miként azt a vádlott elmondta -  
csak gondatlanság történt, s a szándékosságot sem a felperes tulajdonos, sem 
a szakértő erdőgondnok nem tudta bizonyítani.

Az erdészek a gyulafehérvári bíróságot hozzá nem értéssel, netalán 
elfogultsággal vádolták. „Az erdőtörvénynek -  írták -  az erdei kártételekről 
szóló 100.§-a világosan megállapítja, hogy az, aki oly erdőkben, melyben a 
legeltetésre nincs joga, szándékosan vagy gondatlanságból legeltet, az 
okozott kár és esetleg hajtőpénz megtérítésén felül az ott meghatározott 
mértékben kiszabandó pénzbüntetéssel büntetendő.” A 60 koronás határ 
„csak annyiban bír jelentőséggel, amennyiben a kárnak 60 K-t meghaladó 
összege a bíróság hatáskörének megállapítását eredményezi.”
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A tilosban legeltető pásztor tehát ezt a kihágást „megúszta.” A 
koronaügyész ugyan perorvoslattal fordult a Curiához, de az ottani, 1912. évi 
határozat már a konkrét, Alsó-Fehér megyei ügyet nem érintette. A Curia 
ugyanis kimondta: a pert nem a Btk. (1878:V.tc.) 421.§-a, azaz a 
vagyonrongálás, hanem az erdőtörvény 100.§-a, az erdei kihágás alapján 
kellett volna elbírálni.

Mielőtt a bíróságok ezen felemás eljárásától elbúcsúznánk, hadd 
jegyezzük meg, hogy a tiltott erdei legeltetéskor általában csak az 
erdőtörvény 100.§-ában megadott büntetéseket ítélték meg, míg az érvényes 
erdei érték- és árszabályzat szerinti kártérítéstől eltekintettek. Pedig erre 
külön miniszteri rendelet (22.482/1880. FIK.) hívta fel a figyelmet. Igaz, 
ezek legtöbbször amúgy is behajthatatlan követelések maradtak, így a 
tulajdonos általában nem fellebbezett.340

Az erdei kihágási ügyekben szereplő elkövetők gyakran alá- és 
fölérendeltségi viszonyban voltak.341 A temesvári királyi tábla 1909-ben egy 
olyan ügyben hozott határozatot, amikor a tilosban járó állatok pásztora volt 
az elsőrendű alperes, míg a másodrendű az állatok gazdája, a pásztor 
alkalmazója. Ilyen esetben a büntetést (kártérítést) csak akkor lehetett a 
másodrendű alperesen követelni, ha az elsőrendűn annak vagyontalansága 
miatt az behajthatatlan volt. Az okozott kárért viszont egyetemleges 
felelősséggel tartoztak. Ezért is javasolták az Erdészeti Lapokban: a 
mindenkori gazdákat hívják lel tanúk jelenlétében, netalán tértivevényes 
levélben, hogy a gondatlan pásztoraikat megfelelően felügyeljék, hiszen a 
tilos legeltetés következményeitől ők maguk sem menekülhetnek.

Ha eddig az erdei kihágások szereplői közül áttekintettük az 
erdőbirtokost, a vármegyei, illetve alsóbb fokú közigazgatási szerveket, az 
igazságszolgáltatást, végül az elkövetőket, térjünk vissza az erdészeti 
személyzetre.

A magánerdőkben szinte legtöbb gondot az illetéktelen járáskelés, az 
erdőben való tartózkodás okozta. Az erdőtörvény 114. §-a szerint az erdőből 
(a közutak kivételével) mindenki kiutasítható, akinek az „ottani jelenléte 
közbiztonsági vagy az erdőtulajdon biztonsága szempontjából aggályosnak 
tűnik” Sőt ha az illetőnél fejsze, fűrész, netalán fegyver van, azt el kell 
kobozni és a legközelebbi közigazgatósági hatóságnak beszolgáltatni. „Ha az 
erdőből kiutasított személy -  szól tovább a törvény -  a meghagyásnak nem 
tesz eleget, öt frtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő; ha pedig ellenszegül, 
cselekménye közhatósági közeg elleni erőszak bűntettét képezi, s a büntető 
törvények rendelkezései szerint lesz büntetendő.” Elképzelhető, hogy az 
erdőőrök, erdőpásztorok ezen kiutasítási jogukkal miként tudtak -  főleg
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fegyveres(ckk)el szemben -  élni.342 Mindenesetre az uradalmak erdészeti (és 
vadászati) személyzete ennek a rendelkezésnek alapján nemcsak az 
orvvadászat, hanem akár a „békés” turisták ellen is felléphetett. Ez utóbbi 
kérdés majd a XX. század elején vált egyre nagyobb problémává, amikor a 
természetjárás adta lehetőségekkel mind többen kívántak élni.
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5 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

5.1 Magyar (magán)erdőbirtokok Nagy-Romániában

Korábbi köteteinkben részletesen szóltunk a román agrárreformról, 
amelyet a kortársak minden fórumon magyarellenesnek minősítettek és 
annak bizonyítottak. Amikor MIKÓ Imre 1941-ben értékelte a román uralom 
22 évét, nemcsak azt kifogásolta, hogy a kisajátított birtokokat csaknem 
minden esetben magyaroktól vették el, hanem az agrárreformtörvény 
fogaiamzásbeli pongyolaságát is, ami újabb visszaélésekre adott alkalmat.343 
„Sérelmes volt a törvénynek az a rendelkezése -  írta MIKÓ -  mely a 
kisajátítás alól mentes föld nagyságát hegyes vidéken 50, dombos vidéken 
100 holdban szabta meg, lapályos vidéken pedig 200, illetve 500 holdban, a 
szerint, hogy mennyi a földigénylők száma. Annak a megállapítására 
vonatkozóan, hogy melyik a hegyes, és melyik a dombos vidék, a törvény 
semmiféle intézkedést nem tartalmazott, s így az agronomok saját belátásuk 
szerint jártak el, ami nagyon sok visszaélésre adott alkalmat.”

A kisajátítási eljáráson túl a földért fizetett árak is érzékenyen érintették a 
magyar birtokosokat, mivel az elvett földeket az 1908-1913-ban érvényes 
aranykoronában megállapított áron kívánták megváltani. De úgy, hogy az 
aranykoronát „papírlejre” „alakították át.” Ráadásul az 5%-os 
járadékkötvényt 50 évig tartó futamidővel adták ki (kilátásba helyezve az 
időközi sorsolás lehetőségét).

BARÓTHY József 1940-ben megjelent könyvében -  szakirodalmi, illetve 
egyéb feltárások alapján -  több csoportban mutatta be a különböző eljárások 
során sérelmet szenvedett magyar birtokosokat. Mi ezekből csak egyet- 
kettőt, az erdőket is érintő példákat idézünk.344

A földreform során nem vették figyelembe azt, hogy egy-egy birtok 
esetenként több örökös között oszolhat meg. Például báró Solymossy László 
örököseinek Tereimben (Torontál m.) 3000 kh-nyi (1727 ha) birtoka volt. 
Az örökhagyó még 1918-ban elhunyt, a fenti helyzet ennek következtében 
alakult ki. Az agrárbizottság azonban az 1918. december 1-jei állapotot vette 
figyelembe, azaz egyetlen személyt, akinek mindössze 100 kh (58 ha) 
szántót, 106 kh (61 ha) erdőt, 19 kh (11 ha) szőlőt és 21 kh (12 ha) kertet 
hagyott vissza, míg a többit románoknak adta. Az örökösök kérését, hogy 
tudniillik őket személyenként vegyék számításba, elutasították.
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Máshol, így Búzásbesenyőn (Kis-Küküllő m.) a hadba vonult gazda 
birtokát bérbe adták, mivel azt a család maga képtelen volt művelni. A 
földbirtok-„rendezők” azonban a helyzetet úgy értelmezték, hogy a 
tulajdonosnak a 400 kh-nyi (230 ha) föld sok, tehát csak 30 kh-t (17 ha) 
hagytak meg neki.

Az erdélyi magyarságot sújtó agrárreform jelentős külföldi visszhangjára 
BARÓTHY az amerikai protestáns misszió 1924-ben rögzített kifogásait 
idézi. A román kormánynak eljuttatott iratban az erdőkkel kapcsolatban 
nemcsak a kisajátítási árat (amire már utaltunk), hanem azt is kifogásolták, 
hogy akár 5-15 kh-os (3-9 ha) kisbirtokosok erdeit is elvehették. Erre a 
román kormány válasza: az. agrárreform alapelvei mindenhol és mindenkire 
vonatkoznak.

A Mezőség, illetve a románok által „Tiszai Alföld”-nek nevezett vidék 
fásítási emlékei során már idéztük a határövezet erdészeti megfigyelését, az. 
új Románia erdészeti eseményeinek nyomon követését.345 Azóta előkerült 
KAÁN Károly 1923-ban kelt rendelete, 346 amelyben az érintett 
államerdészeti szerveket „bizalmas jelentésre” hívja fel, „mivel még a nem 
rég múltban az országhoz tartozott tekintélyes országrészek lekapcsolása 
következtében az anyaországtól elszakadt részeken minden téren mélyre 
ható változások mentek véghez, melyek a magyar impérium ott folytatott 
gazdaságára mindenképpen csak bomlasztó és visszavető kihatással 
lehetnek.” Ezért „bírálat tárgyává kell tenni”, hogy ott a vízmosások 
megkötését; a kopárok befásítását; a vízfolyások mederviszonyainak 
szabályozását; a vízi szállítóberendezések fenntartását; a hegyvidéki legelők 
ápolását és rendszeres kezelését, általában a legeltetés szabályozását; a 
fakitermelések tervszerű kivitelezését; a vágásterületek takarítását; a 
vágásterületek beerdősítését; végül pedig „a múltban elmulasztott vagy nem 
sikerült erdősítés és kopárfásítás megfelelő pótlása tekintetében” milyen 
változások történtek.

KAÁN rendeletére 1924-ben az egri (Heves m.) erdőfelügyelőségtől 
Máramarosra vonatkozóan érkezett be jelentés. Az erdőket illetően 
elsősorban a Felsővisói járásban látott állapotokat részletezte. A tudósító 
arról írt, hogy „az egyelő megszűnt” felsővisói m. kir. járási erdőgondnokság 
„kerületéhez tartozó és a Nagy Pietrosz alatt elterülő erdőségeket, különösen 
a Dragos és Magura patakokra hajló részeken tarra vágatják s a felújításról 
egyáltalában nem gondoskodnak /.../. Ezeknek a túl meredek (helyenként 
60-70° lejtésű) és a magyar erdőhatóság által jó részben véderdőnek 
minősített oldalaknak letárolása és felújításuk elmulasztása -  figyelemmel 
arra, hogy a Visó folyó alsó szakasza már úgyis letarolt s kopárosodó -
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éppen ezek a most tarolás alá vett felső szakaszon fekvő erdők voltak 
hivatva az árvizek enyhítésére”, a Tisza vízjárására hatással lesznek.

Pontosan erről a vidékről áll rendelkezéseinkre egy agrárreformos 
átadási dokumentum.

A Visói és Izai Kisajátítási Bizottság 1931. március 27-én kelt 
jegyzőkönyvéből idézzük a következőket.347

Az említett bizottság az agrárreíormtörvény 91-112. és a végrehajtási 
utasítás 142-178. paragrafusaira hivatkozva az alább felsorolt községek 
számára kisajátította a következő birtokokat:

1/ Visóvölgy községnek
374 kh (215 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
135 kh (78 ha) havasi legelőt;

2/ Visóbisztra községnek 
900 kh (518 ha) erdőt,
440 kh (253 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
209 kh (120 ha) erdőt legelő céljára 
151 kh (87 ha) havasi legelőt;

3/ Petrova községnek 
251 kh (145 ha) erdőt,
420 kh (142 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
743 kh (428 ha)
+ 150 kh (86 ha) havasi legelőt;

4/ Leordina községnek 
1121 kh (645 ha) erdőt
351 kh (202 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
349 kh (201 ha) havasi legelőt;

5/ Visóoroszi községnek
160 kh (92 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
100 kh (58 ha) havasi legelőt;

6/ Oroszkő községnek 
1591 kh (916 ha) erdőt
300 kh (173 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
19 kh (11 ha) havasi legelőt.
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Az „erdő-legelő” a korábbi magyar erdészeti szóhasználatban „legelő- 
erdő”-t takarhatott. A tulajdonosoknak, dr. Munkácsynénak és Jósikánénak, 
egy, a minisztérium által 1929-ben aláírt határozat alapján összesen 1638 kh 
(943 ha) erdőt és 200 kh (115 ha) legelőt hagytak meg. Kárpótlásul viszont a 
kitermelendő 2263 kh-nyi (1302 ha) erdő (amelyeket a községek legelőkké 
alakítanak át) faanyagát szintén a volt tulajdonosoknak ígérték. A 
jegyzőkönyv ennek alapján a következőkkel zárult: „Mivelhogy miután 
meghagyatott a tulajdonosoknak a fent említett erdő és legelő-erdő terület, 
valamint még a faanyag is a legelő-erdő területekről, kijelenti | a bizottság] 
kisajátítottnak [tudniillik kedvezményezetteknek] Visóvölgy, Visóbisztra, 
Petrova, Leordina, Visóoroszi és Oroszkő községeket a fent említett erdő és 
legelőterületekkcl, ennek következtében használhatják mint községi erdőt és 
legelőt, illetőleg havasi legelőt és miután az illetékes mérnök úr által ki lesz 
jelölve és felmérve, be lesz kebelezve [a községeknek] telekkönyvileg.”

A felmérés és a birtokba helyezés mindenesetre egy hosszabb (és 
költséges) folyamat volt, de a községek ettől függetlenül a nekik juttatott, de 
nem a bizottság működésétől, illetve a fent kiállított jegyzőkönyv 
keltezésétől birtokba vett területeket használták (gyakorlatilag az 
államfordulat óta). Petrova község képviselő-testülete 1938-ban mégis 
lemondott a 251 kh-nyi (145 ha) erdőjuttatásról. Az előbb említett 
költségeket ugyanis nem akarták vállalni, mivel a településnek nem volt 
szüksége a magyar birtokosok erdejére. A falu közbirtokossága ugyanis 
9300 kh (5352 ha), a település maga pedig 1600 kh (921 ha) erdővel 
rendelkezett. így a földreformmal juttatott 251 kh-ra egyáltalán nem voltak 
rászorulva.

A Máramarosi-havasok eme szegletében lezajlott erdőátruházásra még 
vissza fogunk térni, mivel ez a terület 1940-ben visszakerült 
Magyarországhoz. így a magyar kormány által hozott kárpótlási, illetve 
restrikciós rendelkezések erre a birtokra is vonatkoztak.

VENCZEL József, a korszak jeles statisztikusa, szociográfusa, a két 
világháború közötti időszak birtokmozgásait értékelve egyértelműen 
kimutatta, hogy a román agrártörvény nem „antifeudális reform” volt. Nem, 
hanem kimondottan magyarellenes intézkedés. Tehát akkor, amikor 
lehetőség adódik rá, azonnal érvényteleníteni kell, és vissza kell az eredeti 
állapothoz térni.348 Erre a második bécsi döntést követő időszakban, Észak- 
Erdély esetében nyílt lehetőség.
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5.2 A visszatért (Észak-)Erdély, 1940-1944349

A második bécsi döntést követő időben az erdészeket természetesen 
érdekelte, hogy mennyivel nőtt Magyarország erdőterülete, azaz Észak- 
Erdéllyel mennyi erdőt kaptunk vissza. A statisztikai adatokat FÖLDVÁRY 
László állította össze, amit 1940-ben közzé is tett.350

FÖLDVÁRY kiindulási pontul az 1918. évi erdőtörzskönyvi adatokat 
választotta, amelyből kikereste a teljes egészében, továbbá csak részben, 
illetve csonkán visszakapott megyék községsoros adatait. Számítása szerint a 
Romániának juttatott észak-erdélyi területen 2 739 006 kh (1 576 298 ha) 
erdő volt.

A romániai statisztikai adatokat elemezve bukkant az 1937. évi 
állapotfelmérésre, amikor mind a földadókataszteri, mind az erdőtörzskönyvi 
erdőterületeket közölték. Mivel a romániai adatszolgáltatást illetően is 
jobban bízott az erdőtörzskönyviekben, abból kereste ki a visszakerült 
megyéket, illetve községeket. így 2 352 697 kh (1 353 977 ha) erdőt talált. 
Ezt az értéket korrigálta, ráadásul felfelé mintegy 2%-kal kerekítette. 
Mondván: ennek „tápot az a meggondolás adott, hogy nyilván nem minden 
olyan erdőterület szűnt meg végérvényesen erdő lenni, melyet bármi okból, 
de különösképfpjen legelőjuttatás címén az erdők sorából töröltek. A más 
művelési ágba átírt erdőterületnek /.../ bizonyára tekintélyes hányada lesz itt 
is olyan, amely meredek fekvésénél fogva másra, mint erdőművelésre nem 
alkalmas és amelyen, belátva a természet ellentmondást nem tűrő örök 
törvényeit, meghátrálnak az érdekeltek a tervbe vett erőirtás gyakorlati 
végrehajtása elől.” Mindezek mellett is mintegy 300 000 kh-dal (kb. 180 000 
ha) csökkent a román uralom alatt az erdők területe. Ez egyértelműen a 
földreform, továbbá a korábbi szigorú gyakorlat „fellazulásának” számlájára 
írandó. Természetesen azt, hogy ez mennyiben érintette az 1918-as 
erdőtörzskönyvben még magánerdők kategóriájába soroltakat, nem lehetett 
kimutatni. Annál is inkább nem, mivel a „hazatért” észak-erdélyi részeken 
elkezdődött egy visszajuttatási folyamat, amely mind a román földreformmal 
már lezárt, mind a lezáratlan ügyeket érintette.

Rendelkezésünkre áll viszont -  szintén FÖLDVÁRY közleményében - 
Észak-Erdély fafajmegoszlása, ráadásul vármegyénkénti bontásban:351

Megye Tölgy kh (ha) Bükk cs más 
lombfa kh (ha)

l'enyő 
kh (ha)

Összesen 
kh (ha)

B es zlerce- N as zód 19 097 120 808 166 772 306 677
(10 990) (69 525) (95 977) (176 493)
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Csík 1 388 35 195 251 070 287 653
(799) (20 255) (144 491) (165 544)

Háromszék 49 511 164 233 71 502 285 236
(28 494) (94 516) (41 149) (164 153)

Kolozs 70 765 32 212 1 145 104 122
(40 725) (18 538) (659) (59 922)

Máramaros 9 877 123 712 128 412 262 001
(5 684) (71 196) (73 901) (150 782)

Maros-Torda 32 504 147 520 188 278 368 302
(18 706) (84 898) (108 354) (211 958)

Szilágy 99 858 59 009 - 158 867
(57 468) (33 960) (-) (91 428)

Szolnok-Doboka 62 283 117 704 452 180 439
(35 844) (67 739) (260) (103 843)

Udvarhely 25 188 117 876 33 894 176 958
(14 496) (67 838) (19 506) (101 839)

Összesen 370 471 918 259 841 525 2 130 255
(213 206) (528 458) (484 298) (1 225 962)

Látható, hogy 1942-43-ban, amikor az crdőtörzskönyveket újraírták, 
illetve „karbantartották”, az észak-erdélyi területre az 1940-ben becsült 
számoknál kevesebb érték jött ki; 2 130 255 kh (1 225 592 ha). Azaz 1918 
óta az erdőterület 350 336 hektárral csökkent, ami igen-igen tekintélyes 
mennyiség, mert százalékban is csaknem 28%-ot tesz ki. Ezt pedig 
semmiféle statisztikai adatközlési hiba, vagy más ok nem magyarázhat, 
hanem egyedül és kizárólag az erdők teljesen más felfogás szerinti kezelése, 
ha úgy tetszik, elhanyagolása.

A visszacsatolt erdélyi (és keleti) országrészek földbirtok-politikai 
kérdésével a 200/1942. ME. számú rendelet foglalkozott. Ekkor hoztak létre 
Kolozsvár székhellyel egy földbirtok-politikai osztályt. Az említett rendelet 
alapján a román földreform során szerzett erdőkben a 4390/1940. ME. szám 
alatt (országosan) előírt kötelező fakitermelések eredményéről a területileg 
illetékes erdőigazgatóságoknak adatokat kellett szolgáltatniuk.352 Abban az 
erdőtulajdonosok a fából származó bevételt kötelesek voltak pontosan 
kimutatni, továbbá a kitermelés költségeit is, majd pedig a felújításét 
megtervezni, s az árból így megmaradó összeget be kellett az 
erdőigazgatóság számlájára fizetni. Azaz, a tulajdonos még valamennyire 
rendelkezhetett az erdővel, de a jövedelem jelentős részben már a magyar 
államé lett. S nemcsak azért, mert az írta elő a fakitermelést, hanem mert az 
erdőszerzést az állam nem ismerte el jogosnak, illetve csak bizonyos 
feltételek mellett lehetett azt a román állam által kijelölt tulajdonosnál 
megtartani.

Az 1943. évi 970. ME. számú rendelet ennél már továbbment. Kimondta, 
hogy a romániai földreform során kisajátított, állami tulajdonba vett, de
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használatra esetleg másoknak átadott erdőkben az új tulajdonosok 
mindenféle használati joga megszűnik. Az erdőt a területileg illetékes 
erdőigazgatóság veszi át, míg a tulajdonos annyi pénzt kap, amennyit 
annakidején a használati jogért (tulajdonért) fizetett.

Hogy kik azok, akik így jutottak ingatlanhoz, arról a községi 
elöljáróságoknak kellett jelentést összeállítaniuk, s azokról a földekről is, 
amelyeket ugyan kisajátítottak, de az új tulajdonosoknak nem osztottak ki. A 
másik oldalról pedig a volt tulajdonosoknak lehetővé tették -  megfelelő 
kérvény benyújtása mellett -  az egykor kisajátított ingatlanuk vissza
igénylését. A telekkönyvi állapotok feltűntetésén kívül a birtokmegerősítés, 
illetve -visszajuttatás során természetesen az ingatlant értékelni kellett, amit 
az erdőigazgatóság személyzete végzett el. Szintén innen indult, s a 
földművelésügyi miniszter csak jóváhagyta, a kisajátítás károsultjai 
kárpótlása csereingatlannal, illetve egyéb, az egész kérdéssel összefüggő, 
gyakran nem is mindig egyszerűen megoldható ügy.

Mielőtt a kárpótlással, a visszajuttatással foglalkoznánk, a nagybányai 
erdőigazgatőságból idézünk egy példát.353

Az erdőigazgatóság összesen 32 787, 99 kh (18 869,49 ha) „földrefor- 
mos erdőt” kezelt. Például a láposbányai erdőhivatal mintegy 10 ezer kh-nyi 
(kb. 6 ezer ha) üzemi területe mellett két „földreformos” erdőt is:

-  „Gróf Károlyi Alajostól kisajátított, Misztótfalu, Iloba és Sikárló 
községekben fekvő erdő területe” 3201,97 kh (1842,73 ha);

-  „Minorita rendtől kisajátított almaszegi erdő területe”
59,51 kh (34,25 ha).

Ezen erdőkről elkünönítetten kellett mindenféle nyilvántartást vezetni; 
nemcsak az üzemi területekről, hanem külön-külön minden egyes 
birtokosról, netalán birtoktestről (ha azok más-más erdőhivatal területére 
estek).

Az ún. „földreformos erdők” károsultjai, az egykori tulajdonosok 
egyébként anyagi kártalanításra nem tarthattak igényt (2780/1941. ME. sz. 
rend. 1. §). Éppen ezért volt számukra fontos a birtok természetben történő 
mielőbbi visszaigénylése. Erről a restrikciós eljárásról az 1440/1941. ME. 
szám alatt intézkedtek. A rendelet ll.§-ában a földművelésügyi miniszter 
feladatává tették arról nyilatkozni, „hogy az eljárás megindításának 
földbirtokpolitikai szempontból akadálya nincsen.” Mivel ez számtalan 
erdészeti feladatot is adott, néhány példát idézünk rá.
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A legegyszerűbb eset az volt, amikor az erdővel is rendelkező ingatlanra 
az erdészeti adminisztráció minden további nélkül kimondta -  elsősorban az 
értékesítési árat megtudva -  hogy az adásvételt a magyar tulajdonos 
kényszer hatása alatt kötötte.

Például Alsócsernátonban (Háromszék m.)354 „az. ingatlanokat néhai 
Végh János a román uralom alatt kényszerhelyzetben adta el Fenechiu Janku 
János és rokonainak. A visszaperleni szándékolt ingatlanok közül /.../ 9 kh 
1068 négyszögöl területű ingatlanok erdők. Az erdők k. holdanként! vételára 
600 lei, a mezőgazdasági ingatlanoké 3000 lei volt.” Az időpontot (1922) és 
a vételárat tudva a Csíkszeredái erdőigazgatóság a kényszerhelyzetet 
igazoltnak látta. Ennek alapján a miniszteri záradék: „1922. évi október hő 
22. napján megkötött szerződés többrendbeli megtámadásának és ezen 
jogügyletek, valamint azzal kapcsolatos nyilatkozatok alapján eszközölt 
telekkönyvi bejegyzések törlése iránt az 1440/1941. ME. számú rendelet 6.§- 
án alapuló kereset megindításának földbirtokpolitikai szempontból való 
akadálytalan voltára vonatkozó nyilatkozatomat 154670/1942. VII. B.14. 
szám alatt 1942. évi április hó 8-án kiadtam.”

Hogy a birtok-visszaperlési eljárások milyen komoly erdészeti 
adminisztrációval jártak, arra bizonyítékul ismét egy Háromszék megyei pél
dát hozunk.355

Vajna Albert kovásznál lakos a vonatkozó miniszterelnöki rendelet 
alapján kérte azon adásvételi szerződése megsemmisítését, amelyet 1937- 
ben a 27 kh 241 négyszögölnyi (15,65 ha) erdejére kötött. Az erdőért a vevő 
csak 9000 lejt, azaz kát. holdanként mintegy 300 lejt, magyar pénzre 
átszámítva 11 pengőt fizetett.

Az erdő leírását a kovásznai erdőfelügyelői kirendeltség munkatársa, 
SZŐTS Ernő 1942. július 14-én végezte el. Ebből idézünk.

Az erdő Páva község Delicés (Delities) nevű dűlőjében található, és a 
termőhelyi viszonyaira jellemző:

„Talaj: homokos-agyag, kárpáti homokkő felett, amely néhol elpalásodott 
alakban jelentkezik. Általában középmély, csak néhol válik sekéllyé, ahol az 
alapkőzet kivehető.”

Kitettsége: észak-északnyugati, „fatenyésztésre előnyös fekvésű.”
A lejtviszonyok 10-35° között váltakoznak, átlagban 20 fokosak. Klímája 

az 1120-1340 m-es tengerszint feletti magasságból következik. Termőhelyi 
jóságát SZŐTS a szálerdőre kiadott, kilenc kategóriát tartalmazó táblázat 
szerint V-ösnek ítélte.

A faállományt 0,7-es sűrűség jellemezte, és 70%-ban a bükk, míg a luc- 
és jegenyefenyő, 30%-ban alkotta. Ez utóbbiak korát 1-20 évesnek becsülte,
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míg a bükk zöme 50-60 éves volt, néhány helyen 60 éven felüli, itt-ott pedig 
10-20 éves. Az egész erdő korosztályviszonyait a következő számok 
jellemezték:

„Az erdő faállományát -  írta -  [az] 1920-as években szálalták ki, s így a 
mai fenyő állomány természetes úton keletkezett, mely az egész 
erdőterületen elég arányosan oszlik meg. Bükk mintegy 7 k. holdon 
tarvágásban kitermelve, míg mintegy 20 k. holdon csak szálai ás történt az 
utóbbi 20 év alatt, s így a jelenlegi állományból szerfakihozatal legfennebb 
5%-ig reméhető.”

Az erdőbirtok a kovásznai vasútállomástól 15-20 km-re, tehát nem távol 
feküdt, így a III. jövedelmezési osztályba sorolta, amely a Háromszékben 
érvényes erdei érték- és árszabályzat szerint űrméterenként 2,50 pengőt 
jelentett. Ehhez kapcsolódott az adózás szempontjából történő besorolás is: 
200 P/kat. hold. SZŐTS végül megjegyezte, hogy a helyi árakat figyelembe 
véve, ha a tulajdonos az erdő kitermelésére szánná magát, akkor az 
összbevétel egyharmadára számíthatna, mert a többit a kitermelés és a 
szállítás elvinné.

A véleményt a sepsiszentgyörgyi erdőfelügyelőség vezetője, IMREH 
Dezső 1942. augusztus 29-én egyéb adatokkal egészítette ki:

1. Az erdőleírás szerint a birtok valódi, hosszú távon is fenntartható 
erdő;

2. „Vajna Albert kovásznai lakos, kisbirtokos gazdálkodó, magyar 
anyanyelvű, református őskeresztyén, két gyermek atyja, 
világháborúban előbb frontharcos, később segédszolgálatos, 
hadapródjelölt, őrmesteri ranggal. Van 80 kh körüli 
mezőgazdasági birtoka, és még 300 kh-nyi erdeje. Rendezett 
anyagi körülmények között él. Zsidónak nem tekinthető.”

3. A birtokot 1937-ben Opra János zabolai törpebirtokos vette meg 
a volt első vásárlótól, Tanasescu Constantintól. Ő a Regátból 
jött, s Kovásznára községi bírónak nevezték ki, így a magyar 
birtokos tőle függött. Mind Opra János, mind Tanasescu „a bécsi 
döntés után elhagyta a felszabadult Erdélyt”;

1-20 éves 
21-40 éves 
41-60 éves 
61-idősebb

30%
20%
40%
10%.
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4. A visszajuttatást kérő Vajna Alberttól a román állam semmit 
nem sajátított ki;

5. Páva lakosságát 80%-ban magyarok, 10%-ban pedig cigányok 
alkotják, míg Kovásznáét 70%-ban magyarok, 20%-ban 
románok és 10%-ben „egyebek” (német, zsidó stb.). A kél 
községben a román földbirtokreform idején egyéneknek nem, 
csak községeknek sajátítottak ki erdőt.

A meglévő erdőbirtokossági társulatok a Vajna-féle birtok megvételét 
nem óhajtják, míg újabb társulat létesítése sem kívánatos. „Az ingatlanok 
megoszlása a faji arányszámok szerint a magyarokra még nem kedvezőtlen, 
bár a megszállás alatt sok magyar birtok ment át a románok kezébe.”

Látjuk, hogy a véleményből egész demográfiai, sőt birtokpolitikai leírás 
kerekedett. S nem elhanyagolható SZŐTS végső következtetése sem: „Úgy 
erdőpolitikai, mint nemzeti szempontból egyedüli helyes megoldás volna 
Háromszék vármegye, de az egész Székelyföldre is a régi -  erdőarányosítás 
előtti -  községi erdők visszaállítása, s azoknak egyöntetű állami kezelése a 
Beszterce-naszód vidéki községek erdőkezelése mintájára.” Tehát a 
kiterjedtebb állami erdőkezelés, amit az 1935: IV. te. 66. §-a már nemcsak 
Naszód vidékén, hanem az egész országban lehetővé tett. „Addig is -  
folytatta SZŐTS -  míg ez megtörténhetnék, a visszaperelési nyilatkozat 
kiadását nemzeti szempontból javasolom.” Ennek alapján a kérvényt 1942. 
szeptember 28-án a miniszter „földbirtokpolitikai szempontból akadálya 
nincs” felirattal látta el.

A magyar ingatlanok visszajuttatása, a perhez, illetve a birtokba történő 
visszahelyezéshez szükséges iratok beszerzése, nem minden esetben ment 
simán. Példának az előző alfejczetben idézett máramarosi uradalmat hoz
hatjuk fel.356

A Máramarosi-havasokban lévő birtok 1940-re özv. Papp Zsigmondnéra, 
illetve örököseire szállt. Az egykor a Munkácsy, Jónás, Rády, Szilágyi, 
Breznay és Ghillány családok nevén lévő erdők, havasok visszaszerzésére 
vitéz Rády József vezérőrnagy vállalkozott. Folyamodványában leírta, hogy 
az említett családoknak a térségben összesen 9695,9 kh (5580,0 ha) birtoka 
volt. Ebből nekik 1638 kh (943 ha) erdőt, továbbá 200 kh (115 ha) legelőt és 
100 kh (58 ha) szántót hagytak meg. (Az 1941 júniusában hivatalosan 
beadott levelében a birtok egykori összkiterjedését már 10 300 kh-ban -  
5928 ha -  jelölte meg.) A kaszálókat és a szántókat -  írta -  „kisemberek (de 
kizárólag románok) kapták”, míg az erdei és havasi területeket a hat „tiszta 
román” község.
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A községek azonban -  érvelt a vezérőrnagy -  igazán nem jutottak a 
terület birtokába, a föld most is a korábban felsorolt családok nevén van. A 
felmérések ugyan elkezdődtek, de nem fejeződtek be, mint ahogy a magyar 
birtokosok kártalanítása sem. „Természetes azonban -  írta -  , hogy a román 
megszállás alatt a birtokot kívülünk mindenki (de csak románok) szabadon 
használta, lopta és zsarolta.” Végül pedig arra mutatott rá, hogy a nekik 
juttatott területről valamennyi község jegyzőkönyvileg most lemondott. 
Tehát akár meg is történhet a birtok korábbi státuszának visszaállítása - 
függetlenül a magyar kormány erre vonatkozó eljárási és egyéb rendeleteitől.

A minisztériumban azonban semmiféle nyilatkozatot nem adtak ki addig, 
amíg a helyi hatóságok véleménye be nem érkezett. Mivel itt nemcsak 
erdőről, hanem mezőgazdasági területekről is szó volt, megkeresték a 
vármegyei gazdasági albizottságot, sőt annak révén a megyei 
gazdaszövetséget.

Ez utóbbi derítette ki, hogy a községek ugyan lemondtak a nekik juttatott 
magyar birtokról, de csak a Petrováé fogadható el. A többi falu vezetőségét 
vitéz Rády 1940. november 7-én, tehát még a katonai igazgatás idején, 
hívatta be és íratta velük alá a lemondási jegyzőkönyvet. Azok a falusi 
elöljárók, akiket a gazdaegyesület megkeresett, mind hivatkozott a 
kényszerre, illetve arra, hogy a magyar nyelvű jegyzőkönyv tartalmával nem 
is voltak tisztában. A kényszert könnyű volt bizonyítani, mivel vitéz Rády 
akkor Máramarossziget városparancsnoka volt. így a falusi bírókért 
katonákkal kivonuló „hatóság” ellen nem volt tanácsos felszólalni. Magának 
a jegyzőkönyvnek a tartalmát pedig leginkább ott támadták meg, hogy a 
falvak elkezdték a volt tulajdonos családoknak juttatandó fákat beszállítani, 
illetve eladni. Már csak ezt az áldozatvállalást sem lehet semmibe venni, 
illetve a birtokot többek között ezért sem akarták egyik napról a másikra 
maguktól „eldobni.”

A vármegyei vélemény tehát ez volt: a petrovai lemondást vegyék 
figyelembe, míg a többi község esetében csak szabályszerű eljárással lehet a 
visszaperlést megindítani. Az ügy további menetét nem tudjuk, de egy 
nagyon lényeges szempontra azért felhívhatjuk a figyelmet. A magyar 
hatóság ragaszkodott az előírásokhoz, és semmiféle önkényeskedésnek -  
még egy vezérőrnagy esetében sem -  adott teret.

Végül egy, a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó példát idézünk.357
Báró Bánffy Dániel hivatalban lévő földművelésügyi miniszter, 

nagybirtokos, budapesti lakos, és báró Bánffy Zoltán nagybirtokos, 
kolozsvári lakos 1941-ben kérte az idézett rendelet ll.§-án alapuló nyilat
kozat kiadását. Az általuk jelzett birtok osztatlan közös tulajdonban volt. A
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Szászrégenben (Maros-Torda m.) 1940. évi február hó 26-án megkötött 
ideiglenes egyezséggel Alsórépa, Felsőrépa és Marosliget községeknek 
eladott, együttvéve mintegy 630 kát. hold (kb. 360 ha) erdőingatlanra kötött 
jogügylet megtámadására az 1440/1941 ME. számú rendelet 6.§-a alapján a 
marosvásárhelyi kir. törvényszék előtt 1942-ben keresetet indítottak. Az 
erdőt, továbbá az ahhoz tartozó rét és legelő eladásának semmissé tételét a 
vételár alacsony voltával indokolták.

Az ingatlanokból ugyanis kényszerhelyzetben, Alsórépa községnek 
holdanként 385 lej vételár mellett 110 holdat (63 ha), Felsőrépa községnek 
440 lej holdanként! vételár mellett 400 holdat (230 ha) és Marosliget 
községnek 440 lej vételár mellett 120 kát. holdat (69 ha) adtak el. A vevő 
községek a vételáron felül még 200 000 darab (!) vörösfenyőt is kötelesek 
voltak Bánffyéknak juttatni.

A vételár az 1943. évi december hő 31-ig lett volna esedékes.
Az említett falvak azonban -  talán éppen a második bécsi döntés 

következtében -  1942-ig semmit nem fizettek, illetve fát sem adtak, továbbá 
a megvett ingatlanok birtokába sem léptek. Ugyanakkor a minisztériumi 
ügyintéző szerint a birtokértékesítés kényszerhelyzetét támasztotta alá a 
következő feltétel is: „Az ideiglenes megállapodás előfeltétele annak 5. 
pontjában foglalt kikötés szerint az. hogy a községek visszavonják a 
marosvásárhelyi törvényszék előtt fekvő felfolyamodásukat az eladók ellen 
kért kisajátítási eljárás kiterjesztése tárgyában, és visszavonják Ratosnya 
község defalkációs munkálatai ellen beadott előterjesztésüket is.”

A folyamatban lévő, le nem zárt jogügyletekre azonban az 1440/1941. 
ME. rendelet 5.§-a vonatkozott. így a miniszternek saját birtokvisszaszerzési 
ügyében nem kellett nyilatkozatot kiadnia.

Az ún. zsidóerdők kérdését messzebbről kell kezdenünk. Felvezetésként 
mindenképpen megemlítjük RÓNAI Györgynek az Erdészeti Lapok 1942. 
októberi számában megjelent, Az erdőmérnök a koreszmék fergetegében 
című írását.358 Ebben RÓNAI, aki Trianon után az Ausztriának juttatott 
országrészben is dolgozott, „a koreszmék fergetegében” többek között 
felvetette az erdőmérnök kar és a zsidók kérdését. Mondván, őneki erre 
minden joga megvan, mivel 1942 tavaszán -  éppen egy vitézi címet elnyert 
kartársával együtt -  zsidóbujtatás címén a vádlottak padjára ültették. De mint 
erdész szakember büszke arra, hogy az erdészek a „zsidókérdést” már régen 
elintézték. „Alma Materünk légkörében -  írta -  nem tudott az erdészeti 
szakosztályon egyetlen zsidó sem beiratkozni. Nem engedte az erdőmérnöki 
szak ifjúsága. De, valljuk be, nem is vonzotta a mi kiskeresetű pályánk őket 
soha.”

197



A Selmecbányán majd Sopronban meghirdetett „numerus nullius” 
valóban a diákköri hagyományok egyik alkotóeleme volt. Forrását nem 
tudhatjuk, de mindenképpen ott lehetett benne a középkori szigorú vallási 
elkülönülés, amelyeket a burschenschaftok még a XIX-XX. században is 
őriztek.359 Ugyanakkor a gyakorló erdőmérnökök munkájuk során akár 
szakmai összeütközésekbe is kerülhettek azokkal a favásárlókkal, akik 
Magyarországon a zsidóemancipáció (1867) után mind jelentősebb számban 
ehhez a felekezethez/fajhoz tartoztak. Mégis, a gyakorlatban dolgozó 
erdészek -  talán mert a szigorú diákköri előírások rájuk már kevésbé 
vonatkoztak -  ugyanolyan, akár kedélyesnek mondható kapcsolatban álltak a 
zsidókkal is, mint az ország nem magyar lakosaival, illetve a másfele- 
kczetűekkel. Ennek nemcsak a különféle visszaemlékezések a bizonyí- 
tékái, hanem például az Országos Erdészeti Egyesület tagsága is, ahol 
szép számmal voltak fakereskedők is. Következésképpen az egyesületi 
vándorgyűlések állomásai sem kerülték el a fakereskedők, -feldolgozók 
telepeit -  s talán nem csak az ilyenkor kijáró vendéglátás miatt sem.361 Végül 
hadd jegyezzük meg, hogy a főiskola tanári karában is többen zsidók, illetve 
székely szombatosok voltak. Róluk aztán kedves(kedő) diákanekdoták 
forogtak közszájon.362

A vesztes háború után, amikor a frontról visszatérő, felsőfokú 
tanulmányaikat folytatni akaró diákok miatt országosan a „numerus clausus” 
intézményét vezették be, a Sopronba került főiskola ifjúsági köre is 
tüzetesebb „egészségügyi vizsgálatot” tartott. Tudniillik az intézménybe 
beiratkozni szándékozó „balekot” szigorú orvosi vizsgálat alá vetették, ahol 
a „firmák” elsősorban arra voltak kiváncsiak, hogy az illetőt „nem bicskával 
keresztelték-e” S hiába volt 1924-ben előbb egyetemi ügy, majd országos 
(mivel a kérdést még a minisztertanács is tárgyalta!) nyomás két hallgató 
(akik közül az egyik egyébként „székely zsidózó”, azaz szombatos volt) 
főiskolai beírathatása mellett, az iíjúsági kör sztrájkot hirdetett: addig, amíg 
a két hallgató Sopronban tartózkodik, az előadásokat nem látogatják.363 A 
sztrájk hetekig tartott, aminek a végén előbb a kultusz- és pénzügyminiszter, 
majd azután a főiskola rektora is meghátrált: maradt a „numerus nullius”

Ehhez a témához jegyezzük meg, hogy ugyanekkor „jutott eszébe” a 
szaksajtónak, hogy az ország első erdésze, KAÁN Károly esetleges zsidó 
származását is felemlegesse.364 Hogy mindez mennyiben járult hozzá az 
ismert, meghatározó erdész, gazdaságpolitikus és tudós hivatalból történő 
eltávolításához, ma már kideríthetetlen. Tény azonban, hogy a „keresztény 
kurzus” ilyen megnyilvánulásai a főiskolai falakon kívül is jelentkeztek.
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Talán mondanunk sem kell, hogy az erdészeti felsőoktatási intézmény 
ezen „jellemzője” később, 1945 után az erdésztársadalomnak mind 
Magyarországon, mind Romániában (helyesebben Erdélyben) milyen óriási 
károkat okozott. Gerő és Rákosi bennük nemcsak az egykori urak 
kiszolgálóit, hanem a kirekesztőket látta, s az erdőmérnöki kart ezért 
mérhetetlenül gyűlölte.365 Az erdészek munkáját egyedül Vas Zoltán fogadta 
el, mert az újjáépítéshez fára volt szükség, illetve az erdőtelepítés az 
autarkiára törekvő népgazdaság létkérdésévé vált. Maguknak az erdészeknek 
a rehabilitációja majd csak 1956 után következett be, amikor például 
tömegesen kaphattak szolgálati fegyvert is. (40/1957. Korm. sz. rendelet.) A 
Sopronban végzett erdészek eme megkülönböztetése Romániában a (Maros-) 
Magyar Autonóm Terület fennállása idején is megvolt, bár ott a helyzetet az 
uralkodó nemzethez való viszony is át- meg átszőtte.366 Következésképpen a 
magyar erdészek rehabilitációja igen-igen elhúzódott.

Vissza kell térnünk RÓNAI cikkére, aki feltette a kérdést: vajon a 
fakereskedelem és -feldolgozás „keresztény alapokra” helyezésekor gondol
nak-e az erdőmérnöki karra? (Ez a zsidókat érintő korlátozás az 1939. évi 
IV. te. alapján kezdődött el.)

Még továbbmenve: a mintegy 500 ezer kh (kb. 285 ezer ha) zsidóerdő 
kisajátításakor ugyan részesülnek-e az erdészek a vagyonból, a vagyon 
hasznából? RÓNAI -  mint a Harmadik Birodalmat belülről is ismerő erdész
-  itt arra gondolt, hogy az 1942. évi XV.tc., amely a zsidók mező- és 
erdőgazdasági ingatlanairól intézkedett, vajon juttat-e az erdészeknek 
erdőket, saját birtokokat?367 Nos, nem juttatott, de szakmai feladatokat azért 
adott. Vizsgáljuk meg ezeket kicsit részletesebben is!

Az említett, 1942. évi törvény után a zsidó mező- és erdőgazdasági 
ingatlanokat akár -  miként azt a kultuszminiszter kérte -  a közalapítványi 
uradalmakhoz is csatolhatták volna.368 Végül az erdők kezelését mégsem 
azok, hanem az államerdészeti közegek végezték. Ebből következett, hogy 
mindenféle átvétel -  kezdve a törvény hatálya alá tartozó erdők összeírásától 
a telekkönyvi hatóságnál történő eljáráson keresztül egészen az üzemterv 
szerinti gazdálkodás megszervezéséig -  az államerdészetet terhelte. 
Megjegyezzük, hogy ezt a munkát már a szeptemberben megjelenő törvény 
előtt, az 1750/1942. ME. számú, márciusban kiadott rendelet alapján 
elkezdték. Az említett rendelet ugyanis a történelemből ismert módon 
helyezte zár alá a zsidóerdőket, ahol a zárgondnoki feladatokat az illető 
erdőigazgatóságok látták el. Sőt a zsidóknak minősülő személyek 
közbirtokossági (erdőbirtokossági) tagságát is fel kellett kutatni, s a 
tagságból folyó jogok -  természetesen a kötelezettségekkel együtt -  szintén
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az államerdészetet illették meg. Mindez nemcsak magára az erdőre, hanem 
az erdőhöz tartozó egyéb vagyontárgyakra (üzemi utakra, -épületekre, illetve 
fűrészekre) is vonatkozott.

A fenti magyarországi törvények és rendeletek mielőbbi végrehajtását 
természetesen Észak-Erdélyben is sürgették. Az erdőigazgatóságoknak már 
1942 decemberéig minden érintett ingatlanról kimutatást kellett 
összeállítaniuk, amely munkára valamennyi, bármilyen munkakörben 
dolgozó tisztviselőjüket igénybe vehették. Magyarul: az erdészek szakmai 
munkáját akár félbe kellett hagyni, mert a birtokpolitikai feladatokat 
mindennél előbbrevalóbbnak, sürgősebbnek ítélték.

A zsidóerdőket ugyanúgy elkülönítetten kezelték, illetve jövedelmüket 
külön mutatták ki, mint a „földreformosokat” Az előbb említett nagybányai 
erdőigazgatóság tőkési erdőhivatalában például így:369

-  „Nikolics János bárótól kisajátított és Felsőszőcs határában
fekvő erdőterülete” 2957,7 kh (1702,2 ha);
-  „Dr. Betegh István-féle kert 256 négyszögöl”

0,16 kh (0,09 ha).

Elképzelhető, hogy különösen ez utóbbi milyen (fölösleges) 
adminisztrációval járhatott akkor, amikor az erdészek -  1944-ben már 
gyakran „beöltözve”, hadi ruházatban370 -  próbáltak a feladatoknak 
megfelelni. Ebben a helyzetben aztán bizonyára nem gondoltak sem a 
keresztényi „igazságtételre”, sem a RÓNAI által felvetett „birtokszerzésre”
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6 ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdélyi magánerdők emlékeinek áttekintése végén vajon 
egyetérthetünk-e ELEK István 1908-ban megfogalmazott véleményével? Ő 
ugyanis ezt írta: „Olyan a magánerdők sorsa, mint egy égő városé. Minél 
előbb fogunk az oltáshoz, annál többet menthetünk meg, de ha egyáltalán 
nem oltunk, leég az egész város.”371 Biztos, hogy a századforduló éveire egy 
kettős állapot; tudniillik a gazdálkodást vállaló, az erdőben fantáziát látó 
birtokosok, míg másik oldalon az erdőket elkótyavetyélők világa élt egymás 
mellett.

A földesúri erdők eme kettőssége azonban nem ekkor, hanem már 
évszázadokkal korábban kezdett kialakulni. Amíg az erdők szinte korlátlanul 
rendelkezésre álltak, addig a tulajdonosok sem saját jobbágyaik, sem mások 
erdei használatával nem törődtek. Igaz, például a makkoltatást azért tartották 
fontosnak megadóztatni, megfizettetni, mert a jobbágyok minden 
jövedelméből legalább egytizednyi nekik járt.

A XVIII. századi változások Erdély-szerte a földesúri jövedelmek 
növelését kívánták meg. Ezzel összefüggésben a jobbágyok minden 
lehetséges erdei hasznát (irtás, faizás, makkoltatás és egyéb legeltetés, 
továbbá a néprajz által különféle erdei termékek gyűjtögetésének nevezett 
tevékenység) igyekeztek egyik oldalról szabályozni, másik oldalról pedig 
szolgáltatásokhoz, illetve pénzbefizetésekhez kölni. Ugyanakkor az 
erdőkben különféle vállalkozók is megjelentek, azaz az addig közös 
földesúri-jobbágyi erdőhasználat új szereplőkkel bővült. Hogy aztán ebben 
a helyzetben a földesurak milyen módon tudták az, erdőből származó 
jövedelmüket növelni, az vidékenként, sőt uradalmanként változó volt. Az 
1820 körül végzett Cziráky-féle összeírás szerint a szűkebben vett Erdély 
egyik legnagyobb megyéjében általános volt az épületfa taxafizetés melletti 
biztosítása, szintúgy a makkoltatásé is. És elkezdődött egy folyamat, amelyet 
összefoglalóan úgy neveznek, hogy a földesurak a jobbágyokat igyekeztek 
az addig közösen használt erdőkből kiszorítani. Maga a törekvés azonban 
szintén vidékenként és uradalmanként eltérő módon jelentkezett. Itt azonban 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jobbágyoknak (jobbágyközösségeknek) 
kiadott, kizárólagos használatra átadott erdőket azok akár néhány év alatt 
tönkrepusztíthatták. S akkor újra az egyedüli lehetséges úthoz, az újabb erdő 
kimérése kéréséhez folyamodtak. Az egyik birtokos ezt meghallgatta, míg a 
másik nem. Ahol a jobbágyoknak külön erdőt biztosított, a többiből 
természetesen csak különszolgáltatás, -fizetés mellett lehetett akár fát, akár
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más terméket elvinni. Amikor 1836 után a magyarországi vármegyékben a 
jobbágyok szolgáltatásait jobbára a könnyítések jellemezték, az erdélyiek 
helyzete kevésbé változott. Ezt a korszak jeles történésze, HORVÁTH 
Mihály azzal magyarázta, hogy „az úrbér feletti tanácskozások alkalmával a 
középnemesség is általában az. arisztokráciával tartott, így az általános 
könnyítések /.../ nem találtak megfelelő pártfogást.”'m

Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás ebbe a helyzetbe olyan változást 
hozott, hogy a volt jobbágyok a földesúri erdőket jobbágyi ellenszolgáltatás 
nélkül használhatták. Ez a lehetőség aztán -  miként a Bánffy-uradalomban 
láthattuk -  akár túlzásokhoz is vezethetett. A volt közösen használt erdők 
megosztása évtizedekig eltarthatott, s ez alatt az említett túlzásokat gyakran 
csak karhatalmi eszközökkel sikerült mérsékelni. Hadd utaljunk azonban 
arra, hogy a túlzott követelések, elvárások nemcsak a volt jobbágyok, hanem 
természetesen a volt földesurak oldaláról is jelentkeztek.

A polgári föld-, így erdőtulajdon a volt földesúri erdőkben is megfelelő 
birtoknyilvántartást és ennek alapján adózást jelentett. Tehát az addig 
tartalékföldeknek tekintett erdők a (becsült) jövedelem alapjául szolgáltak. 
Részben ez, részben pedig a mezőgazdasági birtokok gazdálkodásának 
átalakítási kényszere (tudniillik a jobbágyi robot helyett a bérmunka 
bevezetése) az erdőkből származó haszon növelését kívánta. S itt már 
elsősorban nem a hagyományos kapcsolaton alapuló, a helyben lakó, volt 
jobbágyokkal megoldható árutermelés kínálkozott megoldásnak (bár erre is 
vannak példák), hanem a harmadik szereplő, a fakitermelési, fakereskedelmi 
vállalkozó ajánlata.373 Az üzletbe a földesurak is beszállhattak, de sokkal 
jellemzőbb a fa (sőt erdő) lábon történő eladása. Kezdetben pedig még nem 
is az egész állományért, hanem csak a kinyert l'ácrt kértek pénzt, ami a 
vállalkozó oldaláról óriási visszaélésekre adott lehetőséget. Az uradalmak 
ezért az erdészeti személyzetre egyre jobban rá voltak szorulva, sőt 
felismerték: az erdészet olyan tudomány, amely az erdőben, a fában hamar 
„aprópénzre váltható.”

A kiegyezés után felgyorsuló gazdasági fejlődés szinte évről évre növelte 
a fa értékét. Ebben a helyzetben az erdőtulajdon értéke is nőtt, s a 
törvényhozásban leginkább képviselt magánerdő-birtokosok ezen kincs 
kiaknázásában nem szívesen vették az állam „okvetlenkedését.” Az 1879. 
évi erdőtörvény éppen ezért számukra olyan kedvezményeket biztosított, 
amelyet sem a polgári jogegyenlőség, sem az erdészettudomány nem 
indokolt. (A helyzetet KAÁN így fogalmazta meg: „a magánjognak az 
alkotmány életbe lépésének tizenkettedik évében, a liberalizmusba vetett hit 
lényeges csorbája” következett volna be. Ezért a parlament „ez idő szerint” a
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magánerdőkbe -  az általános erdő fenntartás elvein túl -  nem akart 
beavatkozni.374) Ezzel aztán a birtokosok vagy tudtak élni, vagy nem.

Egyes uradalmakban önálló erdőgazdaságot alakítottak ki, és azt a 
megfelelő, ráadásul kellő szakértelemmel rendelkező erdészeti személyzettel 
működtették. A többség azonban megelégedett az erdők jól-rosszul történő 
őriztetésével, s a fát éppen a pillanatnyi érdeke, anyagi helyzete alapján 
értékesítette. Ők voltak többségben. A kettő között helyezkedett el a 
hitbizományi birtok, amelyre az erdőtörvény szigorúbb előírásai, így az 
üzemtervezési kötelezettség és a szakértő erdőtiszt alkalmazása is 
vonatkozott. Ahogyan azonban más, az erdőtörvény 17.§-a alá tartozó 
birtokosok esetében ez a fokozott állami beavatkozás nem volt a hosszú távú 
erdőgazdálkodás elégséges feltétele, vele a hitbizományok is 
különbözőképpen éltek. A másik, még szintén a két szélsőnek felfogható 
magán erdőtulajdonos között helyezkedtek el azok, akik erdeiket a 
fakitermelő, favásárló céggel összefogva igyekeztek hasznosítani. Ők ugyan 
érdekelve voltak a meglévő erdők minél jobb kihasználásában, de a hosszú 
távú erdőgazdálkodás követelményeinek nem mindenben tudtak megfelelni. 
Végül hangsúlyozzuk, hogy a most kifejtett típusok gyakran nem különültek 
el élesen egymástól. így egy-egy nehezebb esztendő, netalán birtokos 
„pillanatnyi pénzzavara” akár az évtizedek alatt kialakított rendszert is fel
boríthatta, és az erdő könnyelmű eladásához vezethetett.

Szólnunk kell még a nem földesúri eredetű magánerdőkről. Amíg 
korábban, a magyarországi 1844. évi IV tc.-ig nemesi jószágot és ezzel járó 
földesúri jogokat csak nemes személy szerezhetett, 1848 után nünd 
Magyarországon, mind Erdélyben erdőket egyre nagyobb számban volt 
jobbbágyok, leginkább pedig (különösen az 1867. évi zsidó emancipáció 
után) polgári személyek, például fakereskedők vettek. Az 1879. évi 
erdőtörvény magánerdőkre vonatkozó kedvezményeit azután ők tudták 
legjobban kihasználni. Ráadásul ez a lehetőség az egykori közbirtokosságok
-  például a székelyekét -  felbomlását, területük, így befolyásuk, gazdasági 
erejük zsugorodását is elősegítette.375 S ez volt az a terep, ahol a nemzeti
nemzetiségi érdekek, például a román bankok által támogatott 
birtokszerzések is, a korábbiaknál sokkal jobban érvényesülhettek.

Maga az erdőtörvény véderdőkre és feltétlen erdőtalajon állókra 
vonatkozó rendelkezései a magánerdők használatában jelentős korlátot nem 
szabott. Tudniillik amíg az említett kategóriák megállapítása, erdészeti 
besorolása kimondottan a tulajdonos akaratától függött, addig legfeljebb 
csak a nyilvánvaló helyeken (például felső erdőhatárokon, netalán sziklás, 
egyébre nem használható területeken) jelentettek gátat. A kopárfásítási

203



előírások már erősebb állami beavatkozást tartalmaztak. Ehhez azonban a 
korabeli Magyarországnak nem volt elég anyagi ereje. így a kopárok 
megjavítását csak a legszembetűnőbb esetekben, -helyeken szorgalmazta, 
segítette. S a sorban a magánosok hátul álltak, bár az ő egyéni 
kezdeményezéseik is megemlítendők.

Az erdők felújításával kétségtelenül az általunk most vizsgált 
birtokkategóriában volt a legtöbb gond. Ez következett a kíméletlen 
erdőkitermelési módszerekből, sőt az erdőtulajdonosok nemtörődömségéből 
is. De érdekes módon az erdőtörvényt is rosszallhatjuk. Na nem azért, amiért 
a kívülállók, a 17. paragrafussal „megnyomorítottak” tették (tudniillik „hát 
az erdőtörvény csak a parasztoknak hozatott-e, és hogy miért szabad az 
uraknak erdejükben azt csinálni a mi nekik tetszik?”376), hanem a KAÁN 
Károly által kifejtett szempontok miatt. A neves erdészpolitikus az 1879. évi 
erdőtörvény hibáit elemezve mutatott rá: az erdőtörvény a feltétlen 
erdőtalajok esetében sem írt elő általános felújítási kötelezettséget. Az 5.§- 
ban ugyanis ez szerepel: ha a „futóhomokon álló erdőkben, vagy oly 
erdőkben, melyeknek talaja másnemű gazdasági mívelésre nem alkalmas, 
irtás eszközöltetik: a kivágott vagy irtott terület legfeljebb 6 év alatt újra 
beerdősítendő.” KAÁN szerint ezt a passzust akár úgy is lehet érteni, hogy a 
területet csak irtáskor kell azonnal (hat éven belül) felújítani, míg a tuskó 
nélküli fakitermelés esetén ez akár nem is kötelező.377 Az erdészeti 
adminisztráció a feltétlen erdőtalajokon álló erdők felújítását mindenesetre 
igyekezett elérni, de a magánerdőkre alig „merészkedett.”

A fel nem újult, fel nem újított erdőlalajokon gyakran spontán, időnként 
pedig szervezett módon, különböző mezőgazdasági művelést, legtöbbször 
legeltetést honosítottak meg. Különösen a parcellázás volt szembeötlő, amit 
már egyáltalán nem a volt földesurak, hanem a legkülönfélébb spekulánsok 
és nemzetiségi (gazdaság)politikusok, netalán „-izgatok” végezték, 
végezhették. Ez pedig biztos nem vezeteti el az EÖTVÖS József bárótól 
többször idézett gondolattal körülírt állapotokhoz. „A kultúra legmagasabb 
fokán -  írta EÖTVÖS -  ismét minden természetes helyére lép, és szántó, rét, 
erdő felváltva kiegészítik egymást.”378

Az 1879. évi erdőtörvény fenti hiányosságai, illetve az, hogy a 
szabadelvű politikai és gazdaságpolitikai viszonyok között éppen a 
liberalizmus által mindig hangsúlyozott „szektorsemlegességet” nem 
érvényesítette, nem indokolhatja a bevezetőben idézett ELEK István-féle 
gondolatokat. Nem, mert nem az erdők, illetve azok birtokosai táplálták az 
„égő város”-t, hanem azokon jóval túlmutató, a dualizmus korának általános 
gazdasági és politikai bajai. Mint ahogyan az erdők, a fa felértékelődése is az
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általános gazdasági viszonyokból következett. Az egy más kérdés, hogy 
mindezzel a felvilágosultabb, a messzebbre tekintő erdőtulajdonosok sokkal 
okosabban, körültekintőbben élhettek volna.

És itt újra meg kell említenünk az erdőtörvény által adott, minden erdőre 
kiterjesztett kötelezettséget. Ahogyan az egyik erdőfelügyelői jelentésből 
idéztük: az állami erdészeknek egyszerűen nem volt idejük és lehetőségük, 
hogy a magánuradalom tisztviselőit, netalán tulajdonosait a helyes 
erdőkezelésről felvilágosítsák, az esetleges könnyelmű lépésektől megóvják. 
Helyette a tudást, benne az erdészeti ismeretek oktatását próbálták meg 
elősegíteni -  sikertelenül.

A dualista állam bukása, de ha úgy tetszik, a Világostól Trianonig terjedő 
időszak politikai és gazdasági bajai az erdőkben lévő értékek kiaknázását 
mind az osztrák birodalom, mind a magyar állam polgárai számára tették 
elérhetővé. Az ebben az államkcrctben élők jólétét emelték, amely a korabeli 
erdészeti politika legfőbb célja volt. Hogy az idő azokat igazolta, akik a 
hosszú távú érdekeknél fontosabbnak a pillanatnyi hasznukat, jövedelmüket 
tartották, a politikai változások, az egész állam összeomlásával nyert 
igazolást. „Mi legalább éltünk egy kis jót is” -  vélekedtek a „boldog 
békeidőkre” visszatekintők. Hogy ez az önző magatartás vezetett-e el a 
közép-európai birodalom bukásához, felszabdalásához, vagy a tragédia 
anélkül is bekövetkezett volna, politikatörténeti kérdés. Ráadásul máig 
megválaszolhatatlan kérdés. Egy biztos: az utódállamok, így Románia sem 
aszerint ítélte meg a birtokosokat, erdőtulajdonosokat, hogy azok erdeikkel 
korábban milyen előrelátóan, netalán szakszerűen gazdálkodtak, abból 
mennyi adó fizettek. Nem. Ahogyan majd 1944 után is más rendezőelvek 
következtek, úgy 1920-at követően is újra a rövid távú, sőt némi revans ízű 
rendezőelvek kerekedtek leiül.

Térjünk azonban még vissza a szorosabban vett erdők kérdéséhez.
Az első világháború okozta gazdasági nehézségek közepette az állam a 

magánerdők hasznosításába fokozott mértékben avatkozott bele. Ez nemcsak 
a kitermelendő faanyagra, hanem a művelési ág megtartására is vonatkozott, 
sőt a birtokok forgalmának felügyeletére is. Az ilyen irányú intézkedéseknek 
az igazi hatása azonban Erdélyben már nem érvényesült.

Erdély Romániához kerülte után a román földreform az erdőket illetően 
mintegy második „jobbágyfelszabadítást” hozott.379 A volt földesurak erdeit 
óriási arányokban osztották ki és fel. Ez nemcsak egy lépcsőben, hanem 
folyamatosan ment. Példák sora bizonyítja a különböző 
kényszerértékesítéseket is, ahol a „vásárlók” szintén a román nemzeti célok 
megvalósításának szereplői voltak.
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Észak-Erdély visszakerülte után a magyar vezetés megpróbálta legalább 
részben orvosolni azokat a sérelmeket, amelyek a korábbi 
kényszerhelyzetből következtek. A törekvés megvalósítására kevés idő állt 
rendelkezésre. Ráadásul ezt a jogos szándékot beárnyékolta egy újabb 
jogtalanság; a zsidóerdők elvétele.

Végül befejezésül ismét egy kettősségre utalunk. S ez pedig az 
erdőtulajdonos és az erdők valódi birtokosainak külön világa. WASS Albert 
így fogalmazta meg: „hatvan évvel ezelőtt még zárt erdő volt mindenütt, le a 
Marosig. A vécsi báró tudta magáénak /.../ Övé volt-e? Évente néhány napig 
igen.” Amikor ott vadászott. „Ilyenkor talán övé volt az erdő. De máskor, ha 
jutott belőle embernek valami, az legfeljebb vén Sándru lehetett, az Ulm- 
pojánai bács, ki tavasztól őszig ott legeltette juhait. Vagy Tóderik, a 
bisztramenti ember, kinek csapdái voltak az Urszu-patakon föl, egészen az 
Istenszéke alatti nyeregig.. .”380
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erdőakadémia története és ismertetője. EL. 1896. 872.
60/ Lásd pl. Nagykárolyi vadászati s erdészeti utasítások MGSz. 1900. 

416-421.
61/ Lásd 11/1.561.
62/ KvÁLvtár. Arch. Jósika. Fasc. 91., sor. 1760. 1766. jún.
63/ Uo. sor. 1750-80. 1779. júl. 15.
64/ Lásd 18/604-606.
65/ Huszár Károly kézirata (forrásmegjelölés nélküli), amelyet dr. Csőre 

Pál helyezettel saját gyűjteményében.
66/ Huszár Károly: Az erdészet múltjából. Munkabérek és fizetések a 17-

18. század fordulóján című, az OL. P-56. LXXXVI-36., LXXXVI-37. 
számú forrásaira hivatkozó kézirata, amelyet dr. Csőre Pál helyezett 
el saját gyűjteményében.

67/ Lásd 18/III. 275-284.
68/ Huszár Károly: Bonyodalmak 120 évvel ezelőtt egy vármegyei 

erdészeti hivatal főnöki állása betöltése körül című, az OL. Cista 
Diplomatica Gubernium Transylvanicum F-142. Gyrasjegyzőkönyvek. 
számú forrásaira hivatkozó kézirata, amelyet dr.Csőre Pál helyezett el 
gyűjteményében.

69/ Erdélyi hallgatók 1848-49, sőt 1867 után is kaptak Selmecbányára 
ösztöndíjat. Lásd: PAUER János: A selmeczbányai magyar királyi 
Bányászati és Erdészeti Akadémia története alapításától, vagyis 1770- 
től kezdve az 1895/96. tanév végéig. (Selmecbánya, 1896.) 247.

70/ Az erdészet helyzete az 1879. évi XXXI. t.-cz. életbelépése előtt EL. 
1892. 369-370.'

71/ AKIKJ. 1876. 92.
72/ ÚJLAKI István: Észrevételek Széplaki Lajos úr „tervezetére” EL. 

1870.53.
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73/ SZÁSZ Zoltán: Az abszolutizmus kora Erdélyben (1849-1867). In: 
Erdély története. MII. Főszerk.: KÖPECZI Béla (Bp., 1987.) III. kötet. 
1830-tól napjainkig. Szerk.: SZÁSZ Zoltán. 1501.

74/ A kérdéshez lásd: SEBESS Dénes: A közös erdő és legelő 
földbirtokpolitikánkban. EL. 1908. 272.

75/ MÉSZÁROS Károly: Az új erdőtörvény, a polgári magánjog és a 
nemzetgazdászati érdekek szemponjából. (Pest, 1857.) 14., 19. és 59.

76/ DIVALD Adolf: Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet köréből. 
EL. 1865. 251-265., 283-297., 315-330., 343-358.

77/ HUNFALVY János: Észrevételei Erdődy Adolf válaszára az erdők 
ügyében. EL. 1865. 95.

78/ DIVALD (ERDŐDI) Adolf: Az erdészeti törvényjavaslat ügyében. 
EL. 1866. 107.

79/ HELM Ervin: Az úrbéri faizás megváltása ügyében. EL. 1862. 117- 
119.

80/ BOGNÁR István: Eszmetöredekek az úrbéri szabályozás és 
tagosításról. (Balassagyarmat, 1856.) 59.

81/ FEKETE Lajos: Az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület közgazdasági 
értekezletére kitűzött erdészeti kérdésekhez. EL. 1880. 439.

82/ GRIMM, Josef A.: Das Urbalwesen in Siebenbürgen. (Wien, 1863.).
83/ Lásd 73/ 1459-1462.
84/ Lásd 28/ 365.
85/ Lásd 10/365. 1850 körüli „erdőbeli”-emlék.
86/ KvÁLvtár. Arch. Bánffy. Praesidialia 1848-49.
87/ Uo. Arch. Jósika. 1848. május 17.
88/ Uo. Arch. Bánffy. Praesidialia. 1848-49.
89/ Uo. 1850. (20.).
90/ Uo. 1850-51. (18.) és báró Bánffy Albert iratai.
91/ Lásd 10/ 293. 1861. évi „erdőosztály”-emlék.
92/ KvÁLvtár. Arch. Bánffy. Praesidialia. 1854. (33. 31.).
93/ Uo. 1855. (27.).
94/ Uo. 1855. szeptember 22.
95/ Uo. Arch. Jósika. Zentelke. 1802-1852.
96/ Uo. Arch. Bánffy. Praesidialia. 1854.
97/ Uo. Kolozs vm. Prefektuális iratai. 6526/1862. és 2949/1862.
98/ Uo. Arch. Jósika. 5529/1873.
99/ Uo. 1871. július 27-ei jegyzőkönyv.
100/ Uo. Arch. Bánffy Praesidialia. 1858.
101/ Uo. Praesidialia. 1863. május 12.

212



102/ Uo. 1863.
103/ Uo. 1864. szeptember 12. és 19.
104/ Uo. 1865. (3.) és 1866. november 8.
105/ Uo. 1866. március 4. és 1867. (11/7.).
106/ Uo. 1863. (35.)
107/ Lásd 10/295. 1855. évi „erdősz”-emlék.
108/ KvÁLvtár. Arch. Bánffy. Praesidialia. 1852.
109/ Uo. 1862. június.
110/ Uo. 1854. Endes június 18-ai jelentése.
111/ Uo. 1868. december 8.
112/ Uo. 1857.
113/ Uo. 1869. július 9. és október 27.
114/ KKIKJ. 1878. 39.
115/ KKIKJ. 1879. 50-51.
116/ OL. K-168. 1868-4-16-345.
117/ Lásd 10/294. 1862. évi „erdő-prevarikáció”-emlék.
118/ KvÁLvtár. Arch. Bánffy. Praesidialia. 1865. január 21.
119/ Uo. 1858.
120/ Uo. 1855. szeptember 22. és 1862.
121/ Uo. Arch. Jósika. 1871. szeptember 20.
122/ Uo. 1871. szeptember 4.
123/ Uo. 1879. évi centrális számadáskönyv.
124/ VERNER Sebestyén: Bihar megye erdőségeinek rövid leírása. EL.

1863. 373-377. 1864. 51-57., 1865. 106-113., 198-204.
125/ [VERNER Sebestyén?]: Az erdők állapota Biharban. GL. 1852. 17-20. 
126/ Lásd 55/16.
127/ MMMA. III. 6150. A Nagyváradi Kerület helyhatóságának rendelete 

1855-ben az erdőégések megakadályozása tárgyában.
128/ KvÁLvtár. Kolozs vm. Prefektuális iratai. 298/1862. és 2520/1862.
129/ Lásd 125/ 19.
130/ Lásd 124/ 1865. 109-112., 198-202.
131/ K. Nagy Sándor 20 évvel később „Báródsági nemes oláh kerület”-nek 

nevezi, ahol a „báródsági közbirtokosságnak” van erdőtulajdona. Lásd: 
K. NAGY Sándor: Biharország. Útirajzok. I. (Nagyvárad, 1884.) 83- 
84.

132/ JURÁN Vidor: Vadászatok, emlékek, történetek. (Bp., 1998.) 33.
133/ Lásd bővebben: OROSZI Sándor: Erdélyi hatások a magyar erdészeti 

szaknyelv kialakulásában. In: A magyar mezőgazdasági, kertészeti, 
erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása. (Tudománytörténeti
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konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere 
János Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére.) 
Szerk.: W.NAGY Ágota. (Bp., 2003.) 133-143.

134/ DIVALD Adolf -  WAGNER Károly: Magyar-német és német-magyar 
erdészeti műszótár. (Pest, 1868.).

135/ OEE-K. Wagner-anyag. Kende Zsigmond Czégén, 1862. dcc. 31-én 
kelt levele.

136/ OL. K-168. 1869-4-3726.
137/ WAGNER (MÉREI) Károly: Erdélyország erdeinek állapota. EL. 

1870.94.
138/ Lásd 70/370-371.
139/ Lásd 57/ Kolossváryné 52.
140/ 25.261/1-4/1992. FM. rendelet. EL. 1892. 774-776.
141/ Mezőségi Híradó 1905. máj. 13. 2.
142/ A kártevő azonosításában nyújtott segítségét Dr.Csóka György 

(Mátrafüred) tudományos kutatónak ezúton is köszönöm.
143/ Lásd. 61.753/1-4/1890. FM. rendelet. EL. 1890. 796-797. továbbá 

36.261/1891. FM. számú utasítás. EL. 1891. 530-562.
144/ 62.184/1884. FIK. számú körrendelet. EL. 1885. 94.
145/ OL. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügylői jelentések. Temes m., 

Krassó-Szörény m., Arad m.
146/ A kisjenői uradalom erdőségei EL. 1865. 209-220.
147/ WEISZ Ferenc: A szállítható uszagátorról. EL. 1872. 453-455.
148/ József főherczeg úr ő császári és királyi fensége uradalmainak rövid 

ismertetése az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkalmából 
(Alcsút, 1896.) 59-65.

149/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések. Szatmár 
m.

150/ Uo. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések. Szatmár m.
151/ AKIKJ. 1879. 141-142.
152/ Folyó évi közgyűlésünkről EL. 1902. 1237-1239. és KOVÁCH Aladár: 

A Műnk H. és fiai ezég maros-szlatinai erdőbirtokáról és faipar- 
telepéről. EL. 1902. 1279-1285., 1383-1392.

153/ AJTAY Sándor: Aradmegye erdőségeiről. EL. 1902. 779-780.
154/ A maros-szlatinai uradalom EL. 1908. 387.
155/ Nagy erdővétel EL. 1907. 365.
156/ OL. K-184. 1889^/c-15.665.
157/ MADERSPACH Viktor. A Retyezát. EL. 1868. 416-423.
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158/ TÉGLÁS Gábor: A Retyezát erdőgazdasági jelentősége. EL. 1888. 
850-851.

159/ Lásd: BARTHOS Gyula: Elhagyott Ádámok -  kívül a Paradicsomon. 
Korabeli vázlatok a kárpáti erdőkben dolgozók küzdelmes életéről. 
(Naplójegyzctek alapján, 1907-1919.) EtK. XLVII. (Bp., 2000.) és Uő. 
Erdészüdv, vadászüdv. EtK. LIV. (Bp., 2002.).

160/ FERENTZY Lajos: Szatmár vármegye erdőgazdaságának leírása. ME.
1911-1912. 185-188., 204-206.

161/ STERBA Szabolcs: Erdőgazdaság. In: Bihar vármegye és Nagyvárad. 
(Magyarország vármegyéi és városai.) Szerk.: BOROVSZKY Samu. 
(Bp.,-1901.-) 332.

162/ OL. K-184. 1913-A/l -2939. Bihar m„ Szilágy m„ Krassó-Szörény m„ 
Udvarhely m.

163/ Lásd: OROSZI Sándor: Kincstári erdőgazdálkodás Erdélyben 1867-től 
1918-ig. EtK. IX. (Bp., 1993.) 14-15.

164/ OL. K-184. 1912-B/2-31.958.
165/ KKIKJ. 1878. 28-29.
166/ OL. K-168. 1886-4/a-7059. (18.709/1886.).
167/ Uo. 1888-4/a-3984. (4979/1888.).
168/ Üzemterv és állami erdőfelügyelet ME. 1901-1902. 379.
169/ SÁRKÖZI Miksa: Vidéki levél. (Erdészeti háztartás az 1884. évben.)

EL. 1885. 65-66.
170/ MKIKJ. 1893. 43.
171/ CSERNY Győző: Magánerdőgazdaságunk javításának kérdéséhez.

EL. 1908. 346-345.
172/ AJTAY Sándor: Erdők pusztulása. EL. 1907. 1177-1179.
173/ A románság ezen térfog!alására lásd például: SEBESS Dénes: 

Emlékirat az erdélyrészi telepítésről. (Marosvásárhely, 1905.) 27-29., 
TOKAJI László: Az erdélyrészi földbirtok-politika feladatairól. 
(Kvár., 1913.) 4. és Uő. Eladó ország. Az erdélyrészi földbirtok- 
forgalom utóbbi 10 évi adatai. Az erdélyrészi földbirtok-politika 
feladatai. Az állam és a társadalom teendői. (Kvár, 1913.) Táblázat: 
„Erdélyrészi birtokforgalmi adatok az 1903-1912-ig terjedő tíz év 
alatt.” BETHLEN István: Az oláhok birtokvásárlásai Magyarországon 
az utolsó 5 évben (Bp., 1912.). Végül egy érzelmekre alapozó felhívás: 
MÓRICZ Pál: Talpra magyar! Oláh veszedelem! Magyar- és szász 
szövetség! (Db., 1904.). A magyar és német telepítésekre pedig jó 
összefoglaló: BODOR Antal: Délmagyarországi telepítések története 
és hatása a mai közállapotokra. (Bp., 1914.).
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174/ AJTAY Sándor: Erdőbirtokok pusztulása. EL. 1913. 79.
175/ SOMOGYI Gyula: Arad sz. kir. város és Arad vármegye községeinek 

leírása. III. kötet 2. rész. (Arad, 1913.) 122.
176/ Lásd 172/1179.
177/ Erdőgazdasági üzemterveink és azok végrehajtása ME. 1901-1902. 

363-364.
178/ A magánerdőkparczellázása és irtása ellen EL. 1908. 515-517.
179/ OL. K-184. 1931-2-72.229.
180/ NYEGRE László: Máramaros megye. (Bp., 1900.) 35.
181/ OL. K-184. 1911-36-48.222. (81. old.).
182/ SZENTIMREY Dániel: Az erdők fen| n |tartásának törvényes 

biztosításáról. EL. 1898. 640.
183/ STURMÁN Lénárd: Magánerdeink fen|n (tartásának kérdéséhez. ME.

1902-1903. 35-36.
184/ OL. K-184. 1918-A/l-176.505.
185/ CSERNY Győző: A kisebb magánerdők pusztulásának kérdéséhez.

EL. 1895. 536-537., 540 és 542.
186/ MvhÁLvtár. 48 (351.) Maros-Torda vm. Erdészeti közig iratai. 855.

Gödemesterháza.
187/ A közbirtokosságokról ME. 1908. 349-350.
188/ ELEK István: Erdőfelügyelet -  állami kezelés. ME. 1908. 427-428. 
189/ Törvényhatóságok a magánerdők fen[njtartása érdekében EL. 1913.

331-339.
190/ EL. 1883. 695-696.
191/ EL. 1890. 153-154.
192/ A magánerdők és az erdőtörvény ME. 1909. 93-95.
193/ ELEK István: Erdőgazdaság szociális alapon. (Ungvár, 1905.) 7.
194/ A 192/-ben idézett mellé lásd még a szintén Magyar Erdészben 

megjelent következő cikkeket is: E.[LEK István]: Erdőgazdasági 
üzemterveink és azok végrehajtása. ME. 1901-1902. 297-301., 313-
317., Uő. Birtokpolitika. ME. 1907. 249-252. és Uő. Az 
erdőirtásokról. ME. 1907. 289-292.

195/ Nagy erdőtestek hivatása EL. 1907.957.
196/ A havasmezői erdőbirtok ME. 1904-1905. 1:18. és Az erdővásárlási 

alap az 1906.évben EL. 1908. 97.
197/ Lásd 195/956.
198/ ROCHLITZ Dezső: Erdészeti jogelveinkről. EL. 1918. 382-383.
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199/ A hitbizományi, valamint a községi és közbirtokossági birtokok 
területének és mívelési ágak szerinti megoszlásának kimutatása (Bp., 
1894.) 16-19.

200/ Lásd 183/37.
201/ Lásd: FEHÉR György: Darányi Ignác birtokpolitikai elképzelései 

(1896-1903). In: Agrártörténet -  agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay 
Miklós emeritus professzor tiszteletére. Szerk.: BÚZA János -  
ESTÓK János -  SZÁVAI Ferenc -  VARGA Zsuzsanna (Bp., 2006.) 
160-163.

202/ Lásd: [ERCSÉNYI Béla:] Új hitbizomány Torda-Aranyos 
vármegyében. EL. 1893. 361-362. és Az első erdő-hitbizomány ME. 
1901-1902. 444.

203/ Lásd 193/20-21.
204/ Ezt azután 1945-öt követően kölönösen elítélték, hiszen a nagybirtok- 

rendszer ellen jól fel lehetett használni. Lásd pl.: ÁKOS László -  ABA 
Iván: Erdők országa. (Bp., 1954.) 43.

205/ SEBESS Dénes: Adatok a magyar hitbizományi jog reformjához. (Bp., 
1910.) 16.

206/ Lásd 173/ Tokaji 1913. 6.
207/ Lásd 198/ 371-373., 375., 380., 381., 441., 445-446., 453-454., 457.
208/ Lásd erről részletesebben: OROSZI Sándor: Erdőgazdálkodás és 

állami beavatkozás a 20. század első felében Magyarországon. In: 
Agrártörténet agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus 
professzor tiszteletére. Szerk.: BÚZA János -  ESTÓK János -  
SZÁVAI Ferenc VARGA Zsuzsanna. (Bp. 2006.) 207-208.

209/ EL. 1883. 533.
210/ OL. K-184. 1897-2-831. (1894-2-9661.).
211/ Uo. 1897-2-831.(59.042/1897.).
212/ Uo. K-184. 7920. kötet. Gróf Károlyi Alajos-féle hitbizomány sikárlói 

erdőbirtokának üzemterve.
213/ Uo. 1913-A/1-2939.
214/ MvhÁLvtár. 48. (351.) Maros-Torda vm. Erdészeti közig, iratai. 850., 

851. Gödemes-terháza.
215/ Uo. 857., 858., 860. Gödemesterháza.
216/ FEKETE Lajos: Véderdők az Aranyos mentén. EG. 1883. 403.
217/ OL. K-184. 1918-A/1-145.998.
218/ Uo. 1893-3-815.(45.575/1893.).
219/ EL. 1891. 878-879.
220/ OL. K-184. 1913-A/2-201. (79.012/1913.).
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221/ ARATÓ Gyula: Magyarország erdőgazdasága. In: A Magyar Szent 
Korona országainak földrajzi, társadalomtudományi, közművelődési és 
közgazdasági leírása. Szerk.: LÓCZY Lajos. (Bp., 1918.) 316-317. 

222/ OL. K-184. 1918-A/1-39.263.
223/ MvhÁLvlár. Nagy-Küküllő vm.-i iratok. 404. Erdészeti (közig.)

bizottság. 136.
224/ OL. K-184. 1899-2-5564. (104.000/1899.).
225/ Ez az erdő már korábban is a mezőgazdaság térhódításának egyik 

példája volt. Lásd: 17/847.
226/ POLGÁRDI Béla: Erdőgazdaság és állami beavatkozás. ME. 1903- 

1904.116.
227/ KKIKJ. 1886-89. 42.
228/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések.

Nagyilondai erdőgondnokság.
229/ Uo. 7420. kötet. A kolozsvári erdőigazgatóság 1913. évi általános 

tiszti értekezletének jegyzőkönyve.
230/ A faárverésekre lásd pl.: EL. 1885. 8. füzet VIII., 1890. 11. füzet V., 

1892. 9. füzet II., 1893. 11 füzet VII-VIII., 1895. 5. füzet III., 9,füzet 
IX., 1896. 3. füzet IV-V., 7. füzet VIII., 8. füzet IV V-VI., 9-10. füzet
II., 1897. 3. füzet III., 1898. 9. füzet IX., 1900. I. füzet III-IV., ME. 
1904-1905. 287., 321., 1906. 243., EL. 1906. 12. füzet V-VI., VII-
VIII., 1907. 6. füzet VIII-IX., 14, füzet IV., 17. füzet II., III-IV., 19. 
füzet VI., 20. füzet VIII., 1908. 14. füzet IX., 19. füzet XIII., 20. füzet 
XV., 1912. 13. füzet IV-V., 17. füzet V„ 1913. 7. füzet IX., 1914. 1. 
füzet III-IV 7. füzet XI., 1917. 17-18. füzet XI., 19-20. füzet VIII-
IX., 21-22. füzet II-III., 1918. 5-6. füzet XII.

231/ EL. 1891. 3. füzet IV.
232/ EL. 1897. 6. füzet VII-VIII.
233/ EL. 1898. 5. füzet. X-XI. és 9. füzet II-III. A vidék fakereskedelmi 

viszonyairól összefoglalót ad: FRANK Pál: Fakereskedelem a 
Marosfolyamon és mentén meg a marosmenti erdőségek Aradtól 
Erdélyország határáig. EL. 1873. 315-316.

234/ EL. 1918. 7-8. füzet VII-IX.
235/ OL. K-184. 1913-A/2-201. (131.720/1913.).
236/ Lásd 204/44.
237/ MIHALOVITS János: Magyar erdészeti jog. I. kötet. (Selmecbánya, 

1918.) 98-103.
238/ A területről lásd: AKIKJ. 1882. 121., 1885. 152., 1888. 152-153., 

1891. 141., 1892. 134-135., 1844. 129.
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239/ BASA Lajos: A gurahoncz-zimbrói erdei vasútról. EL. 1898. 807-829.
240/ MIRTSE János: Újabb erdei iparvasút Arad megyében. ME. 1902(- 

1903.). 152-162.
241/ Lásd még: AJTAY Sándor: Vidéki levél. (Az, erdei iparvasútról és a 

kisajátításról.) EL. 1896. 1068-1069.
242/ ERCSÉNYI Béla: Telefon az erdészet szolgálatában. EL. 1894. 253.
243/ ARATÓ Gyula (Sylvius): Telefon az erdészet szolgálatában. EL. 

1894. 427.
244/ Lásd: MMMA. VII. 10.498. Továbbá a korabeli beszámolók: BKIKJ. 

1891. 68., 1892. 70., 1896. 45., SÜMEGH Ignác: Erdei iparvállalatok 
Háromszék vármegyében. EL. 1898. 984-986., és későbbi ismertetés: 
KOVÁCS János: Adatok a háromszéki erdei szállítás történetéhez. 
Közlekedési Múzeum Évkönyve VIII. (Bp., 1989.) 311-319.

245/ EL. 1898. 8. füzet V és 9. füzet II.
246/ EL. 1917.579-581.
247/ ME. 1905-1906. 301.
248/ Lásd 49/533.
249/ KKIKJ. 1891. 105-106.
250/ EL. 1915. 325.
251/ Itt mondok köszönetét Paládi-Kovács Attila akadémikusnak, aki a 

téma fontosságára, továbbá szakirodaimára a figyelmemet felhívta.
252/ Ausztriai általános törvénykönyv és az ezen törvénykönyvre vonatkozó, 

a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel együtt (Pest, 1870.) 144.
253/ BfEDŐl Alb|ert]: A füzfakéreg széna helyett. EL. 1866. 332.
254/ PALÁDI-KOVÁCS Attila: A lombtakarmány a magyar állattartásban. 

Népi kultúra-népi társadalom. XIII. (Bp., 1983.) 193-209.
255/ ARATÓ [Gyula]: Széna-termelés s lombtakarmány-gyűjtés az 

erdőben. EL. 1893. 647-652.
256/ PÉCH Dezső: A lombtakarmány eltartásáról. EL. 1894. 948-951. és 

DOHNÁNYI: A lombfalevél mint takarmány. EL. 1894. 1082-1085.
257/ Lásd 49/514. A témához lásd még -  amelyekből Szécsi Zsigmond is 

dolgozott -  a következő irodalmi forrásokat: WESSELY József: Az 
erdő mint mentő a takarmány szűkében. EL. 1864. 209-221., 250-264., 
288-295. és A lombtakarmány értéke EL. 1869. 201-203.

258/ A szárazság EL. 1904. 722-723. A rendelet lelőhelye: EL. 1904. 700- 
702.

259/ EL. 1917. 353-355. és 1918. 295.
260/ OL. K-184. 1898-4-12.650.
261/ A tölgyek művelése a Bánátban EL. 1878. 319-323.
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262/ JESZENSZKY Béla: Temes megye gazdasági viszonyai. In: Helyrajzi 
emlékmű a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1886. évi 
augusztus 22-dikétől 26-dikáig Buziás-Temcsvárott megtartott XXIII. 
vándorgyűlésére. Szerk.: BREUER Ármin. (Tvár, 1886.) 501.

263/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfcliigyclői jelentések 
Temesvár.

264/ RÓNAI György: Az ármági erdő. EL. 1921. 380-383.
265/ MATUSOVITS Péter: Síksági tölgyeseink pusztulása. EL. 1918. 114- 

119.
266/ Lásd 16/334-335.
267/ Megyei szabályrendelet az erdők fen[rátartásáról EL. 1890. 138-139. 
268/ FRÖHLICH Gyula: Néhány sürgős erdélyi erdészeti feladat. EL. 1941. 

137-140.
269/ BODOR Gyula: Gazdasági íatermesztés, vagyis erdészeti ismeretek 

zsebkönyve a Magyar Alföld fatelcpítési, fanevelési és fatermelési 
munkálataihoz. (Db., 1925.) 32. és 15.

270/ OL. K-184. 1891-4-1522.
271/ Lásd például: BÍRÓ Zoltán: Háborús gazdálkodásunk veszedelmei.

EL. 1943. 258-259.
272/ Lásd: KOLLEGA TARSOLY István (szerk.): A leghosszabb fél 

évszázad. Erdészetünk a kormányjelentések tükrében, 1899-1941. 
EtK. LXI. (Bp., 2004.) 473.

273/ OL. K-168. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések. Hunyad 
m.

274/ Uo. K-184. 1913-A/l-2939. Arad m„ Szilágy m.
275/ Lásd: OROSZI Sándor: Az erdélyi Mezőség fásítása és egyéb 

közérdekű erdőtelepítések kérdése. EtK. LXVII. (Bp., 2005.) 54.
276/ Lásd: OROSZI Sándor: Erdősítési jutalmak, 1886-1913. EtK. LXIV.

(Bp., 2004.) 122-169.
277/ OL. K-184. 1914-A/l-10.468.
278/ Uo. 1918-A/1-122.394.
279/ Uo. 1918-A/1-124.145.
280/ Lásd: KABAY Béla: Borsa völgye. I. Korunk 1982. 629.
281/ OL. K-184. 1918-A/5-32.813.
282/FERENCZFI József: Erdész! ME. 1906. 289-290.
283/ Az erdőtörvény és az erdőtisztek minősítése ME. 1904-1905. 91.
284/ PORUBSZKY Gyula: Erdészetünk a magyar társadalomban. ME.

1901-1902. 375.
285/ OL. K-168. 1883-4-253. (44.634/1883.).
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286/ MÁRTON Sándor: Törvényeink és a végrehajtásuk végett létesített 
szervezetek, kiadott rendeletek s szabályzatok. ME. 1904-1905. 6.

287/ SÁRKÖZI Miksa: Vidéki levél. (Magánerdők eladási szokásai.) EL. 
1883. 777.

288/ EL. 1881.466.
289/ Roth szó szerint ezt mondta: „Ha csak az erdőgazdaság érdeke 

irányadó, akkor satnyul a vad, ha a vadgazdaság érdekei kerülnek 
felül, akkor pusztul az erdő.” Idézi: ROCHLITZ Dezső: Erdészet -  
vadászat. EL. 1926. 292.

290/ SZÉCHÉNYI Ferdinánd: A „csodaszarvas” Egy magyar vadász 
emlékei. (Bp., 1995.) 81.

291/ Lásd 284/ 376-377. és Megjegyzések az egyenruha- és a címkérdéshez 
ME. 1903-1904. 257-258., Elmefuttatás az erdészeti pályán ME.
1903-1904. 324.

292/ Boros György (1896-1993) visszaemlékezése, aki pályáját szintén 
magánuradalomban kezdte.

293/ Az erdőtörvény kijátszása ME. 1903-1904. 128.
294/ KLAUZNITZER Vilmos: Magánerdőtisztek. EL. 1896. 930-938.
295/ Az elhagyottak ME. 1908. 61.
296/ Tájékoztató ME. 1903-1904. 105.
297/ CRAUS Géza Aladár: Az erdők fen[n]tartása és a kir. 

erdőfelügyelőségek. ME. 1909. 295.
298/ Lásd 294/936.
299/ OL. K-184. 1923-A/2-20.008. (1922-A/2-4132.) A kamarák ebben az 

esetben nem az erdészek, hanem az erdőbirtokosok érdekvédelmi 
(helyi, illetve országos) szervei lettek volna. Még egy korai, 1864. évi 
kamarai nyomra is hadd utaljuk. A Magyar Erdész-Egylet selmeci 
közgyűlésén javasolták, hogy az erdészeti érdekek védelmére -  
hasonlóan a kereskedelmi és iparkamarákhoz -  ilyen szervezeteket 
hozzanak létre. (EL. 1865.153.).

300/ FM. jel. 1901. 37.
301/ OL. K-184. 1913-A/1-2939. Szolnok-Doboka m.
302/ EL. 1892. 6. füzet IV 7. füzet V.
303/ Lásd: BEDŐ Albert: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és 

kereskedelmi leírása. I-IV (Bp., 1896.) IV 442-443., 450-451.
304/ OL. K-184. 1900-3/a-2268. 1899. évi erdőhivatali jelentések. 

Sepsiszentgyörgyi erdőhivatal.
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305/ BEDŐ Albert -  WAGNER Károly: A/, erdészeti kérdések. In: Az 
OMGE által gazdasági bajaink kipuhatolása és orvoslása érdekében 
tartott enquete-tárgyalások. IV füzet. (Bp., 1881.) 19.

306/ HORVÁTH Sándor: A magyar felsőbb erdészeti szakoktatás 
szervezetéről. In: Az 1896. évi országos erdészeti gyűlés tárgyalásai. 
(Bp., 1896.) 72.

307/ Lásd 182/642. és 647.
308/ Lásd 159/.
309/ Lásd például: EL. 1880. 7. füzet 543., 1884. 7. füzet IV., 1892. 3. füzet 

VI., 8. füzet II., 1897. 2. füzet X-XI., 9. füzet III-IV., V 10. füzet II., 
1898. 4. füzet III., 5. füzet II-III., 8. füzet XVIII., 11. füzet X., 1900.7. 
füzet III., 1902. 9. füzet V., 1903. 6. füzet II., 1907. 5. tüzet V-VI., 16. 
füzet VIII., 1908. 9. füzet II., 10. füzet II., 11. füzet I., 12. füzet III., 
13. füzet VI-VII., VIII., 14. füzet VI., 15. füzet II-III., 1912. 14. füzet 
IV-V., 18. füzet VIII., 22. füzet XV 1914. 4. füzet XI., 1917. 23-24. 
füzet XIV-XV.

310/ EL. 1885. 9. füzet VI.
311/ FM. jel. 1901. 37.
312/ Lásd: IMECS Béla: Erdészetünk a magyar társadalomban. ME. 1901- 

1902. 346-347.
313/ DIVALD Béla: Egy megjegyzés az „Erdészetünk a magyar 

társadalomban” czímü közleményhez. ME. 1901-1902. 394.
314/ Az erdőtiszt tartására vonatkozó kötelezettség kijátszása EL. 1909. 

627-629.
315/ OL. K-184. 1892-3-71.811.
316/ Lásd: EL. 1896. 161-168.
317/ EL. 1895. 9. füzet. VII.
318/ Simon Gyula írja 1881-ben: „Kevés kivétellel mindannyian a régi 

időből vett uradalmi j ágerek, vagy egyéb megélhetési mód hiányában 
bizonyos körökben protegált egyének. Az erdész czímct tetszés szerint 
vesszük fel, anélkül, hogy daczára több évi üdvös(?) szolgálatainknak, 
némi gyakorlati fogékonyságunk volna.” (SIMON Gyula: Vidéki 
levél./Birtokrendezés./EL. 1881. 1035.).

319/ Lásd például: EL.1883. 3. füzet. VI-VII., 1898. 11. füzet VII., X., 
1900. 7. füzet III., 1904. 8. füzet IV-V., 11. füzet XII., 9. füzet III., 
1907. 23. füzet III., 1908. 11. füzet XI-XII., 17. füzet II., ME. 1911.
135., EL. 1914. 11. füzet XIII., 1917. 17-18. füzet XII., 1918. 19-20. 
füzet VI-VIII.

320/ EL. 1917. 13-14. füzet IV
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321/ BEDŐ Albert: A magyar erdész nemzeti hivatása. EL. 1896. 645-654. 
322/ Lásd: 192/94.
323/ Lásd például: Van-e szükségünk erdészeti középtanintézetekre? ME. 

1901-1092. 81-82., Van-e szükségünk erdészeti középtanintézetre? 
ME. 1901-1902. 121-122., Erdészeti középiskola ME. 1901-1902. 
177-179. Az erdészeti középiskola kérdéséhez ME. 1901-1902. 198- 
199.

324/ Kádár Zsombor (1923-2007) marosvásárhelyi erdőmérnök közlése. 
325/ Mit várunk az új erdőtörvénytől? EL. 1918. 181.
326/ Az oktatás megindulásával kapcsolatos felhívást lásd például: VL. 

1918. a 21. szám hátsó borítóján. A képzés beharangozását pedig: 
Erdészeti szakiskola VL. 1918. 245.

327/ Idézi: Grátzer Miklós. In: Gyökerek és lombok. Erdészportrék. 5.
kötet. Szerk.: PÁPAI Gábor. (Bp., 2006.) 274.

328/ EL. 1896. 163.
329/ Lásd 182/ 650.
330/ OL. K-184. 1914-A/1-16.640.
331/ Uo. 1918-A/1-124.592.
332/ WENZEL Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története. (Bp., 

1887.) 400.
333/ Lásd 5/235-240.
334/ MvhÁLvtár. 48(351.) Maros-Torda vm. Erdészeti közigazg. iratai.

Maros-Torda vm. erdei érték- és árszabályzata. 1881. 1885., 1913.
335/ FM. jel. 1894-1895.486.
336/ EL. 1881. 562-663.
337/ KvÁLvtár. Arch. Bánffy. Praesidialia. 1043. 1881. augusztus 3.
338/ EL. 1912. 717-720.
339/ Elmefuttatás az erdészeti pályán ME. 1903-1904. 324.
340/ Jogtalan legeltetés EL. 1909.936-938.
341/ HANGAY Géza: Jogtalan legeltetés. EL. 1910. 15-23.
342/ Lásd például: Az erdőörök, vadőrök és kerülők fegyverzete VÁ. 1911.

51-54. és VARGA Antal: Levél a szerkesztőhöz. VÁ. 1918. 79.
343/ MIKÓ Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 

1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. (Bp., 1941.) 36-38.
344/ BARÓTHY József: Magyar föld román kézen. (Bp., 1940.) 58., 70. és 

117.
345/ Lásd 275/ 122-125.
346/ OL. K-184. 1932-2-14.407. (1923-A/3-29.904./ 13.138/1927.).
347/ Uo. 1942-B/4-94.433.
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348/ VENCZEL József: Erdély és az erdélyi román földreform. (Kvár, 
1940-41. Klny. Hitel 1940-41. 3-4. sz.) 12.

349/ A fejezet kidolgozásához haszonnal forgattam: HALÁSZ Aladár: 
Erdészettörténet a visszacsatolt országrészekről, 1938-1944. EtK. 
LXXII. (Bp., 2007.).

350/ FÖLDVÁRY László: A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész 
erdőterülete és faellátásunk jövője. (Bp., 1940. Klny. Magyar 
Statisztikai Szemle 1940. 8-9. sz.) 5-8.

351/ FÖLDVÁRY László: Statisztika. In: Erdészeti zsebnaptár az 1943. 
évre. 1-2. Szerk.: MIHÁLYI Zoltán. (Bp., 1943.) 1. 750.

352/ Lásd részletesebben: 208/207-208.
353/ OL. K-184. 1942-B/4-101.539.
354/ Uo. 1942-B/4-83.897.
355/ Uo. 1942-B/4-96.122.
356/ Uo. 1942-B/4-94.433.
357/ Uo. 1942-B/4-90.343.
358/ RÓNAI György: Az erdőmérnök a koreszmék fergetegében. EL. 1942. 

445-453.
359/ Kollwentz Ödön visszaemlékezése. In: Gyökerek és lombok. 

Erdészportrék. 1. Szerk.: PÁPAI Gábor. (Barcs, 2000.) 165.
360/ Lásd 159/.
361/ Lásd 152/.
362/ Például az „okos Kövesi”-ről, Kövesi Antalról, „Schmolen Tatá”-ról 

(aki gépészmérnökként például a mechanikát tanította) maradt fenn a 
következő. Olyan zsugori volt, hogy még a kamrakulcsot is a 
nyakában hordta. Mind a felesége, mind a cselédlány csak az ő 
engedélyével, felügyeletével mehetett be az éléskamrába. (Bartha 
Dénes, Sopron, közlése.) A székely szombatos Fekete Zoltán 
szombaton ugyan a vizsgaszabályzat miatt kénytelen volt vizsgáztatni, 
de íróeszközhöz, főleg pedig az indexhez nem nyúlt. így a jegyet a 
szombati vizsgák után csak a következő héten írta be. (Farkas Barna, 
Montreál, közlése.)

363/ A téma részletes feldolgozását lásd: JERŐME René: Főiskolai 
hallgatók sztrájkja Sopronban. 1924. szeptember-november. OEE. 
EtSzK. XVIII. (Bp., 1990.) 25-38.

364/ Be akarják mocskolni az erdőmérnöki főiskolát Vadászat. 1924. 312- 
313.

365/ Lásd 359/ Madas András visszaemlékezése. 247.
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366/ Kádár Zsombor (1923-2007) marosvásárhelyi erdőmérnök 
vi sszaemlékezése.

367/ Lásd 358/451-452.
368/ A kérdés felvetése: OL. K-184. 1942-B/4-86.745.
369/ Uo. 1942-B/4-101.539.
370/ GÁL István: Erdei utakon Csíksomlyótól az Alpokig és vissza. EtK. 

XXXV. (Bp., 1998.) 147.
371/ ELEK István: A közbirtokosságok megszüntetéséről és a pusztuló 

magánerdők megmentéséről. ME. 1908. 138.
372/ HORVÁTH Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből, 1823- 

1848.1-III. (Bp., 1886.) III. 149-167.
373/ SCHNÓBEL János: Erdeink érdekében. EL. 1876. 276.
374/ KAÁN Károly: Erdőgazdaság-politikai kérdések. (Bp., 1920.) 47.
375/ Az erdélyrészi birtokrendezésről, arányosításról és a tagosításról szóló 

törvények módosítása EL. 1907. 1407.
376/ Lásd 287/780.
377/ Lásd 374/53.
378/ Idézik: 226/ 166.
379/ SEBESS Dénes: Új Románia földbirtokpolitikája Erdélyben. (Bp., 

1921.) 144.
380/ WASS Albert: A funtineli boszorkány. 1-3. (Mentor Kiadó, 

Marosvásárhely, 1999.) 1. 5-6.

225



7 MELLÉKLETEK

1. Kimutatás az Oszolyban készített ágölekről. (Csúcsúja István 
gyűjteménye. Jósika-uradalom, 1874.)

2. Véderdőt jelölő és egyéb feliratú táblák készítése. (ME. 1903-1904. 
11. szám.)

3. A konopi véderdő térképe. (OL. K-184. 1918-A/l-145.998.)

4. Erdőtiszti eskü okmánya. (Protestáns vallású kincstári erdész.) (OL. 
K-184. 1890-1-2925.)

5. Erdőtiszti eskü bizonyítványa. (Barthos Gyula.) (MMMA. III. 
9660.)

6. Erdőtiszti eskük kimutatása. (OL.-K-168. 1883-4-253.)

7. Erdőőri eskü bizonyítványa (OL. K-168. 1883-4-253.)

8. Erdőőri eskük kimutatása. (OL. K-l 68. 1883-4-253.)
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1. számú melléklet



Mc 'vwviL kíî ojUJC AXp o-Orkj ■
/vû eÁy. tXXj &<&C<rCíi íe/fre/u, 'fciiiz.cLü-e.
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2. számú melléklet

€rDőhatóságok szives /jgyeimébe.
Számtalan megkeresésnek engedve, igen díszes 

és tartós bádogtáblákat készítünk a követ
kező felirattal:

VéOeröő.

t i lo s  a vadászat! 

t i lo s  a halászat!

Tilos a legeltetés!

Jilos u t !

stb. stb. Kívánatra bármilyen más felirattal is. 
1 darab ára 40 fillér. 100 drb. megrendelésénél 
10% engedmény.

Tisztelettel: 

S zék e ly  és Illés Ungvár.

231



------------■ .-------------'•■:■: í—̂_
:± ± j-H r i

. :: ..:.' . i i p - r m p
r.-;;f.ií/i
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4. számú melléklet

n j |   ̂ r __ _ _ _ ( ^ ^ ^  ,  _  . , ,  f  __
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Jxivfia >t, ^itfy ,cAÍ\íj>wciUt<,t ÁctülWv' Jccj o\c . _

c}jtc4't' /&n*y&H' ,í^tj y j : ^x, k<iLd -0̂ 5.x>b*j■öó—j&lliz*—"iLl+A-í-kíi
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5. számú melléklet

ICxkilkltUeli jegyzőkönyv szánul 

f
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r **** 
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az 1879. évi XXXI. törvénycikk 38/ §-a értelmében letett

e rd ő  tiszti e s k ü rő l,  f'

A* e*kű 
leUtcléoak 

iütje

••A2. eakOl'lwtoVö̂íííx̂v’̂ ii p!•• ••tK •
n A in f tr An

K iadato tt

A 7. ille tékes közigazgatási bizottság ké
sőbbi megjflRyzéBfii a szolgálatban tö r té n t  vál
tozásokról (állom ás-csere, előléptetés stb.).

J - / - C .............. közigazgatást bizottsága által

M e g je g y z é s .  Ezen eskü-bizonyitvAny a U p jír  feunebb megnevo*ett e rd ö tu i t  szolgálatában  köz- 
bnioQd&gi közegnek tek in tendő  s m in t ilyen  lőfegyver* i« viselhet.

E sen  fegyrer vcdiseat-jegy-adóinentes. (1879. é? XXXL tfirr.-ozikk 40. 5 ) •
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6. számú melléklet
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7. számú melléklet

E s k ü l c t é t c l i  j e g y z ő k ö n y v  s z á m a ..... ti- f \

y j l r / - l i )  minta.

i t T á i a y
az 1879 . év i X X X I. tö rvén ycz ik k  3 8 . §-a érte lm ében  letett

erdőőri esküről.

Megjegyzés. Ezen eskübizonyitvány alapján a fennebb m egnevezett erdőör szolgálatában 
közbiztonsági közegnek tekin tendő s m in t ilyen lőfegyvert Í3 viselhet.

Ezen fegyver vadászat-jegy-adörnentes. (1879. évi XXXI. törv.-czikk 40. §.)
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8. számú melléklet
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8 FÉNYKÉPMELLÉKLETEK

1. A Nagyváradi Kerület helyhatóságának rendelete 1855-ben az 
erdőégések megakadályozása tárgyában. (MMMA. III. 6150.)

2. Földmérés az 1885. évi országos kiállítás anyagában (A soproni 
Erdészeti Múzeum gyűjteménye, F 4488.)

3. Földmérés selmeci diáklapon. (A soproni Erdészeti Múzeum 
gyűjteménye, selmeci diáklapok.)

4. A Nagyvíz völgye. (SZÁDECZKY Lajos: Barangolás a Retyezát 
körül. Erdély 1908. 115.)

5. Gróf Andrássy vadászkastélya a Jára völgyében (Torda-Aranyos 
m.). (OMMÍK. XX. kötet 195.)

6. A Mikes-tölgyek Zágonban a századfordulón. (Levelezőlep, Gyökér 
István gyűjteménye.)

7. A Mikes-tölgyek Zágonban az ezredfordulón. (Levelezőlap a szerző 
gyűjteményében.)

8-17. Képek a zabolai Mikes-uradalom faipari berendezéseiből.
(MMMA. VII. 10.498.)

18. Cserkéreg hántása (Dermata, Kolozsvár: Cserkéregtermelés /1943./) 
(A soproni Erdészeti Múzeum gyűjteménye, F 1958.)

19. Akácrészlet Rosenberg Bernát gyalui erdősítéséből. Erdősítette 
Rosenberg Mátyás. (Versenyerdősítési pályázat?) (Ismeretlen 
személy felvétele 1913 körül. OEE könyvtára, dokumentumok.)

20. A Selmecbányái hallgatók „Erdély köre”. (A soproni Erdészeti 
Múzeum gyűjteménye, sz.n.)

21. Selmeci hallgatók egyenruhában („gruben’-ban) (Zsedényi Lilla 
/Budapest/ családi gyűjteménye.)

A reprodukciókat Csecsetka Ferenc és Papp Tibor készítette.
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1. Rendelet 1855-ből az erdőégések megakadályozásáról



2. Földmérés az 1885. évi országos kiállítás anyagában

3. Földmérés selmeci diáklapon



5.Gróf Andrássy vadászkastélya a Jára völgyében 
(Torda-Aranyos m.)



7. A M ikes-tölgyek Zágonban az ezredfordulón



9. Rönkkipartoló a mikestelepi gőzfűrésznél





11. Zernyei fűrésztelep



12-13. Putna völgyi vízduzzasztó



14-15. A drótkötélpálya rönköt szállít



16-17. A mikestelepi gőzfűrésztelep rönktere 
a drótkötélpálya alsó állomásával



19. Kopárfásítás akáccal a gyalui uradalomban



21. Selmeci hallgatók egyenruhában (,,gruben”-ban)
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