
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,

17



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;

20



-  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

26



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.
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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
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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:
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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

48



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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