
3 A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS UTÁN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1 „A múlt forradalmi időben ...”85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az önkényeskedések utáni, melletti lépésnek tekinthető a következő 
fejlemény.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebben a helyzetben természetesen mind az előbb említett görög 
katolikus, belényesi uradalom, mind a Jósika család terjeszkedik. Különösen 
az előbbit tartották kapzsinak. Úgyhogy az erdélyi kataszteri mérnök mellé 
felfogadták BARLA Zsigmondot, akinek feladatává tették nemcsak az 
erdőkre való felügyeletet, hanem a felmérési munkák figyelemmel kísérését 
is. A határkijelölésre azután a nagyváradi püspök is megnevezte a maga 
embereit. A belényesi szolgabíró mindenesetre igyekezett megnyugtatni a 
vitázó feleket: „a határjáráskor kijelölt vonalak csak a katasztrális felmérés 
nézetéből, nem pedig a tulajdonjog tisztázásából, főleg pedig elismeréséből 
tekintendők érvényesnek.”94
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Rendelkezésünkre áll egy kimutatás, amelyet a/, első kataszteri 
felmérések nyomán állítottak össze, s a Bánffy család kalotaszegi -  egyelőre 
még el nem különített -  havasokon lévő erdőségeiről készült.95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. A birtokok elkülönítésével kapcsolatos költségeket ellenfeleiktől nem 
követelik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p ö
leggyorsabban történjék meg. “

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az időszak összefoglalásaként érdemes idézni a korabeli erdészeti 
vélekedéseket, hiszen a magyarországi erdészeti tudomány -  a Selmecbányái 
oktatásnak, továbbá a Magyar Erdész-Egyletnek (majd 1866-tól Országos
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Erdészeti Egyesületnek) köszönhetően is -  a magyarországi, benne az 
erdélyi problémákat világosan látta. Ebből következett, hogy amikor a 
politikai viszonyok az 1867. évi kiegyezéssel rendeződtek, az erdők ügyét is 
minél hamarább szerették volna -  mind szakmai, mind törvényi alapon -  
megoldani.

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

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

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

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

„S mit tesznek a volt földesurak erdeiknek ilyen nagyszerű [-mérvű] 
pusztításával szemben? Nagyobbrészt, legalább már most, semmit; hiszen 
sok földesúr jóformán azt sem tudná, hogy hol és mennyit bír, ha az 
adófizetés által eziránt némi tájékozást nem nyerne. De már azt, hogy 
erdőbirtoka, mely többnyire ősi lakától távol, a havasokon fekszik, mily

87



állapotban van; azt kevés erdélyi nagybirtokos tudja; azt személyesen talán 
még nem is látta. Több ezer holdnyi területen, a hol már rendes gazdaságnak 
helye lenne, szakértő tisztek alkalmazásának híre sincs, ily erdőtestek őrzése, 
mert kezelésre még senki sem gondolt, egy két paraszt erdőpásztorra van 
bízva, kik havonként 5-8 ft. bért kapnak. Az erdő sokszor távoli fekvése, de 
méginkább a birtokosnak az erdőgazdaságban való avatatlansága vagy 
közömbössége folytán semmit sem jövedelmez, s hogy így legalább belőle 
az adó kikerüljön, legelőül, vagy deszkának való tönkök- és zsindely 
készítésre, néhány forintért bérbe adják, s ezen néhány forintért azután 
legeltethetik, vághatják, pusztíthatják, égethetik az erdőt tetszésök szerint, az 
5 forintos hű erdőpásztor egy második 5 forintért bizonyosan nem 
akadályozza azt. A mit a szolgálmánynyal terhelt erdőben a volt úrbéresek 
művelnek, a szolgálmánytól ment, vagy a volt úrbéresek kezeügyéből eső 
erdőkben, ugyan azt teszik a bérlők.”

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

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

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