
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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