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1. BEVEZETÉS

A címet részben a román $tefan Pascu „Mit jelent Erdély?”1 titulusa alatt 
kiadott, több, számunkra különösen hihetetlen megállapítást tartalmazó 
művéből vettem. Nem plagizálni akartam, hanem tényleg fel kell tenni, 
hogy a magyaroknak mit is jelent Erdély. S mivel erdészettörténeti vizs
gálódást végzek, engem közelebbről az erdészeket érintő Erdély-élmény 
érdekelhet. Ugyanakkor 13. Erdéllyel foglalkozó könyvem lehetőséget 
ad arra, hogy ismét áttekintsem a forrásokat, és a korábbiakból kimarad- 
takat, netalán újabban előkerülteket ide beépítsem.

Erdély neve közvetlen összefüggésben van az erdőkkel (amit viszont 
többen az „eredő”-ből vezetnek le). Szent István idején feltehetően Fe- 
kete-Magyarországnak (Ungaria Nigra) hívták, amit a „kicsi”-, „ki- 
sebb”-bel hoznak összefüggésbe. Mindenesetre „Erdőelve” 1150-ben 
már előfordult, s az ószerbben és óbolgárban „Ardeli”, „E(r)de(l)n”. Az 
erdőt, az „inneni” erdőt az Alföld vízjárta vidékeit határoló kiteijedt ren
getegek jelentették, s ami ezeken túl volt, az „Erdőntúl”, „Transsylva
nia”, „Erdély”.2

„A felkelő nap földjé”-nek3 erdészeti ismerete mintegy a vidék nevé
ből következő kötelezettségünk. A magyar erdészek mégis viszonylag 
kevesebb tényleges tudással, de annál több elképzeléssel, netalán nosz
talgiával emlegették, emlegetik ezt az országrészt. A kevesebb ismeret
nek nagyon egyszerű magyarázata van. A tudományos erdészet, a hosszú 
távú erdőgazdálkodás hazánkban a Felvidékhez, főleg a Garam völgyé
hez kapcsolódott. Következésképpen az ottani erdők voltak jobban 
„szem előtt”, míg az erdélyiek csak idővel, fokozatosan kerültek be a 
vizsgálódásba. Erre pedig az általunk részletesen is áttekintett dualizmus 
időszakában került sor. Akkor, amikor a gazdasági lehetőségek, benne az 
erdők hasznosítása kitárultak, hiszen a vasúttal a keleti-délkeleti ország
rész erdei felértékelődtek.

A nosztalgiára egyetlen példát hozok. WENTZELY, „az erdész” írja 
napjainkban, hogy bár soha nem járt ott, Erdély mégis úgy él benne, du
nántúliban, mint egy mesevilág. „Valami megmagyarázhatatlan érzés 
kerít hatalmába -  írja - ,  ha azt hallom: Háromszék, Aranyos-Torda, Uz- 
völgye vagy Zágon.”4

Az erdészek Erdély-ismeretén túlmutat az a törekvés, amelyet BO
DOR Gyula fogalmazott meg. Tudniillik a megfigyelések, az észleletek
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feljegyzése, közzététele, netalán a jelenségek további vizsgálata. Olvas
suk csak! „Az erdész / . . . / -  írta 1902-ben -  hivatva és utalva van arra, 
hogy a természetnek teljesen soha ki nem tanulmányozható nagy köny
vében lapozgasson, lépten-nyomon lát, észlel, tapasztal: egyik egyet, 
másik mást. Mindez új meg új ötletekre, gondolatokra ébreszti őt s ha 
ezeket az észleléseket, tapasztalatokat, ötleteket egyikünk sem engedné 
elszun[n]yadni, hanem a nyilvánosság elé járulna velük, a közzé tett ta
pasztalatokból bizonyára vagy tanulnánk, vagy további észlelésekre ser- 
kentetné[n]k, vagy eszmecserére buzdíttatnánk a való, az igaz kiderítése 
végett.”5

Hát ennek az igaznak a kiderítése, legalább megközelítése ösztönzött 
jelen könyvem megírására is.
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2. AZ ERDÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS (IS) 
PÁRTOS TUDOMÁNY

A román erdészettörténet-írásban Vasile SABÁU 1946-ban kiadott könyve6 
révén honosodott meg az az elmélet, amely szerint a magyarok „nem tud
tak az erdős vidéki életformába beilleszkedni”.7 Következésképpen a romá
nok ősi jogon alapuló, közös erdőhasználata a magyar honfoglalást köve
tően tovább élt. A beilleszkedés elmaradását részben azzal magyarázza, 
hogy a honfoglalók sátrakban laktak, ott a fát nem kellett építésre használ
ni. Fűtésre, tüzelésre pedig azért nem volt a magyaroknak szükségük, mi
vel „nyers élelemmel táplálkoztak”. Később, a letelepedés után is eltekin
tettek az erdőktől -  íija SABÁU - , hiszen az erdős területek megszállásá
ra, művelésbe vételére idegen, szláv és germán népeket telepítettek be.

Továbbá még egy SABÁU-i gondolat. Miközben a románok a hábo
rús összecsapások idején a dák időktől kezdődően tudták az erdős vidé
keket a maguk hasznára alkalmazni, addig a magyarok erre képtelenek 
voltak. Következésképpen a román kenézek uralma az erdős vidékeken 
akár a XIX. század elejéig is fennmaradhatott.

A magyar történetírás szerint a honfoglalók megszállták a korábban 
lakott, illetve lakható erdős, tölgyerdős területet. László Gyula csak egy 
kis, Küküllő menti területet vett ki ebből, ahol feltételezése szerint ava
rok laktak.8 A román kenézek akár meg is maradhattak volna a hegye
ken, hiszen KAAN Károly még azt is megemlíti, hogy a gyepük, a ter
mészetes vegetáció, így az ott élő állat(ember-?)világ megőrzését is szol
gálhatta.9 S itt értünk el ahhoz a SABAU-féle tételhez, amely szerint a 
magyarok nem értettek volna a hegyvidéki hadviseléshez. A gyepűrend- 
szer éppen az ellenkezőjét bizonyítja. A későbbi korokban is éltek a szo
rosok lezárásának módszerével. Báthori Gábor 1610-ben, Szeben bevé
telekor cselből „erősen bevágta” a román vajdaságba menő szorosbeli 
utakat.10 Vagy emlékezzünk Thököly Imrére, aki az 1690. évi zemesti 
csatája előestéjén „oly kietlen helyeken s ösvényeken, meredek helye
ken szál[l]ítja be harmad napig táborát, a hol soha lovas ember s talán 
gyalog is nem járt, és csak egy egy lovas ember mehetett el, s térdén 
mászván s a lovak farkára fákot kötvén, úgy ereszkedtenek szép csende
sen a tágas [Erdély belseje felé eső] völgyekre.”11

KÁDÁR Zsombor a kuruc időkkel kapcsolatban emeli ki, hogy az er
dő menedékhely volt a lakosságnak, hiszen a hadak elől -  a várak és vá
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rosok (kétes) védelme mellett -  nemigen volt máshová bújni.12 Azaz a 
román megmaradás eme fortélyát minden nép alkalmazhatta. A hadmű
vészetből ugyanezen korból vehetünk példát. A Vezérlő Fejedelem 1705 
októberében a Karika-hágónál „erős sánczot kezdett /.../ csináltatni /.../ 
a passusokat mindenütt vágatni kezdette /.../ [és] maga kezdte megjárni 
s nézni.” A XVIII. századi történelmünk szintén feljegyez fával, erdővel 
kapcsolatos eseményeket. SABÁU az 1787. évi török elleni hadjárat te- 
mesi erődítéseit írta le, míg mi hadd emlékezzünk az 1717. évi tatárbe
törésre. A Szamosújvárig eljutó krími tatárok ellen a „Sztrimzi-szoros- 
ban” Karácson Tivadar hajdú és Sándor Farkas borsai lelkész vezetésé
vel fákat döntöttek és köveket ontottak alá. A visszavonuló tatárok közül 
hatezer elesett, hétezer pedig fogságba került -  ami mai napig dicsősége 
a magyar hadművészetnek.13

A XIX. századi harcok sem múlhattak el az erdőkkel és az azok ol
talmában álló szorosok védelmével kapcsolatos események nélkül. Elég 
csak Urban 1848 végi kimenekülését idézni Moldvába. Ugyanakkor a 
XX. század megmutatta: az erdők feltártsága akár segítheti is a Kárpát
medencébe betörőket. Az 1916. évi dél-erdélyi eseményekkel összefüg
gésben írták: „A román katonaság előnyomulását megkönnyítették azok 
a műutak, amiket a Magyar-Olasz Erdőipar munkásai építettek. A Föl
des-havasról ide ereszkedtek alá a román csapatok.”14

Befejezésül: a SABÁU-hoz legközelebbi időben, 1944 szeptemberé
ben történt, hogy a magyar hadvezetőség a Keleti-Kárpátokban, illetve a 
„Székely zsák” védelme érdekében erődrendszert kezdett el kiépíteni.15 
Itt nemcsak a terepadottságokat, hanem az erdőket is felhasználták, bár 
itt-ott éppen a kilövés érdekében erdőrészeket termeltek ki -  hogy aztán 
a harcok idején kiterjedt fenyvesek essenek a tűz martalékául. A polgári 
lakosság elmenekülését -  például a Dormányfalva felől közeledő tankok 
elől -  éppen a faipari üzem vicinális vasútja tette lehetővé. S akkor még 
nem szóltunk a végül győztesen bevonulok elől az erdőbe menekülő ka
tonákról, lakosságról.

Tehát: a terepadottságok, benne az erdők kihasználtsága nem lehet 
egyik vagy másik nép kiváltsága. Még akkor sem, ha a románok kétség
telenül foglalkozásuknál fogva -  tudniillik a pásztorkodás -  többet fo
rogtak a hegyeken, pojánákon, mint Erdély többi lakói.

Nem lehet célunk sem a dáko-román kontinuitás, sem az erdélyi ro
mán jelenlét folyamatossága tételének erdészeti szempontú értékelése, 
csak a romániai történetírás eme meggyőződésére hívjuk fel a figyelmet.
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Mint ahogyan azt is meg kell említeni, hogy a Bánságban kimutatható: 
a folyóvölgyek erdeit szlávok kezdték el irtani, míg felülről a románok.16 
Ezen erdőirtások aztán a XIX. századra, a jobbágyfelszabadítás idejére, 
illetve a kataszteri felmérések, birtokrendezések során külön pereskedés 
tárgyát is képezhették. Mindenesetre az irtás nem mindig és mindenhol 
jelentettek egyirányú folyamatot. Példaként hozható fel a görgényi Mo
csár-erdő, amelynek kiirtásáért a kincstár még fizetett is -  hogy a vissza
váltást követően nagy költségekkel elkezdhesse az erdő újratelepítését.17

V. SABÁU az irtások elharapódzását az erdélyi helyi arisztokrácia 
és a bécsi udvar adminisztrációja közötti ellentétekből vezeti le. Sze
rinte a magyar urak mindentől idegenkedtek, ami Bécsből jött. így az 
erdők okszerű használatára vonatkozó rendeletektől is. Holott éppen a 
bécsi utasítások megtartása segítette volna -  mivel az „az erdélyi főu
rakétól merőben eltérő szociális szemléletet képviselt” -  a hosszú távú 
érdekeket.

Bár tagadhatatlan, hogy a kornak megfelelő erdészeti rendeletek az 
erdőirtásokat is fékezhették volna, a SABÁU-féle szemléletben azonban 
nem nehéz észrevenni a tendenciát. Nevezetesen a ,jó ” császári udvar 
ellenében a magyar urak a román jobbágyok kárára még akár az erdők 
irtását sem korlátozták. A korábbi köteteinkben éppen elég példán ke
resztül láthattuk, hogy a „devastatio” nem elsősorban a nemzetiségek
hez, hanem leginkább az adott területhez, sőt az adott kor pillanatnyi 
gazdasági-politikai helyzetéhez volt köthető. Ennek természetesen nem 
mond ellent az sem, hogy az állattenyésztő népek legelőnek, az elsősor
ban növénytermesztők pedig szántónak irtották, irthatták az arra alkal
mas területek erdeit. Sőt a Felvidékről ismert, a bányászkodással össze
függő erdőkitermelés is jellemző lehetett. Egy 1770-ben kelt Hunyad 
megyei tudósításban olvashatjuk: a Nagyág mentének bányászai „annyi
ra megritkították az erdőt, hogy most már a Maroson leúsztatott fára ke
rült sor. A földesuraknak semmi kifogásuk nincs az erdőirtás ellen, sőt 
kecskenyájakat legeltetnek az irtványon, nehogy újra nőhessen. Minden 
földesúr korcsmát tart birtokán, hol a bányászoknak bort adat el; a bá
nyatulajdonosok hó végén mindig kifizetik a munkásaik által elfogyasz
tott bor árát, ennélfogva megengedték nekik, hogy a bányákra és épüle
tekre szükséges fát mindenkor vágathassák.”18

Ugyanez mondható el a nem jobbágyi helységekről is. Tenkéről (Bi
har m.) írták, hogy onnan a Fekete-Körösön vitték le az értékes kőris- és 
tölgyfákat, s Békésből „ládákkal hozta [a községi főbíró] vissza [a] sok
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pénzt”, amit értük kapott. (S 1790-ben református templomot építettek 
belőle.)19 Tehát a V. SABÁU által túlságosan is leegyszerűsített tétel bi
zony sokkal bonyolultabb.

V. SABÁU idézi Avram Iancu 1849-ben írt felségfolyamodványát. 
Ebben egy 1655-ben kelt, I. Rákóczi György-féle diplomát citál, amely 
szerint a Mócvidék lakosai az általuk bírt hegyeket, erdőket „territórium 
suum”-ként, saját tulajdonként használhatják. A továbbiakban -  bizo
nyítja Iancu -  tehát a községek erdeiket szabadon használták, sőt adták- 
vették. Ezt az állapotot az 1746. évi urbárium szüntette meg; a mócokat 
jobbágy sorba taszította. Horia, Clo§ca és Cri§an fellépésére azonban -  
véli az egykori kolozsvári ügyvéd -  II. József újra „szabadságot adott” a 
mócok erdőhasználatának, hogy aztán ismét, most már egyre inkább a 
bányászat érdekei miatt, a „szabad” parasztokat jobbágyi szolgálatra kö
telezzék. Sőt az erdőhöz való tulajdonjogukat is megkérdőjelezték, ami 
aztán -  most már Avram Iancu nélkül -  a jobbágyfelszabadítás során 
ténylegesen is világossá vált. Hiszen -  és ez az 1892. évi „Memoran
dumában is szerepel -  a mócok csak annyi erdőre, legelőre számíthat
tak, mint a „klasszikus” jobbágyok.

„Felsorolhatnék még -  írja V. SABÁU -  számtalan, a románokat ért 
erdőtulajdoni jogfosztást, e munkának azonban nem ez a célja. Csupán 
megemlékeztem egy-két kiemelkedőbb dokumentumról a románoknak 
az erdőre vonatkozó tulajdonjogát illetően, és kiemeltem néhány, a 
történelem folyamán elkövetett igazságtalanságot, amely igazságta
lanság -  a jobbágyi sorssal együtt -  az 1784-es és 1848-as felkelések
hez vezettek.”

Számunkra, a magyar történelemszemléleten felnőtteknek, V. SA
BÁU és az utána jövők leírásai egy nagyon fontos szempontból lényege
sek. Nevezetesen az erdők használata -  bárhonnan és bármilyen időből 
is eredjen az -  az erdélyieknek, benne a románoknak mindig kulcskérdés 
volt. Megélhetésük, egész gazdaságuk függhetett tőle, s így érthető, 
hogy minden korlátozás -  jöjjön az Bécsből vagy a „magyar urak”-tól -  
ellenszenvet váltott ki. Tehát az a tendencia, amelyet a románná vált 
szerző igyekezett beállítani, nehezen fogatható el, hiszen a megszorítá
sokkal szemben a románok is legalább olyan ellenszenvet éreztek, mint 
a „magyar urak”
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3. KIEGÉSZÍTÉSEK A MEGYEI LEÍRÁSOKHOZ

Az előző kötetekben bemutattuk az erdőleírásokat, illetve erdőstatiszti
kai adatokat. Ugyancsak kitértünk a faipar, a fafeldolgozás megyénkén
ti megjelenésére. Most ismét végighaladunk azokon a megyéken, ame
lyekhez újabb források kapcsolódnak.

3.1. Ugocsa megye

Miként a déli részen Torontálból, ebből az egykori történelmi megyéből 
is került Trianonnal néhány település Romániához. Eddig ezt a közigaz
gatási egységet nem emlegettük, de itt az egykori erdőispánságok kap
csán célszerű felvenni.

Szabó István és Györffy György leírásából tudjuk,20 hogy az első alapí
tású (királyi) vármegyéktől eltérően a királyi erdőispánságok lakói erdő
óvók, illetve halászok, vadászok voltak. 1271-ben Ugocsát (Bereggel 
együtt) „fluerunt foreste sometorum regum”-ként említik; s feltehetőleg 
Borsova vármegye „határvidéke” lehetett, mint ahogyan a későbbi Mára- 
maros is. Az ugocsa-máramarosi erdőispánság területének benépesítését a 
tatárjárás után nem lehetett belülről, a Kárpát-medence belső (alföldi) vidé
keiről végezni. Ezért a XIV. század közepétől balkáni állattenyésztők, vla- 
chok (oláhok, később: románok) jelentek meg, akik közül aztán a vezetőik 
ki-kicsaptak keletre, a tatárok által egyre kevésbé kézben tartott, később 
Moldva néven ismert területre. Fontos még kiemelnünk, hogy a márama- 
rosi sóbányák műveléséhez magyar és szász telepeseket -  királyi oltalom 
alatt -  hoztak. Őket, illetve irtásterületeiket meg kellett védeni az esetleg 
terjeszkedő, kapott jogaikat sértő más pásztoroktól, netalán erdőirtóktól.

Még egy, az Alföld peremvidékére jellemző behatolást kell megemlíte
nünk, az egyházét. „De hogy /.../ -  írták a nagyváradi püspökséggel kapcso
latban -  a rengeteg erdők, kopár hegyoldalak, mocsáros lapályok termő ha
tárokká változtak, az nem a fourak komoly várainak fegyveres vívmánya, 
hanem az egyháznak, mely ha valamely meghódított ponton felállíthatá püs
pöki székét, innét elejéntén közelebb, majd mindig távolabb felállttá egyes 
lelkészségeit, főesperességeit, a legvadabb, a legnehezebb pontokon pedig 
szerzetesrendjeinek monostorait.”21 Bár ez Ugocsára, Máramarosra nem 
volt jellemző, egész Erdélyt illetően azonban nem feledkezhetünk el róla.
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GÁTY István egyik művében, a nagyközönségnek szánt Tudományos 
Gyűjteményben napvilágot látottban, 1820-ban emlegeti a máramarosi 
viszonyokat is.22 Szerinte 1726-ban a sószállítás körülményeiről, lehető
ségeiről hírt adó kamarai tisztviselő még azt írhatta: a Tisza környéké
nek fenyvesei kimeríthetetlenek. Alig 50 évvel később viszont már a len
gyel határig kivágták, elpusztították a fenyveseket, s ekkor kellett azt a 
bizonyos Festetics-féle „regulákat” behozni.

KOMÁN Arthur 1965-ben írta meg a vaséri erdőgondnokság törté
netét, amely munkája kéziratban maradt.23 Jelen kiegészítéseinkhez több 
dolgot is érdemes kiemelni belőle. Az egyik mindjárt az, hogy a kincstár 
1775-ben vett négy havasi birtokot a felső-középvisói közbirtokosságtól, 
ami a vaséri erdőgondnokság alapítási évének tekinthető. A kősószállí
tás miatt ugyanis egyre több tutajra volt szükség, és a kitermelhető erdők 
mind jobban fogytak. A szomszédos birtokosok közül csak azok erdei 
jöhettek szóba, ahová a vízi szállítás útvonalai kiépíthetők. Ilyen volt a 
Vaséira hajló erdőrengeteg. KOMÁN részletesen leírja a határbejárási, 
-rögzítési pontokat (a jegyzőkönyvbe összesen 45 töréspontot vettek fel). 
Érdekességként jegyzi meg, hogy a Fazset-havas (1363 m) környékén 
feltehetően természetes úton megtelepedett erdőfenyők voltak 1779-ben, 
sőt a XX. században is.

KOMÁN az erdőgondnoksági papírok között a tutajosok megfoga- 
dását, díjazását is megtalálta. Kiemeli, hogy a borsai, középvisói, fel- 
sővisói, máj színi és izaszacsali emberek gyakran adósok maradtak a 
kincstárnál, mivel a felvett tutajozási előleggel nem tudtak elszámolni. 
A munkák szakszerű ellátására 1776-tól németeket hoztak be, amely 
kolonizáció utolsó éve 1802-ben volt. Ekkor Szepesből 100 családot 
telepítettek Felsővisóra. Az első, a határbejárást rögzítő szakember, 
Leopodus PACZOVSZKY („Sylvarum officinalis ex parte camerali 
deputatibus”) is elnémetesedett lengyel-cipszer lehetett. Az első erdő
mestert RÖMISCH-nek hívták, majd DENK (Boroszlóból), SCHIL- 
LING és egy spanyol (?) következett. Ez utóbbi már Selmecbányán 
végzett.

Máramarost illetően továbbra is a legtöbb adat a tutajászathoz kötő
dik. Kölcsey Ferenc idejéből tudjuk, hogy a kolerát a Tisza mentén a má
ramarosi tutaj osok terjesztették, mert halottaikat egyszerűen a vízbe ve
tették. Ezt a széthurcolást annál is inkább el kell hinnünk, mert a tutajok-

3.2 Máramaros megye
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kai például akár Nádudvar (Hajdú m.) községi házakig is elmehettek, 
ott kiköthettek. Ugyancsak vannak adataink a Nagykunságból is, hogy 
oda tutajfát vittek.24

Magára a tutajra nemcsak háló-, hanem tűzhelyet is készítettek. A sót 
a tutaj fákra keresztbe tett ászokfákra tették. Egy tutajra akár 60 hordót is 
felraktak, a nagyobb sótömböket így, míg a „lisztsót” zsákokba szedve 
adták le. A tutajfa az „alsó-vidéken eladatik, a tutajosok pedig gyalog sé
tálnak vissza házi tűzhelyeikhez.”25

A máramarosi fakereskedelem, egyáltalán az ottani viszonyok az or
szág közvéleményét a forradalom és szabadságharc után különösen fog
lalkoztatta. „A Vissók népessége -  írták a Vasárnapi Újság egyik 1864. 
évi számában -  többféle elemből áll. A kamara hivatalnokai, kiket a fa
kezelés kapcsol ide, képezik az arisztokráciát; a zsidók, kik szintén feles 
számmal vannak, a forgalmat, s a németek és oláhok a munkásosztályt.” 
A továbbiakban ugyanebből a tudósításból olvashatjuk, hogy a galíciai 
bevándorlók nemcsak öltözködésükkel és szokásaikkal botránkoztatják 
meg a helyieket, hanem azokat szeszárulással és uzsorával tönkre is te
szik. „Ezek azon okok a melyek miatt különösen a magyar köznép a be
vándorlóit zsidóságot ros[s]z szemmel nézi.”26

A fakereskedéstől -  tudjuk meg egy másik leírásból -  a megye ugyan 
eltiltotta őket, de az erdőbirtokosok titkon vagy nyíltan, mégis velük üz
letelnek. S ez nemcsak önmagában kár -  írja Szőllősi Balázs 1856-ban 
-, hanem azért is, mert a máramarosi viszonyok a komolyabb fakereske
dőket is elriasztják, elriaszthatják.27 Pedig a máramarosi erdők fáira vár
nak az alföldi vevők, míg az erdőtulajdonosok rá vannak az eladásra 
utalva, hiszen az erdők után adót, netalán kezelési költséget kell fizetni.

Egy, a borsai erdők kitermelésével kapcsolatos tanulmányomban rá
mutattam, hogy azért a „komolyabb” fakereskedők nem voltak ennyire 
finnyásak.28 „Itt néhány bécsi, amott egy szász társulat, odább poroszok, 
frankfurtiak és rajnamellékiek vásárolgatnak össze a pénzdolgában szű
kölködő máramarosi embertől egy-egy darab erdőt, míg végre együtt 
van egy tekintélyes birtoktest, melyen aztán vagy épületfával nyitnak 
kereskedést, vagy gyárt szerelnek fel” -  írják 1869-ben.29 Mindenesetre 
a jó szállítási lehetőségek tényleg messze földről vonzották a fakereske
dőket. S ahol pénz van, törvényszerűen megjelenik mindaz a szabályta
lanság, amit -  a korábbi idézetek szerint -  egy etnikumhoz kötöttek. 
Hadd utaljak azonban egy, a munkákban részt vevő feljegyzéseire, LI- 
BICZEI Henrikére. O a „tő mellett” mutatott rá: a máramarosi „faláz”
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epidémiaként terjedt mindenfelé. így a német tartományokból is nem 
mindig a legbecsületesebb alakok jelentek meg, s lettek fakereskedők, il
letve azok alkalmazottai.30

A cégekfelemelkedésére egy példát hozunk, míg a keletkező társadal
mi feszültségekre egy másikat.

A „Sepper és Sátori” cég Szinevérpolyánán (Felsőszinevér, ami a 
mostani vizsgálódásunkból kiesik) 85 ezer frt-ért vett egy erdőséget ki
használásra. A vállalatba beruházott 300 efrt-ot, de azt a 10-12 éves foly
tonos kihasználás után sem volt hajlandó 500 efrt-ért eladni. Ők tudták, 
miért nem.31 A másik a nemzetiségi, társadalmi feszültség. A vármegye 
az 50-es években -  miként erre is utaltunk -  a zsidóknak eltiltotta a fa
kereskedést. Ehhez képest az „indolens” földesurak -  ahogyan arról az 
egyik értekező beszámol -  „legszebb birtokaikat zsidókézre engedve 
most már az egész és összes fatermelés a zsidóság kezei között van, kik 
a jó, rendező kezelésre gondolni sem akarva, valamint a népet, úgy az 
erdőket tönkreteszik /.../ mikép[p] százezrekkel felérő erdők kipusztítá
sát faluk, egypár száz ftért -  40-50 itce pálinka erre az utat megegyen
getve -  a zsidóságnak megengedték, melyek őket és maradékaikat gaz
daságra s jólétre emelni képesek lettek volna ...”32 így aztán nem csoda, 
hogy „egész Magyarországon alig találhatni helyet, hol a köznép na
gyobb ellenszenvet mutatna a zsidók iránt, mint Máramarosban.”33

A közép- és felsővisói közbirtokosság jegyzője és bizottsági tagja, Ol- 
savszky István 1866-67-ben a megyei újság olvasóit rendszeresen tájé
koztatta mindazokról a nehézségekről, amelyekkel a birtokosság az erdők 
értékesítése kapcsán küzd. A legnagyobb baj: az erdőségek ugyan 1854 
óta (részleges) zár alatt vannak, de az adójukat nem képesek fizetni. Az 
évente eladható fa ugyanis „lelketlen haszonlesők” kezén tűnik el, miköz
ben a közbirtokosság tagjai közönyösek, de leginkább szegények és tu
datlanok.34 Ezért -  ugyancsak a megyei újság hasábjain -  mások a köz- 
birtokossági erdők felosztását szorgalmazták. Ugyanakkor felvetették: a 
bükkösök nem hajtanak hasznot, de az állam azok után is kiveti az adót.35

A kérdést erdészeti oldalról megközelítő ROXER Vilmos a közös er
dők mielőbbi felosztását szorgalmazta, hiszen „az erdőpusztítások legna
gyobb oka a közös birtoklás.”36

A Máramarosba eljutó turistáknak leginkább az Iza-völgy kopár 
domb- és hegyoldalai tűntek fel. „Csak itt-ott látunk még egy szálfát -  
írja SIEGMETH Károly 1878-ban -  , mint múlt jobb időnek hirdetőjét. 
Az okszerűtlen gazdálkodásnak szomorú következményei különösen a
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sok partsikamlásokban nyilvánulnak, mert némely helyen már a kopasz 
trachyt kőzet lép napfényre, mi nem sokára az egész völgyben megtör- 
ténend.”37 Az orvosság: faültetés. Ebből a szempontból Rónaszéket 
emelik ki, ahol a bányamunkások addig nem kapnak házasságra enge
délyt, amíg a közösségi gyümölcsösben tíz saját oltású facsemetét nem 
tudnak bemutatni.38 Igaz, ez „középkori” módszer, de -  miként az erdő- 
és fapusztítókra kirovandó testi fenyítés szorgalmazása is -  a vidék la
kosságának a legjobban megfelel -  vélik a kortársak.

A máramarosi kincstári vízfogók kapacitásáról, illetve építési költsé
geiről SIEGMETH után a következő kimutatást közöljük.39

A Visó-völgyben találhatók adatai (lásd az 1. fényképmellékletet):

Duzzasztása
(m3)

Feltöltési 
ideje (óra)

Lefolyási 
ideje (óra)

Óránkénti 
vízhozzá- 

folyás (m3)

Steviorai-gát 47 760 60 1,75 796

Botizuli-gát 54 570 58 2 941

Komároni-gát 82 000 54 3 1518

Katarami-gát 20 300 62 0,75 327

Az adatok száraz időszakra vonatkoznak, azaz arra, amikor a feltöl- 
tődéshez a legtöbb idő szükséges.

Az 1. kötetben idézett makerlói vízfogót ezen négy gát kiváltására 
építették az 1890-es évek végén, amely a Visó 204 630 m3 átlagos, 60 
órás vízhozamából 171 945 m3 vizet tartott meg, s építése 132 112 frt-ba 
került. Összehasonlításul az 1880-as évekből három máramarosi vízfo
gó képességét és költségét idézzük:40

Duzzasztása
(m3)

Költsége
(fit)

Építőanyaga

Apsineci-vízfogó 379 000 90 400 fa és föld
Kozmiscseki-vízfogó 126 000 51 000 fa
Hoverlai-vízfogó 178 000 130 000 fa

A koronavárosokhoz kiegészítésül Hosszúmező 1788-ban kelt erdő
leírását ismertetjük 41 Tiltott helyen történt legeltetés és irtás miatt a szol
gabíró ekkor készített jelentést az ottani erdők ügyéről. Bizonyos fákat
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nem tőből, hanem magasabban vágtak le. Ez egyértelműen a kecskék té
li takarmányozása célját mutatta, de hogy kik tették, az a vizsgálat során 
nem derült ki. A kaszálók érdekében tett irtásokat, beleértve a fák körül- 
gyűrűzését is, a hosszúmezeiek általában a szomszédos szaploncaiakra 
igyekeztek tolni. Igaz, megjegyezték, hogy az erdei kaszálókra, legelők
re ők is reá vannak utalva, mert a síksági legelőiket a Tisza általában 
elönti. Ugyanakkor hivatkoztak rá, hogy a vármegye sok építési (híd- és 
egyéb) fát kíván tőlük. Következésképpen a tölgy erdőket ez is ritkítja. 
Van tilalmas, van hat városi kerülő, akik az erdőkre is felügyelnek, de 
„szabad mindaz által minden gazdának maga szükségére úgymint épü
letre és szekérhez vagy más mezei gazdasághoz való szerszámra az er
dőt rendesen használni.” A gyümölcsfákat -  hasonlóan a tölgyekhez -  
csak a tilalmi szabályok, illetve az említett korlátozott használat szerint 
lehet kivágni, míg a bükkös más elbírálás alá esik. „A mi a bikkest nézi
-  írták - , az semmit sem árt, ha pusztítódik is, mert a soha el nem fogy, 
meg sem ritkul, különben is nagyobb része olyan, hogy semmi hasznát 
nem lehet venni az egy, ritkán, de az is nagy kárral esni szokott makkol- 
tatáson kívül.” íme a „fafajpolitika” a XVIII. századból, ami aztán a kö
vetkező 100-150 évben ki is tartott.

Utalunk rá, hogy a városra ugyanolyan erdőrendtartást állapítottak 
meg 1838-ban, mint Máramarosszigetnek. A betartásáról természetesen 
itt sem tudunk részleteket.

Az erdőtörvényt követő erdőfelmérések Hosszúmezőn 911 kh (524 ha) 
feltétlen erdőtalajon álló erdőt találtak, amit államiként írtak le.42 A ké
sőbbiekben még vissza fogunk térni a felosztás utáni időszakot jellemző 
állapotokra.

3.3. Beszterce-Naszód megye

A román határőrvidék erdei után -  egyelőre -  az 1850-es években 
sem kellett föladót fizetni. Láttuk, a határőrvidéki lakosság meglehe
tősen nagy szabadsággal használta mind a fát, mind az erdei legelte
tés lehetőségét. A provizórium idején, 1861-ben osztrák bizottság 
mérte fel a határőröket megillető szolgalmakat, illetve magát az egész
17. számú, 2. román határőrezred területét. Mivel a határőrség az 
osztrák császár jogara alá tartozott -  vélték - ,  a határőrök területe, 
benne a különböző regáléjogok, az uralkodót illetik. A birtokosság
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(határőrség) -  helyi -  képviselői azonban ezzel a „meglátással” egy
általán nem voltak, lehettek elégedettek. Panaszuk orvoslására azon
ban 1867-ig, a kiegyezésig várni kellett.

A magyar kormány hatáskörébe utalt kérdést a magyarok igyekez
tek a román kifogások alapján áttekinteni. S a magyar adminisztráció 
mindenképpen óriási önmérsékletet tanúsított, hiszen a szabadságharc 
elbukásában éppen az itt érintett román határőrök is jelentős szerepet 
játszottak. Végül -  miként láttuk -  1872-ben a volt határőrségi terület 
jelentős része megmarad közös vagyonnak, sőt a korábbi regáléjöve
delmek fejében iskola- és ösztöndíjalapot is létrehoztak -  miközben a 
községeknek saját használatú erdőket, legelőket osztottak. (Ez utóbbi 
erdők 59 192 kh-at -  36 065 ha -  tettek ki.) A magyar kormány nem
csak a területre szintén igényt tartó Kemény családtól „szabadította 
meg” a volt határőröket, hanem a birtok egyben tartásáról, felosztha
tatlanságáról is gondoskodott. Végül pedig az állami erdőgazdálkodás 
bevezetésével a volt határőröknek olyan jövedelmet biztosított, amely 
gazdasági fejlődésüket, sőt kulturális-politikai felemelkedésüket is 
szolgálta.43

A megyéhez, illetve a megye román lakosaihoz adalékként FÖLDES 
János egy kitételét idézzük. Ő, aki cseppet sem elfogulatlan az „oláh er
dei pásztomép”-t illetően, leírja, hogy a Beszterce-vidéki szászok a ha
tárvitákban egyedül a románokat fogadták el tanúknak. „Csak az oláh is
meri [ugyanis] minden zege-zugát a nagy rengetegnek még vegyes la
kosságú vidéken is; nem csak ismeri, de jellemző nevet is ád még a leg- 
jelentéktelebb gerincnek, pataknak is.”44

3.4. Bihar megye

1860-ban egy prágai „erdőbiztos”, bizonyos Johann WALENTA jelen
tést készített a Sebes- és Fekete-Körösre hajló erdőségekről.45 Megbí
zását egy nagybirtokos és gyáros, nevezett „J.L.”-től kapta, aki ki
mondottan üzleti szándékkal érdeklődött a bihari lehetőségekről. 
Mind a jelentés, mind a „J.L.” által megfogalmazott kérdőpontok tipi
kusan a gyarmatosítási törekvésekkel, a „meghódított tartomány” gaz
dasági kihasználásával függnek össze. Ezért is, de az erdők, sőt a me
gye akkori állapota szempontjából is érdemes vele részletesebben 
foglalkozni.
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WALENTA Nagyváradról kiindulva a Sebes-Körös völgyében elju
tott a -  már Kolozs megyében lévő -  Kalotaszegi-medencéig, míg a 
Fekete-Körös völgyében fel egészen a Szamos és Aranyos felé hajló 
hegyoldalakig. Ennek során nemcsak a kincstári, hanem a Zichy és 
Batthyány családok, továbbá a görög katolikus püspökség erdeit is meg
látogatta. Bejárásához a Nagyváradi kerület kormányzója, Dobrzansky 
lovag adott ajánlólevelet (ha már gyarmatról van szó...), míg az erdésze
ti tájékozódásban a püspökség jószágigazgatója, Véghső „Gerard” és a 
kerületi erdőmester, Raab von Rabenstein segítette. Utóbbitól kapott er
dőterületi adatokat.

Eszerint
-  a püspökségi erdők 65 000 kh (37 408 ha);
-  a Zichy családé 22 000 kh (12 661 ha);
-  a kincstáré 16 892 magyar hold (7 291 ha) kiteijedésűek.

Raab adatait aztán Véghső a püspökségi erdőket illetően pontosítot
ta. A katasztrális térképek szerint

-  fenyőerdő 33 677 kh 1 063 Dől (19 382 ha);
-  bükkerdő 14 585 kh 444 Dől (8 394 ha);
-  legelő 11 099 kh 420 Dől (6 388 ha), 

összesen 59 362 kh 327 Dől (34 164 ha).

Ezek az értékek eltérhetnek mind a korábban általunk is közölt, az 
1850-es évekre jellemzőktől, mind a későbbiektől. Az okokkal már fog
lalkoztunk: a birtoknyilvántartásokban a határok bizonytalansága miatt 
nagy hiányosságok voltak, lehettek. (Ezért nem közölték például a Bánffyak 
erdőterületét.)

A cseh gyáros első kérdésére, hogy az erdők milyen állapotban van
nak, WALENTA válasza: az őserdők egyáltalán nem érintetlenek. Mind 
a bükkösök, mind a fenyvesek a lakosság által -  azok tetszése, szüksége 
szerint -  megtámadottak. Fejszével, tűzzel, állatokkal pusztítják azt az 
oláh parasztok -  írja a cseh erdész -  , sőt itt-ott furészmalmok működ
nek. Ugyanakkor a megritkított erdők ki vannak téve a rovar- és szélká
rosításoknak, ami a bajt tovább növeli. A bükkerdők pedig értéktelenek, 
mert aki esetleg az ottani törzsekért pénzt adott volna (ilyen Vércsoro- 
gon fordult elő), az is ráfizetett és az üzlettel felhagyott.

A második kérdés a szállítási viszonyokra vonatkozott. A két Körös 
és mellékfolyóik -  írta WALENTA -  hamar kiszáradnak, illetve vízszint
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jük a rendszeres úsztatást és tutajozást nem engedi meg. A tengelyen tör
ténő kiszállítás nehézségeire pedig azt a példát hozta fel, ami szerint 
Magyarremetétől (a Fekete-Körös völgyéből) vagy Nagysebestől (a 
Sebes-Körös völgyéből) a parasztszekerek három nap alatt tudnak fát 
hozni a fűrészekhez. Ez pedig igazán nem lehet kifizetődő még akkor 
sem, ha egy vállalkozó esetleg több fuvarost fogadna is.

A harmadik kérdés az eddigi, illetve ma működő fakereskedőkre vo
natkozott. WALENTA egyedül Franké „mémök”-kel találkozott, aki 
Nagysebes (Kolozs m.) környékén évente mintegy 3000 rönköt szállított 
a fűrészéhez, onnan pedig Kolozsvárra. Ehhez a püspökségtől 300 kh 
(173 ha) körüli fenyőrerdőben szerzett kitermelési jogot. Véleményem 
szerint -  szólt WALENTA jelentése -  Nagyváradra nehéz a szállítás, hi
szen a Sebes-Körös évente (tavasszal) legfeljebb 8 hétig tutajoztatható, 
úsztatható. Ezen időn kívül a fát tengelyen lehetne szállítani, ami költsé
ges és időigényes (8 napban adták meg a fuvart, ami alatt a Batthyány- 
uradalomból Váradra fát vihetnének). Következésképpen: a vidék a fa
kereskedelemre alkalmatlan.

Ipari üzemet lehet-e, érdemes-e létesíteni? -  szólt a negyedik kérdés. 
A püspökségnek Petroszon (Vasaskőfalva) van vashámora, amihez fa
szenet égetnek -  írja WALENTA. Véghső, aki az üzemben maga is rész
vényes volt, részletesen kifejtette, hogy a működés igen nehéz körülmé
nyek között, ráadásul minden nyereség nélkül megy. Nagyobb beruházá
sok kellenének, de a vasérctartalom és egyéb adottságok úgy is kétséges
sé tennék a vállalkozás rentabilitását. Ezzel, illetve a faipari üzemmel -  
amely az Alföld felé szállítana -  WALENTA felvetette a csehországi te
lepesek „gyarmatosítását”. A kivitelezhetőségét azonban erősen kétség
be vonta. Mondván, nagyon drága lenne, ráadásul számukra hosszú távú 
üzem kellene, amihez a feltételek Biharban nem állnak fenn.

Végül az utolsó kérdés az ércekre, bányanyitási lehetőségekre vonat
kozott. Az „erdőbiztos” a királyerdei Batthyány- és Zichy-birtokok 
mészkő- és porfirgazdagságát, továbbá a vasércet emelte ki. Összességé
ben azonban Johann WALENTA megbízójának nem ajánlotta a bihari 
„térfoglalást”, netalán valamilyen vállalkozásba való belekezdést. Tud
juk, éppen a fent érintett nehézségek miatt a Bihar-hegység csak a XX. 
század első felében kapott nagyobb figyelmet, akkor kezdődött a kiter
jedtebb fakereskedelem és faipar.46

Mándoky Sándor „havasi leveleidben külön kitér a Batthyány és 
Zichy családok népességtelepítésére, aminek következtében a Réz-hegy
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ség főleg felvidéki lakosokkal „kolonizálódott”.47 A Batthyányak Zó
lyom megyei birtokukról hoztak tótokat, akiknek 5-6 k.hold (3-3,5 ha) 
területet jelöltek ki. Ott az erdőt kiirtották, majd földművelésbe és állat- 
tenyésztésbe fogtak. Tehát erdőirtás a mezőgazdasági kultúra meghono
sítása érdekében, amit többnyire felvidéki zsellérek végeztek.

3.5. Kolozs megye

A területre vonatkozó kiegészítéseket Nagy Lajos király korával kell 
kezdenünk. 1377-ben-megerősítve egy 11 évvel korábbi rendelkezést
-  a kolozsvári csertörő malmot a Szent Erzsébet kórháznak adomá
nyozta.48 [Erdő]felek lakóit jobbágyokul rendelte Kolozsvár városá
hoz. Feladatuk a felekerdői országút védelme volt. Kolozsvár jobbágy- 
falvaként, majd 1848-tól városnegyedeként lakói állattenyésztést „és a 
terjedelmes erdőségeik” fájával kereskedést űztek. ORBÁN Balázs 
csodálkozott, hogy a felekiek anyagi jóléte nem párosult semmiféle 
szellemi igénnyel, így a műveltség előrehaladásával sem.49 A feleki, 
XIV. században odatelepített 20 „oláh család” utódai -  állapította meg 
ORBÁN -  minden tekintetben rokonságot mutatnak a mócvidékiekkel. 
Róluk pedig az Erdészeti Lapokban -  a korábbiakban idézetteken kí
vül -  még azt is megemlítik, hogy „a nép furfangja e tekintetben [tud
niillik a fa- és erdőpusztításban] határtalan.” A lucfenyők gyökereit ki
ássák, illetve felszaggatják. így a legszebb fák kiszáradnak, és mint 
száradékot aztán államerdészeti engedéllyel kitermelhetik, faedény
ként eladhatják.50

A Gyalui-havasokat illetően megemlékezünk a Hideg-Szamos völ
gyében lévő olasz telepről (ma: Uzina). Az ottani favágókat a XVIII- 
XIX. századok fordulóján hozatta be a Bánffy család. Ez adalék ahhoz, 
hogy idegen -  főleg német és olasz -  famunkások betelepítésével nem
csak a kincstár, hanem magánosok is foglalkoztak.

A Meleg-Szamos felső vidékéről említik meg Felsőszamost (Lápos- 
nyát). Egy 1897-ben kelt leírás szerint a települést szekérrel nem, csak 
gyalog vagy lóháton lehetett megközelíteni. Ezért a szénát, illetve a föld
művelés egyéb terményeit (kukorica, zab, burgonya) „seprő módra 
összekötözött zöld gal[l]yon csúsztatják le az 510 m mélyen fekvő kö
zségbe.” (Az útviszonyokra jellemző, hogy a gyalogút 2 km-en 500 mé
tert emelkedik.)51

20



A vízválasztón túl, a Körösök völgyeiből hadd emeljük ki a Kalota
szegi-medencét. JANKÓ János ugyanebben az időben, az 1890-es évek
ben az erdőirtás nyomaival „lépten-nyomon” találkozott.52 Majd megál
lapította: „Kalotaszeg éghajlata akár az erdőpusztítással, akár a közép
európai égaljnak az utolsó évtizedekben észlelt lehűlésével kapcsolat
ban, lassankint, de tetemesen megváltozott, meghidegült.”Az erdőirtá
sok feltételezett éghaj lat-változtató hatásával korábban foglalkoztunk. 
Itt csak utalunk rá, hogy a klímamutatók időnkénti, akár tendenciákat is 
adó változásai sokkal összetettebbek annál, semhogy akár egyetlen okra, 
akár néhány évre alapozva lehetne ítéletet mondani. Az viszont dicsére
tes törekvése volt a néprajzos JANKÓnak, hogy az erdőpusztítás követ
kezményeire próbálta a figyelmet felhívni.

Ugyanebben az évben, amikor gróf Andrássy Gyulát az Erdészeti La
pok hasábjain búcsúztatták, érdemeként írták, hogy birtokán, birtokával 
úttörő módon képviselte az erdőtörvény szerinti gazdálkodás elveit. S 
ebben a törekvésében követőkre talált.53

3.6. Maros-Torda megye

Az egyik legújabb ismertető szerint a Maros völgye kimondottan disz- 
nóhízlalásra állt rá, s ennek megfelelő a növénytermesztés is.54 A Nyá- 
rád és a Küküllők vidéke búzát és sörárpát termeszt, de jelentős a sző
lő és gyümölcsök által elfoglalt terület is. Ugyanakkor viszont a kö
zép- és magashegységekben a legelő- és erdőgazdálkodás továbbra is 
egymás mellett él, ha úgy tetszik, próbál egymással kiegyezni. Óhatat
lanul eszünkbe jut DARÁNYI miniszter múlt század eleji buzgólko- 
dása, tudniillik a legelőgazdálkodás korszerűsítésének az igénye. Ma
gyarán: a közlegelők karbantartása, továbbá mesterséges takarmány
termesztéssel az állatok áttelelésének segítése.55 Most, a privatizáció, 
restitúció után újra időszerű mindkét célkitűzés -  már csak az erdők 
védelmében is.

Visszatérve a századforduló eseményeire, SZÉKELY Ferenc Vadasd- 
ról idéz egy jegyzőkönyvrészletet.56 Az ottani református egyház iratai
ból megtudjuk a faértékesítés-, árverésben résztvevő egyházfik javadal
mazását. Ennél is fontosabb számunkra, hogy kitűnik: a faeladásokhoz 
nemcsak erdészeti hatósági hozzájárulások kellettek, hanem az egyházi 
elöljáróké is. Ugyanebből a forrásból, de már a két világháború közötti
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időszakból olvashatunk magánszemély által az egyházközségnek ado
mányozott erdőről. Végül megemlítjük a vadasdi református egyházköz
ség által felhasznált fákra vonatkozó bejegyzéseket.

A fafelhasználás, -feldolgozás kiegészítő adatait ZSIGMOND József 
meghatározásával kezdjük: „A havasolás vagy havasrajárás fogalmán -  
írja 1979-ben -  a havasi erdőtermelésnél végzett munkálatokat, munka
fázisok összessége értendő.”57 Tőle tudjuk, hogy a Maros völgyében épí
tett, a vágterekről (,,parkét”-okról) levezető földutakat rendszerint a ma
gyaréi cigányok képezték ki, építették meg. Azaz itt is érvényesült a 
nemzetiségi munkamegosztás.

Végül két faipari vállalkozással foglalkozó hír. A „Marosvölgyi Fa
termelő Rt.” 1,6 millió K-ás tőkével 1906-ban alakult. Maroshévíz ha
tárában mintegy 8 ezer kh (kb. 4,6 ezer ha) fenyőerdőt vett meg, ahol a 
kitermelendő fakészletet 2 millió m3-re becsülték.58 Később, 1911-ből 
pedig arról írtak, hogy a (palota)ilvai fatermelő vállalat, amely a „Szol
noki Egyesület Gőzlűrész és Őrlőmalom Rt.” tulajdonában volt, 3,2 mil
lió K-ért eladásra kerül.59

Egy későbbi visszaemlékezés szerint 1908, a vasút Maroshévízre ér
kezése után „ügynökök, kalandorok hada lepi el az erdőt, mint kincske
resők, szélhámosok annak idején az aranymezőket. Olyan kíméletlen ki
rablása kezdődik ezzel a Maroshévíz környéki erdőknek, amihez hason
lót ritkán ismert a történelem.”60 Pedig tudjuk, hogy a folyóra hajló, fo
lyóhoz közeli erdőket korábban is számottevő tutaj fa-kereskedelem 
érintette.

Marosvásárhelyhez kiegészítésül a M arosbárdos határában lévő er
deje kiterjedését közüljük. Az 1899-ben készített kimutatás szerint ott 
119,7 kh-nyi (68,9 ha), I. jövedelmezőségi osztályba tartozó erdő volt, 
amelyre állami erdőkezelést léptettek életbe.61

3.6.1. Osmarosszék Havasgazdasága

A többnyire erdőket magába foglaló közös birtok -  miként JAKAB Elek 
írja -  1848-49 után tulajdonjogilag bizonytalan helyzetben volt. Az ab
szolút kormányzat ugyan ,jó l lehet erdőszeti szaktudomány szerint ke
zeltette”, de az hasznot nem hozott. Főleg úgy nem, hogy az alkalmazott 
erdészek bérét, illetve az adókat sem tudták kitermelni, miközben a 127 
község a használati jogával továbbra is élt. Ez a jog -  vélték a Bach-
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rendszerben -  háboríthatatlan, amit az érdekelt községek 1861(-64)-ben 
kelt kérvénye is megerősített: a havasbirtokot telekkönyvezzék az ő ne
vükre. Ez 1873-ban történt meg, s a korábbi, a gyergyószentmiklósi 
kincstári erdőhivatal gyámkodása (1853-1861), illetve a „havaskezelő- 
bizottmány” (1861-68) működése megszűnt, illetve átalakult.62 A szé
kelyföldi erdőkkel foglalkozó kötetünkben idéztük DÉKÁNI Ernő 
1873-74-ben összeállított leírását, a birtok erdészeti szempontú beosztá
sát. Egy másik, 1876-ban kelt leírása a birtoknak az 1875. évi XXXVII. 
te., a kereskedelmi törvény alapján készült el.63 A 127 (ekkor már 130) 
település ugyanis közös szövetkezetként kívánt a fapiac szereplője len
ni. Vizsgáljuk meg ezt a leírást közelebbről is!

„A vál[l]alat tárgya -  írták -  a marosszéki székely birtokosság ne
vére telekkönyvezett havasok összes területének, ah[h]oz tartozó min
den nemű ingó és ingatlan vagyonának, javaknak és jövedelmeknek a 
szövetkezeti közgyűlés által meghatározandó közös czéljára leendő jö- 
vedelmeztetés felhasználása.” A marosvásárhelyi székhellyel rendel
kező szövetkezetbe az érdekelt községek összesen 154 (171) képvise
lőt küldenek, akik minden, a vagyonnal összefüggő kérdésben dönteni 
jogosultak.

1878. március 30-áról rendelkezünk egy ilyen, évi rendes közgyűlés 
jegyzőkönyvével. Ekkor tárgyalták meg a 7 tagú (6 évre választott) igaz
gatóság jelentését. Többek között elfogadták, hogy a házi kezelés mel
lett 500 kubiköl (400 m3) bükkfát Sóváradon rakárba helyeznek; több is
kolának, leánynevelő-intézetnek természetben (fában) és pénzben ado
mányt folyósítanak; a Reiter József-féle parajdi gyufagyár kérdését vi
tatták meg; döntöttek 1 főerdész, 1 alerdész, 1 raktárőr, 4+1 havasőr és 
ezek nyugdíja folyósításáról; a 10 ezer frt-nyi tartaléktőke (nyárádszere- 
dai) takarékpénztárba helyezéséről; végül a pénztári egyenleg (ami eb
ben az évben nullszaldós volt) jóváhagyásáról.

Későbbi időből, 1889-91-ből rendelkezésünkre áll egy elnöki számadás. 
Eszerint

-  bevételek:
a volt főerdész, DÉKÁNI Ernő behajtott tartozása 100 fit,
Egressy Mór vállalkozó befizetése 5423,54 fit,
összesen 5573,54 frt;

-  kiadások: 4244,82 frt,
„mutatkozik pénztári maradvány” 1328,72 frt.
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A kiadásból évente 200 frt-ot az elnöknek, Szentiványi Kálmánnak 
tiszteletdíjként fizettek ki. Kamatozó értékpapírt vásároltak 954 frt-ért.

Az erdőőrök számára részletes szolgálati utasítást határoztak meg. Ez 
nagyjából megegyezik a korábban idézettekkel. Csak annyit jegyeznénk 
meg, hogy munkájukat nemcsak a széki főerdész, hanem időnként az 
igazgatóság által delegált „kiküldöttek” is ellenőrizték. Például 1879 fe
bruárjában Bereczki László „ellenőr” megszemlélte a Juhod vizén folyó 
bükkfaúsztatást. Jelentése szerint a műveletnél látott 40 „dolgost”, illetve 
az irányítókat. Ennél komorabb egy 1881 novemberében kelt levél, ame
lyek Márton János „erdőfőfelügyelőnek” (az erdészek szolgálatát ellenőr
zőnek) címeztek. Az illyésmezei erdőőr -  írták -  egy Jegyes kártevővel”, 
akit falopáson értek, „eszik-iszik és barátkozik”, ezért célszerű lenne ál
lásából felfüggeszteni, netalán elbocsátani. Az ügy további menetét nem 
ismerjük, de látható: a falu, a birtokközösség szeme alkalmazottain rajta 
volt. Ha már az erdei kihágásoknál tartunk, hadd utaljunk egy nyárádsze- 
redai, 1888 februárjában kelt szolgabírói levélre. A hivatalnok értesíti a 
feljelentést levő széki „erdősz urat”, „hogy jelen szám alatti jogerejű íté
léssel 8 fit 52 kr fa érték, 2 frt 13 kr kártérítés, 2 frt eljárási költség és 10 
frt büntetés megfizetésére elítélt Ny.remetei Tófalvi Márton a bé érkezett 
szegénységi bizonyítvány alapján fenti összeg nem felhajtható és [a] /.../ 
büntetés az 1879. évi XXXI. t. ez. 77. §. értelmében 4 napi saját élelmén 
kitöltendő elzárásra változtassák á t ...” Működik a közigazgatás

A korábban bemutatott ideiglenes üzemtervben legelőször természe
tesen értékelték az addigi gazdálkodást.64 Mind a fakitermelést, mind a 
legeltetést taxafizetés mellett lehetett gyakorolni, de egyiknek sem volt 
behatárolt területe. Ennek ellenére a havasra -  miként megállapították -  
sem túlhasználat (a lucfenyvesek egy-két helyének kivételével), sem túl- 
legeltetés nem volt jellemző. A korszerű, tervezett és ellenőrzött gazdál
kodás elveinek a mindenhol végezhető használat természetesen nem fe
lelt meg. Ugyancsak nem felelt meg a gazdálkodás jövedelmezősége 
sem, hiszen az óriási kiterjedésű erdőkből évente továbbra is alig 3000 
forint folyt be a birtokosság pénztárába. Az összeg zömét nem is a fa
használat pénzügyi eredménye tette ki, hanem az évente mintegy nyolc
ezerre tehető legelő állat taxája. A fakelendőségi viszonyok ugyanis na
gyon gyengék voltak. A lakossági fogyasztás évente 600-1000 űrm (480- 
800 m3) fenyő- és bükkfa volt, a parajdi gyufagyár 2400-3200 űrm 
(1920-2560 m3) fenyő hasábfát vett meg, míg a „szék fűrésze” 1180 m3 
fenyőfát vágott fel.
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Az erdők felértékelődését mindenki a Marosvásárhelytől Parajdig 
tervezett vasút megépítésétől várta. A vasútépítés ugyanis a bükk talp
fának piacot jelent, a vasút elkészülte után pedig az erdei termékek 
szállíthatók lesznek. Az üzemtervezők a belső, havasbeli szállítási vi
szonyokat -  utalva az úsztatásra berendezhető patakokra és a jó utak
ra -  elfogadhatónak találták. Tehát ha lesz vasút, nagyobb fakitermelé
si, faértékesítési munkákra kell felkészülni. Ezt pedig csak a jó üzem
tervek segíthetik elő.

A rendszeres gazdasági (üzem)terv elkészítésére 1885 júniusában 
SZÁNTNER Jánossal (aki DÉKÁNI után a birtokosság erdőtisztje volt) 
kötöttek szerződést. Az akkor 16 ezer kh-nak (kb. 9,2 ezer ha) becsült 
erdőterület üzemtervezéséért SZÁNTNER kát. holdanként 50 krajcárt 
kért (87 kr/ha), és vállalta az 1886. december végi határidőt. A munká
val el is készült, mert 1887 júliusában GYÖNGYÖSSY Béla marosvá
sárhelyi erdőfelügyelő már a helyszíni ellenőrzéseket kezdi el. A mi
nisztériumban az üzemtervet 1892-ben (21.208 szám alatt) hagyták 
jóvá, de még 1896-ban is térképmelléklet-kiegészítéseket, pontosításo
kat kellett végrehajtani. Ezeket ugyan már nem SZÁNTNER végezte, 
de tudjuk, hogy ő még 1890-ben (akkor már Dicsőszentmártonból) 
megcsinálta az erdőfelügyelőség kívánságának megfelelő, kiigazításo
kat. Ezek egyébként abból fakadtak, hogy a birtokosság a kihasználha
tó erdőségeket illetően jelentős megtakarításban volt. S itt jutottunk el 
az értékesítés kérdéséhez.

A birtokosság évtizedekig egyedül a házilagos kitermelésre, -fűré- 
szelésre alapozott, illetve a bükkfát is feldolgozva, előkészítve adta el a 
parajdi gyufagyárnak. 1885-ban azonban elhatározták, (mivel a gyufa
gyár mint vásárló megszűnt), hogy az egykeretes 3 pengéjű vízifurészü- 
ket üzemeltetésre bérbe adják. A keretfűrészhez 2 körfűrész is csatlako
zott, továbbá a telepen volt még 1828 db, átlag 32 cm átmérőjű és 4 m 
hosszú lucfenyő rönk. Ez utóbbiak értékére, kihozatalára a széki főer
dész becslést végzett, majd a fűrészt 100 frt évi díjért, az említett rön
köket pedig 1836 frt 60 krajcárért, árverésre hirdették. A fűrészt ugyan
ezen év áprilisában 200 frt 60 krajcárért PORUBSZKY Károly okle
veles erdész vette bérbe, amit még 5 évig üzemeltetett. A készséget úgy 
jellemezték, hogy az évente 1200 m3 fenyőfát képes, 60%-os kihozatal 
mellett, feldolgozni.

1890-ben új, külső vállalkozó, Egressy Mór jelent meg. (A tőkeerős 
vállalkozók behatolása tehát meglehetősen későn történt.) A havasgaz

25



daság vállalta, hogy 5 évig szállít évente legalább 4000 m3 fenyőrön
köt a vállalkozónak, aki gőzfurészüzemet létesített. Ez utóbbival kapcso
latban Egressy -  mesterfogásként ? -  „névadót” tartott volna. Kérte a 
birtokosság elnökét, Szentiványi Kálmán országgyűlési képviselőt, hogy 
az üzemet „Méltósága nevére keresztelhesse”. Ismereteink szerint „Mél
tósága” a kérést elutasította. Annál is inkább, mert egyre-másra gond 
volt az új bérlőkkel. CSANÁDY Attila, aki 1887-ben a birtokossági er
dők főerdésze lett, nem győzte Szenti vány inak az igazoló jelentéseket ír
ni. Különösen a Sebesd vizére vízifürészt építő Freud Simonnal volt sok 
gond, aki a birtokosságtól kérte a fűrészépítés költségeinek megelőlege
zését. Természetesen ezt megtagadták tőle, sőt az általa felfogadott mun
kások is elszéledtek, mert azokat nem fizette. Mindenesetre CSANÁDY 
bizonygatta: zsindelyt csak a birtokosság hasít, illetve hornyol az erdőn. 
Azt Egressy legfeljebb felvásárolhatja, de saját embereit nem engedheti 
az erdőbe. Ugyancsak igyekezett a bükkfa-felkészítést is házilagos mó
don megoldani -  munkaalkalmat biztosítandó a birtokosság tagjainak.

A különböző, gyakran változó erdőtisztek egyre inkább megtanulták: 
nem jó az ha az embernek társadalmi, választott főnöke van -  még ha az 
országgyűlési képviselő is. S ebből látható, hogy miért is igyekeztek ál
lami szolgálatba átlépni. Még akkor is, ha ott kisebb rendelkezési joggal 
bírtak, de a felelősség (a számonkérhetőség!) is kisebb volt.

Végül rögzítjük: a birtokosság az 1898. évi XIX. tc.-nek megfelelő 
szabályrendeletet még ugyanazon évben összeállította, kinyomtattatta, 
sőt az alispán ugyanezen évben jóváhagyásra fel is terjesztette, de a há
rom miniszter (bel-, földművelés-, továbbá vallás- és közoktatásügyi) 
1918 végéig nem hagyta jóvá. Ennek ellenére a közösség tulajdonkép
pen nagyobb zökkenők nélkül működött.

A román agrárreformmal a birtokot nem sajátították ki, mert a 127 
község között románok is voltak. Igaz, a birtokosság önkormányzatát az
zal, hogy a megyei hatóságok kezébe adták, megszüntették. Ugyanakkor 
kisebb jelentőségű vagyontárgyaikat elvették.65

3.7. Szolnok-Doboka megye

TAGÁNYI Károly klasszikus könyvében emlegeti Szék városát, ahol a 
gyümölcsfák különleges elbírálásban részesültek. Az 1794. évi doku
mentum szerint az említett fák -  a szőlőben állókon kívül -  közös tulaj-
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dönt képviseltek. „A város viselte gondjukat, közgyűlés tűzte ki a gyü
mölcsszedő napokat, s annak a ki legelébb ért valamely fához, azt meg
rázta, bárki barázdáján lett volna is, gyümölcse az övé volt, míg maga az 
illető föld tulajdonosa erős bírság alatt soha ahhoz nem nyúlhatott.”66 A 
közös birtoklás ezen sajátságos formáját könnyen rokoni thatjuk a szé
kely falvakéval, mint ahogyan az idézett szabályozást is.

Tőkésről, illetve a szomszédos Gereblyéről olvashatjuk, hogy tipikus 
irtásfaluk. Szénégetésből és fakitermelésből éltek még a XX. században 
is. A XX. századi eseményekkel kapcsolatban, a II. világháború utolsó 
időszakát, 1944-45-öt illetően tudjuk, hogy a Lápos-völgyből a (maradék) 
tölgyfákat kivágták. Csak egyetlen egy hírmondójukat hagyták meg .. .67

3.8. Szatmár megye

Bánkiné Molnár Erzsébet egyik újabb tanulmányában olvassuk, hogy a 
Kővár-vidéki nemesi közbirtokosságok az 1770-es évek végén a koráb
binál nagyobb erdőirtásokba kezdtek. Ezzel nemhogy a megvolt szántó
ik, legelőik kiterjedését növelték, hanem a frissen irtott területek az 
előbb mezőgazdasági művelésben tartottakat akár meg is haladhatták. 
Azaz nem a régi birtok, hanem az újonnan irtott adott nagyobb jövedel
met. Ugyanebből a tanulmányból értesülhetünk az irtás mikéntjéről is. 
Számunkra fontos: akár több generáció élt együtt a fákkal, a száradó tör
zsekkel, míg egy adott szántóról, rétről, legelőről végleg eltűntek a fák.68 
Tehát az erdőirtás sem egyszeri, hanem egy igen-igen elhúzódó folya
matként fogható fel.

Trócsányi Zsolt Kővárhosszűfaluval kapcsolatban közöl egy 1817- 
ben kelt egyezséget.69 A Teleky család a jobbágyoknak új erdő(rész)t en
ged át faizásra, mivel a korábbit elpusztították. Lényeges momentum, 
hogy a „colonusok” csak saját szükségletre, csak télen és a hét két nap
ján, pénteken és szombaton egy-egy szekérrel hordhatnak fát. A ligná- 
cióra kijelölt erdőben irtásokat tilos tenni, az esetleges károkozókat a 
„Fel vigyázó Gomyikok” megbüntetik; 12 „pálca ütés”-sel vagy ugyan
ennyi pénzzel (amit az illető a templomi költségekre fizet be). Az egyez
ség szövegéből az is kiderül, hogy az említett erdőőrök a felfedezett ká
rosításokért jutalmat (pénzt) kaptak. Végül megjegyezzük, hogy a földes
úr, gróf Teleky Imre a korábban elpusztított erdő helyét „Udvari Tila
lom” alá vette, igaz, a marhalegeltetést ott nem tiltotta el.
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Mek Dániel 1863-ban írt az Avas vidékéről, az ottani erdők közbir- 
toklásáról. Erdészettörténeti szempontból azt emelhetjük ki, hogy egy 
„fő-erdőbíró” és két „al-erdőbíró” vigyázta a közös vagyont, amelyből 
a birtokosság tagjai a „telek mennyiség szerint” részesülhettek.70 Ké
sőbb, a falvankénti felosztást követően aztán kiépítették az erdőtör
vénynek megfelelő erdőgazdálkodást és különösen a tölgyesek iránti 
keresletet használták ki.71

SIEGMETH Károly az 1890-es években járt a Rozsály környékén. 
Kiemelte: az erdészek, élükön MOLCSÁNYI Gábor erdőmesterrel, a 
bükkösöket elkezdték fenyvesekké átalakítani. A Rozsályról lefelé, az iz- 
vorai telepen [térképen: „Waldhaus Izvora” -  lásd az 1. számú mellék
letet] „a két házból álló Molcsányi-telephez (916 m) érkeztünk -  írja SI
EGMETH. -  Érdekes, hogy Molcsányi erdőmester e házakat magaültet
te fényűből építette. Itt találkoztunk Glatz Festővel, ki a két ház egyiké
ben rendezte be műtermét, s itt a magasban, az itteni viszonyokhoz ké
pest élte jól-rosszul világát.”72

A turistáknál tartva említjük meg a Nagybányát bemutató, 1894- 
ben kiadott ismertetőt. (A várost akkor látogatta meg az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület.) A Népkert gyümölcsfái kívül 
különös látványosságként írták le a Feketehegyet; „ős bükkös erdősé
gekben keresztül lehet a kopár hegytetőre érni, ahonnan nagyon szép 
kilátás nyílik.73

A városi nevezetességeknél tartva emlékezzünk meg Nagykárolyról 
is. A Károlyiak a Somos-erdőben „külországbeli” fákat ültettek, amelyet 
aztán „népkert”-ként használhatott mind a helyi lakosság, mind a me
gyegyűlésre egybesereglettek. Igaz, a terület többször is „funkciót vál
tott”, sőt a századfordulón már „tisztességes ember” nem látogatta, de 
mint közjóléti törekvésről érdemes megemlékezni.74

3.9. Szilágy megye

Kiegészítésként Zilah városáról írhatunk. A városi erdőket áttekintő 
kötetben láttuk, hogy a megyeszékhelynek tekintélyes, mintegy 
1500 hektár nagyságú erdeje volt. Ezt egészen az 1898. évi XIX. 
törvénycikk életbelépéséig igyekezett saját személyzettel kezeltetni, 
annak ellenére, hogy a megye az erdőit már 1890-ben állami keze
lésbe adta.75
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3.10. Udvarhely megye

A megyei viszonyokhoz kiegészítésképpen hadd jegyezzük meg, hogy 
a korábbi Bardóc-fiúszéket szintén ebbe a megyébe sorolták. Követke
zésképpen az egykori bardóci községek révén a székely határőrségre 
jellemző viszonyok itt is jelentkeztek.76 Magunk egy külön dolgozat
ban mutattuk be a Hatod közbirtokosságot, ahol a barbócszéki telegdi- 
baconiak -  mint nehezebben megbüntethető szomszédok -  károsították 
az erdőket.77

3.11. Csík megye

Kisbaczoni BENKŐ Károly 1853-ban kiadott könyvében a „csaposok”-, 
tudniillik a kerítésekhez felhasznált fiatal fenyőfákban látta a legkegyet
lenebb erdőpusztítás okát. S ebből vonta le a következtetést: az erdők 
„prédálását” „teljesleg akkor szüntethetik meg, mikor az erdő rendszer 
elleni jelenlegi írt csaposokkali élési modor elenyészik.”78

KŐVÁRY László az ugyanekkor írt gyergyói beszámolójában ennél 
sokkal komolyabb bajra mutat rá.79 A gyergyói tutajfa-kereskedelembe 
be kell avatkozni -  írja - , mert a nagy fáradtsággal kivágott, tutajba kö
tött fával a székelység „maga alatt vágja a fát”. A mind távolabbi erdő
részekből hozott anyag ugyanis fel fog értékelődni, amit akkor, később 
kellene hasznosítani, mivel a „messze beásott kincs”-re a „szegényülő” 
népnek akkor lesz igazán szüksége.

Ennél szomorúbb, de a költőibb leírást ad a Borszék környéki feny
vesekről, amelyeket nemcsak a fejszék pusztítanak, hanem a „népmoz
galommá” vált gyújtogatás is. (Emlékezzünk rá: a földadó miatt.) „Este 
/.../ -  írja KŐVÁRY -  e hely egy pompéji tájkép, míg alatt a nép tapsol 
a színészeknek: addig körüle fel-felbődül és roppan a meggyűlt hegyi er
dő, s a lefelé siető lángok a fák közül lávaként csillámlanak feléjök. Saj
nos hogy e tűzijáték naponta divatosabb Csík és Gyergyó erdeiben.” 
Hadd jegyezzük meg, hogy erdőtüzek korábban is voltak. 1839-ben tu
dósítanak arról, hogy 1825-ben és 1834-ben a gyergyói erdők egész nyá
ron égtek.80

Napjainkban Bárth János közöl gyimesi erdőirtó egyezséget.81 Itt em
lítjük meg a tanorok fogalmát, amely bekerített, szántásra, fűkaszálásra 
és legeltetésre használt helyet jelent.82
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A kifejlett faértékesítéssel, -kereskedelemmel kapcsolatban érdemes 
idézni Gyergyószentmiklós 1891. évi hirdetését.83 A város ekkor a „Ku- 
pás-Czohárd”-on 210kh(121 ha) erdő használati lehetőségét tette köz
zé. Az elvégzett becslés szerint ott 26 250 m3 „épület- és tőkefa mennyi- 
ség”-et találtak, de számunkra a legfontosabb: a vevőnek csak azokat a 
fákat kellett kivágnia, amelyek a törzs hegy felőli oldalán a talaj szint fe
lett 60 cm-re mérve a 36 cm átmérőt elérték. Magyarul: válogatva ter
melhettek, amely azonban a fennmaradó (a felújítást biztosítandó) állo
mányban jelentős károkat okozhatott. A korszerű erdőhasználati-erdő- 
művelési elveknek tehát egyáltalán nem felelt meg.

Az 1902. évi Székely Kongresszuson nemcsak a papolciak erdőhasz
nálati megszorítása került szóba, hanem az erdőgazdaság fontossága is. 
Egyes becslések szerint télen a férfi lakosság fele favágással, -szállítás
sal foglalkozik. Ráadásul nemcsak helyben, hanem „a romániai részek
re is eljár a székely erdőlni, hogy nyomorúságos munkával nyomorú 
élelmét megkeresse.”84 Pedig működtek a fakitermeléssel, -feldolgozás
sal foglalkozó vállalatok. Például 1909-ben ezt lehetett olvasni: „A Szé
kely erdőipar r.t., mely a csíkszentpéteri egyházközség fenyőerdejének 
kitermelésére 3 millió kor. alaptőkével alakult, a Riccardo Gualini fa- és 
czementipari r.t. (Casale, Olaszország) tulajdonába ment át.”851913-ból 
két adatot idézünk. A megyei gazdasági felügyelő, Gegesi KISS Ernő 
szerint ekkorra 11 400 kh (6560 ha) közlegelőt javítottak meg. Ugyanak
kor lépéseket tettek -  községi faiskolák kiképzésével -  a gyümölcster
mesztés elősegítésére is. A másik adatunk faipari vonatkozású. A „Gyer- 
gyószentmiklósi erdőipar rt.” 1,2 millió K alaptőkével, a „Herczberg és 
társa” , „erdővállalatá”-nak és a „Deutsch Testvérek” gyergyószentmik- 
lósi gőzfűrészének átvételével alakult meg.86 A tőke egyre jobban kon
centrálódik...

3.12. Háromszék megye

A kászoni krónikák arról tanúskodnak, hogy a székely közösség féltéke
nyen őrködött ugyan a közföldek használata felett, de az irtásokkal en
gedékenyebb volt. Ha az örökös tulajdonjogot nem is minden esetben is
merte el, de a nagy munkát vállalót, sőt utódait, a határrész használatá
ban meghagyta. IMREH István Alsócsernáton 1665-66-ban kelt törvé
nyét idézi, amely szerint az eklézsiának kiszakított erdőben esetlegesen
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kárt okozók büntetését nem a faluközösség, hanem az egyház javára kell 
behajtani.87 Ugyancsak a tilalmas erdők témájával függ össze Gelence 
XVIII-XIX. századfordulón kelt intézkedése.88 A communitas 1779-ben 
megegyezett, hogy az addig tilalmazott három erdörészt, a Szál-Lapost, 
a Kardost és a Lukáts Erdejét levágják. Az erdőrészek felújítása érdeké
ben azokra tilalmat hirdettek ki. Azzal, hogy amikor a fák ismét megnő
nek, a Szál-Lapos kihasználását a katonaság, a Kardosét a birtokközös
ség, a Lukáts Erdejét pedig a „bé bíró Possessorok Jobbágyai” használ
hatják ki.

Később, 1805-ben egy másik erdő, „melly Orbai oldalnak neveztetik, 
Osdola vize felől a Szén égető patakától fogva fel a Bavitz Kuttya pusz
tájánál lévő forrásig s abból eredő patakig egészen ki a Bértz útig s bé az 
Osdola vizéig” került tilalom alá. Ebből az erdőből -  ahol Hilibnek is 
volt egyharmadnyi joga -  a faluközösség költségeit kívánták fedezni. 
Mégpedig úgy, hogy a kihasználás, értékesítés jogát egymás között ár
verezték, de csak akkora részt és akkor, amikor arra a faluközös- 
ség(ek)nek szüksége volt. A tilalmazott erdők őrzéséből szintén együtt 
gondoskodtak. „Fő és Vice Erdőbírókat” és erdőpásztorokat választot
tak, illetve alkalmaztak. Igen ám, de amikor a fák annyira nőttek, hogy 
azokat már tűzre érdemes volt kivágni, az imecsfalvi jobbágyok, sőt a 
helyi lakosok is, elkezdték lopkodni. Azok a lakosok, akikre az őrzésben 
éppen reá került a sor, voltak a fakivágásban a legbátrabbak. Ugyanak
kor „a szabadosan bé erdőlő Mező földi Atyafiaink” szintén pusztították 
az erdőt, mire a faluközösség 1809-ben a kézdiszéki királybíróhoz for
dult. Kérte, hogy az adjon felhatalmazást mind az erdő hatékony védel
mének megszervezésére, mind a kártevők figyelmeztetésére, „mint sem 
valami ros[s]z következés és véletlen halál töltényen melly illyen álla
potban igen könnyen meg eshetik.” A háromszéki elöljáróság erre nem 
adott azonnal választ, hanem az orbaiszéki dullót (bírót) utasította: az 
imecsfalviak károsítása ügyében keresse meg azok gazdáit, a „Possessor 
urakat”, és tájékoztassa, illetve tájékozódjék. Az okmányok szerint az 
említett „Urak” a dullót meghallgatták, de másolatot kértek mind a ge- 
lenceiek panaszos leveléről, mind a kézdiszéki „Feő Nótárius” által leírt 
határozatról. Magyarul: nem siettek a széki ügyekben valamit is tenni.89

Az esettel kapcsolatban nem akarunk XX., pláne XXI. századi párhu
zamos példákat hozni, de azért hadd utaljunk a következőkre. A gelen- 
ciek a polgári és katonai közigazgatás erdőket kímélő rendeletére hivat
kozva fordultak egy tényleges erdőkárosítás ügyében a polgári közigaz
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gatáshoz. Kérték, hogy tegyenek hatékony védelmi intézkedéseket, illet
ve hatalmazzák fel a falut, hogy ha kell, erőszakkal is megvédhesse a ti
lalmazott erdejét. S ennek a foganatja: a közigazgatás csak a „tájékozó
dásáig jutott el, miközben a hatékony erdővédelem szükségességét ők 
sem vonták, vonhatták kétségbe. Csodáljuk, hogy a XIX. század erdé
szei nem bíztak a vármegyei (széki) közigazgatásban?

Az „Arányosítás a Székelyföldön” címszó szinte valamennyi erdé
szettörténeti irodalomban előfordul, s mi is kénytelenek vagyunk itt is 
megemlíteni. A közös erdők arányosítása ugyanis -  miként az ország 
más vidékén -  a Székelyföldön sem öncélú eljárás volt. 1853-ban 
„Egy szegény táblabíró” részletesen kifejtette,90 hogy a közös erdők
ből a faanyag csak akkor a közbirtokosság egyik vagy másik tagjáé, 
ha azt onnan kiviszi. Ugyanakkor már a fakitermelés is pazarlással jár, 
mivel a kivágott fa nem mindig kerül fel azonnal a szekérre, szánra. 
Ilyen esetben az ott maradó tönk eleve romlásra, netalán arra van ítél
ve, hogy azt valaki más elviszi. (Láttuk: csak az erdőből kihozott fa 
jelent magántulajdont.) így aztán a fa ára -  hiszen a sok erdő mellett 
is csak „ügyelve” lehet megszerezni, netalán piacra vinni -  emelke
dik. A közös birtok ezen helyzetében -  írja a cikk szerzője -  fakeres
kedéssel sem lehet komolyabban foglalkozni, mivel az előre levágott 
fát (a kereskedelmi mennyiséget) őrizni, őriztetni kellene, „mert köz
tulajdonban nincs semmi szent sérthetetlensége a magán-tulajdon
nak.” Ugyancsak nem lehet vágásokat kijelölni, netalán az erdei legel
tetést korlátozni. így „a szabadon barangoló csordák, ménesek, nyá
jak” „aki kapja, marja” alapon egyik-másik erdőrészt tönkreteszik -  
hiszen az úgyis a közös birtok része, kára-haszna az állatok tulajdono
sának, egy. A tönkretett erdők és legelők azonban a marhatenyésztés 
hanyatlásához, így az árak emelkedéséhez vezetnek. Ebben a helyzet
ben -  vélte az „Egy szegény táblabíró” -  az állam vagy megsürgeti a 
magántulajdonba-adást, vagy „konfiskálja”, azaz elveszi a székely 
közösségektől. Ez azonban -  vélte -  nem felelhet meg a székelység 
érdekének, mivel néhány fakereskedő meggazdagszik ugyan, de a 
többiek, a székelyek „proletarizálódnak”, munkásokká válnak -  mivel 
nincs tulajdonuk -  saját földjükön. Következésképpen marad a felosz
tás és a magántulajdonú erdővel való -  szabályokat betartó -  szabad 
rendelkezés.

A fejtegetésből mindenképpen kiemelendő, hogy a közös erdők fe l
osztásának gazdasági szükségessége -  miként azt már a korábbi, nem a
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székely viszonyokat figyelembe vevő, állami törekvések is tartalmazták
-  egyértelmű volt. Csak meg kellett hozzá találni a megfelelő eljárást, il
letve megpróbálni a másik utat is; megteremteni a közbirtokossági va
gyon jó hasznosításának módját és ellenőrzését.

Háromszékkel kapcsolatban hadd térjünk még vissza az Olt hajóz
hatóvá tételének kérdésére. A XVIII. századtól, főleg pedig a reform
kortól kezdve Magyarország kereste kijáratait a tengerekhez, illetve a 
nem Ausztrián keresztül vezető kereskedelmi utakhoz. Ezt részben Fi
úmén, részben az Al-Dunán keresztül vélte megtalálni. Tudjuk, ezek az 
utak -  nagy nehézségek árán -  ki is épültek. Az 1837-ben létesült Olt- 
hajózási Társaság egy harmadik megoldást, az Oltón a Duna felé tör
ténő kijáratot szorgalmazta. Ennek a technikai feltételei azonban nem 
voltak meg, de az erdélyi gazdasági irodalomban a kérdést még évtize
dek múltán is napirenden tartották.91

3.13. Torda-Aranyos megye

A megye erdészeti emlékeinek kiegészítését mindenképpen Torda váro
sával kell kezdenünk.

ORBÁN Balázs klasszikus művében idézi Báthori Zsigmond okleve
lét 1581-ből.92 Eszerint a tordai polgárok tiltott erdeiből a nemesek is vi
hetnek építkezésre fát, de csak a tordai főbíró engedélyével. A követke
ző században, 1631 -ben a tordai (fa)híd építésére szükséges fák hordá
sát szabályozták. 1675-ben pedig a Nagy-Királyerdőben kijelölt terület
ről a polgárok hozhatnak fát, de azt útközben, az aranyosszéki falvakban 
nem adhatják el.

1615-16-ban a tordai „kastély” (vár) erősítésére kellett a polgárok
nak -  alkalmas! faanyagot hordaniuk. Ugyanebből a századból, 
1612-ből két erdőbíró alkalmazásáról szólnak a források. 1670-ben 
már négy erdőbíró részére készítettek utasítást. Ebből kiderül, hogy a 
város tanácsa nemcsak álló, hanem dűlt („esett”) fára is adott ki „czé- 
dulát” A jobbágyokat és zselléreket pedig különösen tiltották a sza
bad királyi város erdeiben való éléstől, mondván; „vegyék pénzen az 
olyanok másutt” Kiemelendő még, hogy a tilosban járókat ugyan a 
városi hadnagynak kellett átadni, de sem ő, sem a város jegyzője nem 
volt jogosult fára, netalán erdei legeltetésre engedélyt kiadni, csak a 
város tanácsa.93
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A polgárság egészen 1849-ig a kijelölt erdőből való fából -  miként 
azt más városok esetében is láttuk -  telek-, illetve közösségi tulajdonos
ként részesült. Idegenek, akik a városba fát eladás céljából vittek, vámot 
fizettek. A város az így szerzett fát a protestáns (unitárius és református) 
iskolák fűtésére engedte át.

Amikor a XVIII-XIX. század fordulóján az erdélyi közigazgatási 
egységek az erdők megóvásával kapcsolatban véleményt alkottak, Tor- 
da ismét a szomszéd községekre, illetve Aranyosszékre panaszkodott. 
Ha az illető falvakban lakók -  írták 1802-ben -  „sem magok szemé
lyekben, sem pedig marháik által (melyek tetemes károkat szoktak 
okozni akárholott is az erdőkben, de nevezetesen városunk erdeje fe
lett igen pusztíttatik, kivált az új vágásokban és azoknak új sarj ázásai
ban) azt prédálni, pusztítani mintegy szántszándékkal és erőszakkal 
nem merészelnék, amidőn most olyan vakmerő bátorságra vetemednek 
olykor-olykor, hogy nagy számmal oda kivárván határbíráinkat, ha 
kártevő marháikat bé akarják hajtani, nem csak hogy ellent állanak, ha
nem azokat fegyveresen megtámadják, kövekkel hajigálják, egy szóval 
minden igyekezettel életek elvesztésire törekednek, ily móddal remél
hetnék, hasznosan lehető élésit és hosszas időkre való fennállását vá
rosunk erdeinek.”94

A Királyerdeje területe -  amely Endre 1293-ban kelt oklevelében 
már így szerepel -  a Tordai-hasadékot is magában foglalta. Időközben 
azonban a szomszédos települések (Mészkő, Sinfalva, Várfalva, il
letve Aranyosszék) az erdő jelentős részét elfoglalták. A Rákóczi-sza- 
badságharcot követően a város közvetlenül már nem volt határos sa
já t erdejével. „A Tordának meghagyott s most is birtokában levő er
dőrészt ma is -  írja ORBÁN 1889-ben -  Királyerdejének nevezik, az 
853. kát. hold és 700 Dől kiterjedéssel bír s az Aranyos balparti he
gyoldalát foglalja el, Várfalva határától egészen az Örvénykőig, vagy
is Bor[r]év és Berkes határáig. Legnagyobb részét szép erdőség fe
di, mert a tordaiak azt nagy kímélettel használják és figyelmesen 
pásztoroltatják.”

A városnak volt még Indal határában is 62 kh (36 ha) erdeje. S hadd 
emlékezzünk meg a Rákos-patak mellett „Fyzkut”-ról, amely a XIII- 
XIV. századi határbejárásokban szerepel. Szintén fákat ír le ORBÁN a 
Keresztesmezőn lévő Berekből (az Aranyos melletti rész); hatalmas fűz
és nyárfákat, mint a korábbi nagy erdőségek tanúit. Szintén egykori er
dőségek tanújaként tudósít a Bányabükk körüli (Nagy)erdőről, illetve a
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Rákos-patak „Pusztáján” lévő egykori park megmaradt fáiról. Ez utób
biakhoz hozzáteszi: „Az ember műve elpusztult, de a természet tovább 
szövi a maga pompázó tenyészetét.”

Az emberi műveknél maradva említsük meg Torda belterületi fásítását, 
a Széchenyi-ligetet. Az Aranyos bal partján, a folyó árterületén az 1860-as 
években létesítették. „Oly városligete van Torda városának -  íija ORBÁN 
- ,  a minővel az erdélyrészi városok közül kevés dicsekedhetik; mert ha kü
lönben egynémely városunk sétatere mérkőzhetnék is ezzel, de nélkülözi az 
aranyport sodró Aranyosnak légfrissítő hullámait és azt a nagyszerű kilá
tást, a mely innen a Keresztesmező fölé tornyosuló havasára: a büszke Szé
kelykőre, a kecses Királykőre s egyáltalában a nyugati Kárpátok nagysze
rű panorámájára nyílik és nélkülözi azt a balzsamos légkört, a mit a Keresz
tesmező virányairól röpítenek át Zephyr lengő szárnyai.”

Végül -  kevésbé költőin -  leírja és képen ábrázolja a város fahídját 
(lásd a 2. fényképmellékletet), továbbá tudósít a folyó partján kialakí
tott faúsztató kifogóhelyéről, illetve gőzíurészekről. ORBÁN itt is meg
említi, hogy Kolozsvárról célszerű lett volna Tordán keresztül vinni a 
vaspályát, amivel nagyobb lehetőséget teremtettek volna az Aranyos fel
ső völgyének kiaknázásához.

Mivel a város erdeit a megyével együtt korán, már 1888-ban állami 
kezelésbe adta, rendelkezésünkre áll az 1896. évi erdőtörzskönyvi adat, 
-kimutatás. A BEDŐ-féle mű szerint95 Tordának akkor 1060 kh-nyi (610 
ha) erdeje volt. Ebből két üzemosztály, a „D” és az „E” feküdt a város ha
tárában. Az elsőben 46 kh-on (27 ha) bükk, a másodikon feltehetően nyár 
és fűz, mégpedig 79 kh-on (46 ha) állt. Ez utóbbit saijerdő üzemmódban, 
30 éves vágásfordulóval kezelték, míg a szálerdő bükköt 100 éves fordá- 
ban. A Berkes határában lévő „A” (668 kh -  384 ha) üzemosztály 90%- 
ban tölgyes és 10%-ban bükkös volt. Saijerdő üzem, 40 éves fordában. 
Az ugyanezen faluban álló „B” üzemosztály (229 kh -  132 ha) viszont 
teljes egészében tölgyes volt, amely mageredetűnek számított, ezért, to
vábbá mert véderdőnek sorolták be, csak a szálalást engedélyezték, 120 
éves fordában. Az Indal határában található „C” üzemosztály (38 kh -  22 
ha) tölgyes, ahol szálerdő üzemmód és 80 éves forda volt előírva.

Összességében a város erdőgazdálkodása minden zökkenő nélkül állt 
át az erdőtörvényben előírtakra. Nem mondható mindez el az ORBÁN 
Balázs által részletesen elemzett két (volt) aranyosszéki járásba tartozó 
községekről. Az általános erdőfogyás dokumentálására célszerű idézni 
az 1871. és 1896. évi adatokat.
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1871 1896
Kh [ha] kh [ha]

[Maros] Örményes 357,6 [205,80]

Csákó 149 kh 1075 Dől [86,15] 122,7 [70,61]

[Székely]Hidas 1493 kh 1443 Dől [859,74] 1169,00 [622,76]

[Aranyos]Mohács 974 kh 1054 Dől [559,72] 843 [485,15]

Dombró 182,08 [104,74]

Kercsed[Kecsed] 623 kh 1500 Dől [359,05] 569,5 [327,75]

Csegez 948 kh 812 Dől [545,86] 803 [462,13]

Várfalva 2448 kh 1154 Dől [1409,23] 1658,5 [954,47]

Aranyosrákos 574 kh 560 Dől [330,56] 869 [496,66]

Kövend 1056 kh 223 Dől [607,84] 665,27 [382,86]

Bágyon 1122 kh 639 Dől [645,58] 939,69 [540,79]

Sinfalva 499 kh 318 Dől [287,29] 4441,26 [255,67]

F elsőszentmihály 20 k h 424 Dől [11,68] 12,85 [7,40]

Alsószentmihály 18,47 [10,63]

Mészkő 474 kh 800 Dől [273,07] 419,56 [214,46]

Harasztos 33 kh 326 Dől 33 [19,00]

Székelykocsárd 19 kh 320 Dől [19,11] 56 [32,23]

Székelyföldvár 47 [27,05]

[Maros]Veresmart

Felvinc 2,05 [1,18]

Inokfalva

[Aranyos]Polyán 9 kh 200 Dől [5,24] 77,12 [44,38]

Összesen 10774kh 1248 Dől [6000,12] 9283,57 [5315,72]
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3.13.1. Aranyosszék közös erdeje96

A Székelykő mögött, Székelyhidas, Csegez, Torockó, és Torockó- 
szentgyörgy (ez utóbbi kettő már egykori Torda megyei községek) kö
zötti térségen lévő erdőt 1640-ben I. Rákóczi György adta Aranyos
szék lakóinak. A következő században ezen erdő példája mutatta, hogy 
miként lehet a közös vagyont tönkretenni, elkótyavetyélni. 1640-ben 
még azt igyekeztek tisztázni, hogy a hidasiaknak és a csengezieknek 
külön erdejük nincsen, csak a széki közös erdő létezik. 1699-ben vi
szont már Aranyosszék szabályrendelettel kívánja a két falu erdőirtá
sát megakadályozni. „Mivel pedig -  írták -  a nemes széknek mint az 
mezőre, úgy erdőre is egyenlő szüksége vagyon, végeztetett Hogy 
a modo in posterum senki, minden személy válogatás nélkül, a nemes 
szék híre és engedelme nélkül a szabad erdőt irtani, ásni, égetni és vág
ni oly véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező legyen belőle, ne me
részkedjen, valamelyekben eddig eke nem volt és fel nem szántották, 
ámbár elfoglalták, kerekítették, égették és kivágták legyen is, de to
vábbra ne irtsák és fel ne szántsák.”

A következő, a XVIII. század is az erdő védelmének és a felosztás
ra való törekvésnek a jegyében telt. A falvak szerint való felosztást már 
1723-ban elhatározták, de a végrehajtást csak 1778-ban mondták ki. 
Időközben (1764-ben) ugyanis itt is életbe lépett a székely határőri in
tézmény, s a szék korábban oly nagy becsben tartott erdei áldozatul es
tek a falvak, a katonák kapzsiságának. ORBÁN Balázs ismételten a hi
dasiakat említi, akik a Székelykő „addig tilalmasnak tartott ős erdősé
geinek” estek neki, „s azokat a Székelyvár árkán leeregetve Toroczkóra, 
ott potom áron elvesztegették.” Végül már csak ezt rögzíthette: „A Szé
kelykő ormai most kopáran emelkednek fel, csak itt-ott leng egy-egy 
árván maradt fenyő, a havas-regio jelképeként...” (Lásd a 3. fénykép- 
mellékletet.)

Az aranyosszéki erdőket egyébként már a XVIII. században erdőbí
ró igazgatta, s alája erdőörök (-szolgák) tartoztak. A közös erdőket tilal
mas és szabad részekre osztották, de a szabad részekből is csak saját 
szükségre lehetett fát vágni. A többször említett hidasiak éppen ez utób
bi előírást sértették meg, mert a fával kereskedtek. A határőrség meg
szervezése után is megvolt ugyan az erdőbírói hivatal (csak 1870-ben 
szüntették meg), de a határőrségbe kényszerített falvak lakói egyre ke
vésbé voltak hajlandók a korábbi széki határozatok betartására.
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3.14. Alsó-Fehér megye

IMREH István egyik utolsó írásában tudósít róla, hogy a megye falubí- 
rái a XVIII-XIX. század fordulóján a községi közös kiadásokat részben 
az erdőből, fából fedezték.97 Ez logikus, hiszen az erdélyi települések 
legnagyobb közös vagyona általában az erdő volt. Szintén tőle tudjuk, 
hogy a megye lakosságát a gyulafehérvári erősség tűzifaellátása súlyo
san terhelte. Erről TRÓCSÁNYI Zsolt is tudósít, illetve külön leírást ad 
az 1808-16 közötti időszak erre vonatkozó iratairól.98 Belőlük azt érde
mes kiemelni, hogy a kitermelendő erdők tulajdona körüli viták már ek
kor felmerültek. Még akkor is, amikor azoknak önmagukban, amíg ki
termelésre nem kerültek, nem volt, lehetett értékük.

Az Erdélyi-érchegységben a határok kérdése tulajdonképpen a bányá
szat miatt volt fontos. Tudjuk, hogy az egész zalatnai uradalom 1556-ban 
került a gyulafehérvári káptalan kezére, amelyből azonban 1715-ben a 
zalatnait (abrudfalvit) kiszakították, kincstárivá tették. Az oda tartozó la
kosok -  a három település, Abrudbánya, Verespatak és Szarvaspatak 
polgárai kivételével, akik évi aranyadóval váltották meg magukat -  job
bágyi kötelezettségként látták el a bányászkodást, illetve a bányákhoz 
szükséges egyéb munkákat. Ez a helyzet aztán többször elégedetlenkedé
sekhez, sőt összetűzésekhez vezetett. Az 1819., főleg pedig az 1837. évit 
HILLER István egyenesen „erdész munkásmozgalmi” esetként írja le. S 
tudjuk, ehhez kapcsolódott Varga Katalin fellépése is.99

A kincstári terület erdészeti eseményeit korábban már szintén idéz
tük. Itt egyetlen adatsort ragadunk ki, mégpedig a faszükségletre vonat
kozókat.100 Ebből ugyanis látható, hogy évente milyen mennyiségű tűzi- 
és egyéb fával lehetett számolni -  akár Erdély-szerte is.

1848-ban az abrudfalvi uradalomból a jobbágyoknak adtak
1. Tűzifául

-  háztartásonként 2 köbölet, azaz 13,6 m3-t,
-  pálinkát főzőknek (pénzért) üstönként 7,2 köbölet, azaz 49,1 m3-t,
-  kenyérsütésre (pénzért) sütőkemencénként 3 köbölet, azaz 20,5 m3-t,
-  bányakovácsoknak (pénzért) műhelyenként 3 köbölet, azaz

20,5 m3-t,
-  „bányamunkásoknak, kik tulajdonképpen nem voltak jobbá

gyok, adatott hetenként kétszeri, lóval való hordás mellett 2 ft. 
10 krért 3 töm köb ől, hátán hordva 40 krért 1 töm köb ől fe- 
küfa”, azaz 20,5 m3, illetve 6,8 m3.
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2. Ölfa (egyéb felhasználásra)
-  csak utalványra, esetenként.

3. Gazdasági célokra és épületekre
-  jobbágyoknak az utak építésére: előre megállapított, csak a fel

használt mennyiségben.
4. „Bánya-építő-, munka- és eszközfa”

-  minden bányász a szükségletének megfelelő mennyiségű fát 
kapott, de annak felhasználását az erdőcsőszök ellenőrizhették, 
illetve szükségességéről a bányaigazgatóság előzőleg nyilat
kozott;

-  a zúzdák építésére felhasznált fáért árszabályzat szerinti árat 
kellett fizetni.

Az uradalomban évente mintegy 1600 köböl (10 954 m3) tűzifát ké
szítettek fel. Az említett tűzifaszükségletet ezzel elégítették ki, miközben 
a lakosok még feküfát is gyűjthettek. Ez utóbbiból -  némi pénz lefizeté
se után -  a nem jobbágyi jogállásúak is részesülhettek. Szintén felkészí
tett állapotban adták át a bányászathoz szükséges fát, amire a 3-10 hü
velyk (8-26 cm) vastagságú darabok voltak a legalkalmasabbak. Ez az 
igény nemcsak a vágatást (manipulálást), hanem az erdőgazdálkodási 
célt is behatárolta. Tudniillik lehetőleg fiatal(abb) erdőket kellett vágás
ra beállítani, illetve nevelni. (Az idős törzseket kitermelték tűzifának.) 
Az említett rendbe aztán az 1848-49-es események, majd az önkényura
lom évei alapvető, ráadásul nem is előremutató változásokat hoztak, 
amelyekről Kolozs megyénél már szóltunk.

3.15. Kis-Kiiküllő megye

Bár az egykori Felső-Fehér vármegyébe esett, de mégis itt kell megem
lékeznünk a Bolyaiak domáldi birtokáról. A Bolyai Gáspár (Farkas édes
apja) által kialakított kertet, faiskolát, sőt az egész falu környékét Er- 
dély-szerte tündérkertként emlegették. Fia a parkot továbbfejlesztette, 
János nevű gyermeke születésekor pedig nyárakat ültetett.101

Bolyai Farkas marosvásárhelyi tanár korában sem veszítette el a fák, 
az erdők iránti érdeklődését. Amikor pedig 1820-ban az Erdélyi Főkor
mányszéknél erdészeti állást hirdettek, maga is pályázott. Tudjuk, a be
osztást a korábbi kötetekben Abrudfalvát illetően szereplő RÁTH Ignác 
nyerte el, mégis érdemes Bolyai erdészeti nézeteire utalni. O ugyanis -
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éppen Domáld példáját ismerve -  legfontosabb erdészeti teendőnek lát
ta, hogy „megakadályoztassék a már-már teljesen lekopaszodott hegyek 
további pusztítása /.../ nem csupán a tűzifa mérsékelt és ésszerű felhasz
nálása, [hanem] az új ültetvények biztosítása, többféle fáknak másféle 
úton-módon való megkímélése” által, hogy „az elhanyagolt táj felvirá
goztatva megújult lélekkel élhessen.” Tehát Bolyai az aktív erdészeti 
munkát, a faültetést, a pozitív természetátalakítást kívánta elérni. Rá
adásul ezt úgy -  miként az az „erdészeti csonka munkájá”-ban fennma
radt - ,  „ha vagy nincs, vagy nem elég az erdő, azon helyeket kell [er
dőre] fordítani, a melyek nélkül leginkább el lehet lenni. Ritka hely az, 
melyet ah[h]oz képesti módon zöldel[l]ővé ne lehetne tenni s erre a 
hasznon kívül sokszor legelők ámyékolatlansága, a kopár oldalak kiet
lensége, a légnek pusztasági tunyasága, tava a hernyók meggyőzhetet- 
len szaporodásának s az ezek helyébe jöhető vidám, éneklés zöldellés 
ösztönöznek.”102 íme a racionális földhasználat megfogalmazása a XIX. 
század elejéről!

A vidékre vonatkozó kiegészítéseket a faültetéssel folytatjuk. A Kükül- 
lő-melléki szőlőtermesztő falvakban a XX. század első éveiben „fedezték 
fel”, hogy a lepényfa (gledícsia) kitűnő élősövényt alkot.103 Sem a kártevő 
rovarok szaporodását nem segíti elő, mint a galagonya, sem a szőlőműve
lést nem zavarja a gyökérsaljaival, mint az akác. Ugyanakkor karónak, 
mezőgazdasági szerfának kitűnően alkalmas. A községek közül különösen 
Nagyekemezőt kell kiemelni, ahol a szőlőket ezzel a fával határolták.

3.16. Szeben megye

Az 1. román határőrezred székhelye, egyáltalán Erdély katonai és vala
meddig adminisztrációs központja Nagyszebenben volt. Az itteni határ- 
őrvidék jellemzőjeként említjük meg, hogy a határőrközségek, illetve 
az egyes községben a lakosok a nem katona állapotúakkal vegyesen él
tek. Az 1773-ban 82 településre kiterjedő határőri szervezete (ezekről 
lásd a 2. számú mellékletet) feloszlatása után az erdők jórészt az érde
kelt birtokközségekhez kerültek. A közös kulturális célok megvalósítá
sára utal, hogy már 1852-ben egy Nagyszebenben megalakítandó egye
tem ügyében bizottságot hoztak létre, s az 1861. évi szebeni nemzeti ha
tárőrvidéki kongresszuson is hallatták hangjukat.104 A kiegyezést köve
tően, a volt határőri és szászföldi vagyonok rendezését megelőzően, a
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magyar belügyminiszter a Szelestye és [NagyJTalmács körüli román te
lepüléseket a szász falvakkal egyenlő jogúnak nyilvánította. Követke
zésképpen a szász egyetem vagyonából ők is részesültek.105

3.17. Hunyad megye

A térséget illetően legelőször Zsigmond király 1427-ben kelt oklevelét 
említjük meg. A dévai várhoz tartozók -  írja a király -  „régi jó szokás sze
rint”, kézi munkát; sáncásást, favágást is teljesítenek.106 Lózsárd 1698. 
évi szabályrendeletéből idézzük a 6. pontot: „Ha valaki erdőn, mezőn va
lakinek marhájáról csengettyűjét ellopná, azon marhát fizesse meg becsü 
és az tíz esküdtség három forintig büntesse meg ...”107 Az emlék nemcsak 
a Székelyföldön kívüli falutörvényekre, -rendeletekre példa, hanem bizo
nyítja: az erdei legeltetés a korábbi századokban is általános volt.

Az 1824-re kiadott erdélyi naptár szerint a vármegyei tisztviselők kö
zött szerepel a „Sylvarum Inspector”108. Ő az a PAAR Péter („de Felső 
Szilvás”), aki a selmeci erdészeti tanfolyamot 1810-ben végezte el.109 
Azaz Hunyadban erre a tisztségre képzett erdészt neveztek ki.

AJTAY Sándor 1893-ban kelt beszámolójában a megyében lévő erdők 
fogyatkozását a túlhasználatra és a korlátlan, korlátozhatatlan legeltetés
re vezette vissza. A kipusztított erdők helyett pedig -  írja -  a meredek hegy
oldalakon földműveléssel is foglalkoznak. A talajerő-utánpótlást azon
ban nem tudják trágyázással megoldani, mert azt az esővíz a földdel 
együtt lemossa. Ekeként csak túróekét használnak, s a rétegvonalakkal 
párhuzamosan, „párkányra” szántanak. „Úgy néz ki egy ilyen hegyoldal, 
mintha óriási lépcső lenne.”110 Tehát a hegyeket nemcsak a „tehénlétra”, 
hanem ezek az apró -  a mi fogalmaink szerinti -  teraszok is jellemzik.

A meredek hegyoldalak egyéb „látnivalói” a turistákat is megkapták. 
Kolcvártól haladva -  írták -  a jobb oldalon erdős hegyoldalak, míg „a 
meredek bal oldalon egy-egy kunyhó vagy ronda pajtaszerű faépület lát
ható, melyek a meredek hegyoldalon ferdén állva lezuhanással fenyege
tik a szemlélőt.”111 Az állattenyésztés eme kellékei tehát felváltották a fá
kat, az erdőket.

1911-ben a Köztelek hetilap hasábjain szintén a megye kopárjai ke
rültek terítékre. A Fehér-Körös felső vidékén -  írja Török Arthur -  a ble- 
zsenyi, kristyóri vagy felvácai földművesek legfeljebb a víz által föl- 
decskéjükre görgetett kavicsot és földet rosszallják, de ez a Tisza völ
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gyében akár holdak „ezreit és ezreit” boríthatja el. Tehát mindenképpen 
el kell kezdeni, folytatni a kopárfásítást, mert a bajt a hegyvidékeken kell 
legelőször orvosolni.112

A faiparhoz, a fafeldolgozáshoz kiegészítésül kínálkozik: Körösbá
nyán a Haasz-féle céget 1901-ben átvette az újonnan alakult „Körösvöl
gyi Faipari Rt.” Az üzletkötés nemcsak a gyárra, hanem a megvásárolt 
erdők kihasználási jogára is vonatkozott.113

További hír ugyanebben a témában a (petrilla)csimpai gőzfűrészek 
1904. évi égése. A Magyar-Zsil völgyében dühöngő tűzvész a fűrészte
lepen csaknem 30 ezer lucfenyőrönköt tett használhatatlanná, továbbá a 
lábon álló erdőkben is károk keletkeztek. Pedig -  írja a krónikás, MIRTSE 
János -  a tűz kitörésekor „pillanat alatt összehívta a telep összes lakó
it a vészcsengő, s egykettőre ott volt a veszedelem helyén. De mit te
het az ember az elemekkel szemben. /.../A  fej veszetten ide-oda futkosó, 
lihegő, erőlködő tűzoltó munkássereg akár otthon is maradhatott volna. 
Nem bírt az a tűzveszedelemnek semmi gátat vetni.” A tüzet végül egy 
köves (erdeitől megfosztott?) hegyoldal és egy patakocska fékezte meg; 
elemek az elemekkel szemben.114

S ha már Hunyadban vagyunk, nem feledkezhetünk el az őslénytani 
kutatásokról sem. Nem, nem a Nopcsa-féle dinoszauruszmaradványokra 
utalunk,115 hanem egy mostanában végzett pollenanalízisre. Az utóbbi 11 
ezer évben -  állapították meg az egyik retyezáti tó üledékéből -  a lucfe
nyő változatossága, genetikai tartalékai jelentősen csökkentek.116 Tehát 
ember vigyázz, a természet pusztítása nemcsak a jelent, hanem a jövőt is 
veszélyezteti! Azt a jövőt, amihez a növények (és állatok) éppen a gene
tikai sokszínűségükkel, tartalékaikkal tudnak, tudnának alkalmazkodni.

3.18. Krassó-Szörény megye

A megyei erdeihez több birtokoskategóriát illetően is tudunk kiegészítést 
fűzni. Először lássuk a kincstáriakat!

Az Osztrák Birodalmi Erdészegylet 1911. évi dél-magyarországi ta
nulmányútja alkalmával Herkulesfürdőn megállt, megszállt. Ebből az 
alkalomból mutatkozott be az ottani erdőgondnokság.117 LIPCSEY Lász
ló leírásában a 20 880 hektárnyi erdőséget úgy jellemezte, mint ami a ten
ger színe fölött 125 m-től 1305 m magasságig található. Következéskép
pen mind a lombfák, mind a tűlevelűek előfordulnak. Az uralkodó a
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bükk, míg a fenyők közül a fekete- (őshonosként), az erdei-, a luc- és a 
jegenyefenyő, szórtan pedig tiszafa is előfordul. Ugyanakkor a fürdő kö
rüli erdőkbe ültettek erdeifenyőt, illetve más, itt megtelepíthető fafajokat.

Számunkra érdekes az értékesítési ár, mivel 1911 már a házikezelé- 
ses rendszer időszaka. LIPCSEY megjegyzi, hogy az erdők különböző 
fekvése, illetve minősége miatt az árak eltérőek, de a határértékeket a 
következőképpen adja meg:

Iparifa tölgy 2-40 K/fm;
fenyő 5,5-15 K/fm;
dió, törökmogyoró 15-95 K/fm.

Tűzifa I. osztályú 5,3 K/m3;
II. osztályú 4,8 K/m3;

Ágfa 4,5 K/m3.

Ez utóbbiakat a vágásterületeken lehetett átvenni.
Az erdőgondnok kiemelten foglalkozott az erdővédelemmel. A ha

tár közelsége miatt -  írta -  főleg a kőrist és a lucot lopják, Romániá
ból. Arról ugyanis a méretes törzseket tartalmazó erdők jobban megkö
zelíthetők, mint a magyar oldalról. Főleg télen akad sok tennivaló, bár 
a magyar oldal sziklái minden őrjáratot, így a határvadászatot is meg
nehezítik.

A herkulesfürdői 1905. évi nagy erdei tűzről pedig megtudhatjuk, 
hogy az augusztus közepétől szeptember végéig dühöngött. Azért tartott 
ilyen sokáig, mert a magyar oldalon hiába fojtották el, a romániai része
kről ismét visszavándorolt. Ráadásul az izzó sziklákat nem sikerült lehű
teni. Mivel a tűz a fürdővendégeket is veszélyeztette, katonaság segítsé
gét kellett igénybe venni. Ők védőövet tisztítottak ki Herkulesfürdő kö
rül, sőt a séta- és lovaglóutakat is, összesen 64 kilométeres hosszban, az 
avartól megtisztították. A legjobban sújtott terület 50 hektár, míg össze
sen 230 hektáron pusztított a tűz. Ezek felújításáról gondoskodtak, bár 
helyenként a természetes újulat is megjelent.

Végül megemlékezett az 1907-1908-ban fellépő gyapjaspille-károsí- 
tásról. Ezek ellen -  írta LIPCSEY -  részben mechanikusan, részben (a 
fürdő körül) klórbáriumos permetezéssel védekeztek. Mindez mutatja: 
az erdészek komolyan gondolták a véderdő funkciót; legyen az akár em
beri alkotás körül is.
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A megyével kapcsolatban korábban emlegettük a viperaveszélyt, ami 
miatt még a legutóbbi időkben is erdőket taroltak le. A gyógymódra vo
natkozóan találtukra megmartnak „puha, nedves agyagba temetjük el a 
lábát, de csak egy óráig lesz a sírban. Az agyag kiszívja a mérget. így 
gyógyítják itt az oláhok a viperacsípést és ez csalhatatlan gyógymód.” 118 
Főleg ha összekapcsolják pálinka(cujka)-ivással, ami -  állítólag -  a mé
reg vérbe kerülését akadályozza meg.

A törvényhatósági erdőket illetően Lúgost hadd említsük meg. A vá
rosról szóló monográfiában említik, hogy az 1728-ban történt sváb bete
lepülés (-„vonulás”) után eperfákat is ültettek. Ezeket különösen kellett 
„halálbüntetés terhe alatt /.../ a ben[n]szülöttek műveletlen rombolási ösz
töne ellen védelmezni.” A belterületi fásítással kapcsolatban pedig meg
emlékezünk az Erzsébet-ligetről, amelyet a régi temető helyén ültettek. 
Oda, ahol az első magyar hadügyminiszter, Szende Béla nyugodott.119

A birtokközösségi erdőkről a szerb-bánságit tudjuk két árverési hirde
téssel kiegészíteni.120 Ezek még az állami kezelésbe vétel előtt készültek, 
s a belőlük kikerekedő üzletek vezettek mind a vásárlók, mind a tulajdo
nos közösség csődközeli helyzetéhez. Ugyanezen birtokosságra van egy 
utalás, ami szerint Trianon után a Romániába került községek volt hatá
rőr lakosságát kártalanították volna.121

V

Árverési hirdetmény.
990. sz. Alulirt gazdászati hivatal részéről ezennel közhírré 

tétetik, miszerint a fennállott szerb bánsági 14-ik számú határőrezred 
vagyonközségi igazgató választmányának határozata s a megerősített 
favágási tervek alapján, az alább megjelölt kerületekben és pagonyok
ban törzsön lévő, s részben a lefolyt, részben az 188-/;) évi vágatási 
idényben kihasználás alá esett, illetve eső famennyiségek, f o l y ó  é v i  
o k t ó b e r  '11-én d. e. 9 ó r a k o r  alulirt hivatal helyiségében meg
tartandó nyilvános árverésen elfognak adatni.

Ha ezen árverezés a vagyonküzség részére kívánt eredményhez 
nem vezetne, azon esetben a kérdéses fakészletek a fennálló faár
jegyzékben foglalt árak szerint lesznek eladandók.

Esetleg hajlandó a bizottság a kiliasználási tervek szerint a 
következő három évben vágatás alá eső famennyiségeket is a legtöb
bet Ígérőnek kihasználásra átengedni.

Az IBS2 évi vágatási idényben kihasználandók a következő 
területek és famennyiségek
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K it ő I venni szándékozok azzal értqsittetnek, hogy íi fennirt idő
ben és helyen, 10° bánatpénzzel ellátva megjelenni szíveskedjenek.

V I

Kellően felszerelt nyílt ajánlatok (Offertek) az árverezést meg
előzőleg elfogadtatnak.

Az árverezéstől ki vannak zárva azok, kiknek vagyoni állapota 
fizetési képességüket illetőleg semmi, avagy elegendő biztosítékot nem 
nyújt. A közelebbi árverezési feltételek a rendes hivatalos órákban 
alulirt hivatalnál betekinthetek.

Fehértemplomban, 1882. szeptemqerhó G-án.
A  fennállott szerV-Idus ági 14-iJc számú hat ár  őr ezred 

vagyonküzség gazdásza ti  hivatala.
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765. sz. A fennállott szerb-bánsági 14-ik számú határőrezred 
vagyonközsége gazdászati hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, 
miszerint a megerősített üzem- és favágási tervek alapján, az alább 
megjelölt kerületekben (üzemosztályokban) törzsön lévő famennyiségek, 
melyek az 1883/4-tő l— 1895/G-ig terjedő időtartamra kihasználás végett 
előirvák, f o l y ó  é v i  o k  tó b é r  h ó  5 -én  d. e. 9 ó r a k o r  alólirt 
hivatal helyiségében megtartandó nyilvános árverésen el fognak adatni.

Megjegyeztetik, hogy a kihasználandó erdőségek nagyobbrészt 
Krassó-Szörénymegyének a Duna melletti területén és pedig ezen 
folyam közelében fekszenek.

Továbbá megjegyeztetik, miszerint az egyes üzemosztályok egyen
kénti kihasználása is átadatik, azonban az összes négy üzemosztályban 
fekvő erdőségek kihasználását átvevő vállalkozó elsőbbségben része- 
sittetik.

A kihasználás czéljábóli eladás, illetőleg megvétel kétféleképen 
eszközölhető, és p ed ig : átalányban aza z : a megbecsült és a kihasz- 
nálási tervben kimutatott famennyiségek szerint, avagy a kihasználás 
vagy feldolgozás eredményéhez képest.

Kiliasználandók a következő területek és famennyiségek:

IX

Felbecsült famennyiség Árioírvzék sze-

Üzemosztály
Terület liaszonfa hasáb

fa
dorong- 
j fa

hulla- 
! dékfa

r in ti érték,

tölgy | bükk kikiált:!;ii úr

J i o l J  
1600 G oi | D ő l köbméter ü r k ö b m é t e r frt | kr

A. 178 1393
i

27001I 25767 18434 795G 55904 60

B. 2G17 12G4 25267 14152j 25G991 190958 82613 426297 95

a 31G1 6G3 4423 405747 252539 10G9G3 178777 31

D 2371 1464 1G999 173572 145485 559G1 153099 10

Összesen S329 1584 49389 14152 862077 G0741C 253498 814078 96

Erről venni szándékozók azzal értesittetnek. hogy a fent irt idő
ben és helyen 10%  bánatpénzzel ellátva, megjelenni sziveskedjenek.

Kellően felszerelt nyílt ajánlatok (otTertek) az árverezést meg
előzőleg elfogadtatnak.
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Az árveréstől ki vannak zárva: kik csőd, vagy bűnügyi vizsgálat 
alatt állanak, továbbá, kiknek vagyoni állapota fizetési képességüket, 
illetőleg semmi vagy elegendő biztosítékot nem nyújt.

A közelebbi árverési feltételek alólirt hivatalnál a rendes hiva
talos órákban betekinthetők.

Fehértemplomban, 1863. augusztushó 3-án.

A  fennállott szerb-bánsági 14-iJc szánw> 7latárorezrcd 
vagyonlcozség gazdászati hivatala.

X

Végül a részvénytársulati erdőket illetően emlékezünk meg kettőről.
A volt román-bánsági vagyonközösségi erdőkről, havasokról egy év, 

az 1906. pénzügyi eredményeit ismerjük.122
A bevételek összesen 383 825,48 koronát tettek ki, a következő meg

oszlásban:
-  tűzifaeladás 75 312,61 K
-  épület- és műszerfaeladás 188 221,06 K
-  egyéb bevételek 120 291,81 K.

Akiadások összege 351 812,72 korona, a következő megoszlásban:
Kezelési költségek:
-  személyi járandóságok 132 189,23 K
-  irodai átalány, utazási költségek, épületek fenntartása, egyéb előre 

nem látható tétel 45 813,50 K
-  ösztöndíjak és segélyek 41,656,80 K 

Közterhek: 27 557,94 K.
„Üzemi költségekre, éspedig erdőrendezésekre, erdősítésre, faipar-isko-

lákra, gyümölcsfaiskolákra”: 59 027, 37 K.
Egyéb kiadásokra 45 568,00 K.

Az iskolai kiadások alatt a Karánsebesen létesített állami főgimnázium 
növendékei, ráadásul határőr-leszármozott növendékei számára épült, 100 
tanulós kollégiumot is emlegették. Ugyanakkor a temesvári ipariskola, bá
nyász- és faipariskolák, erdőőri intézmények, továbbá a selmeci főiskola 
növendékeit ösztöndíjjal támogatták. Ez utóbbival kapcsolatban emléke
zünk meg MOLDOVAN Jánosról, aki ezzel az ösztöndíjjal 1901-ben vég
zett erdészetet, s 1921-től a vagyonközség igazgatójaként működött.123

Végül szükséges tudnunk, hogy az említett 1906. évben a közösség 
vagyonát 34 386 968,59 koronára tették. Ennek hozama az utóbbi kimu-
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tatások szerint: 1,12%, míg a tőke- (vagyon)arányos eredmény: 31 999,76 
korona, 0,093%. Egy, a XX. század végén készített tanulmány124 sze
rint ez a pénzügyi eredmény kissé kedvezőbb. Év megjelölése nélkül a 
vagyont 35 075 727 koronára, az évi jövedelmet pedig 560 653-ra teszi. 
Ugyanezen forrás említi, hogy 1910-ben a magyar kormány a vagyont 
ismételten állami kezelésbe kívánta venni, de a karánsebesi igazgatóság 
(maga mögött tudva a 72 község támogatását) ismét ellenállt.

Végül a részvénytársulati erdőket illetően emlékezünk meg néhányról.125
A jeles turista, THIRRING Gusztáv 1886-ban számol be a Nadrági Vas

ipari Társulat erdő- és egyéb gazdálkodásáról. Kiemeli, hogy a társulat erdei
ben 4-500 éves bükkfák is előfordulnak, amelyek között akadnak 1-1,5 mé
ter átmérőjű törzsek és ezek „nagy kincset képviselnek.” Az új vágásfordulót 
80 évben határozták meg -  írja - , aminek elérésekor is lesz a társulatnak ele
gendő felhasználható faanyaga. THIRRINGet lenyűgözte a Nadrág körüli 
kilenc vízfogó, amelyekkel a faanyag úsztatásához szükséges vizet biztosítot
ták. (A patakokhoz csúsztatókon juttatták el a fát.)„A mint a vízfogó zsilipé 
kinyílik, a patak vize, mely eddig kristálytiszta volt, hirtelenül megzavarodik 
/.../ A nadrágiak már a víz színéről tudják, hogy melyik vízfogót eresztették 
meg.” A társulatnál THIRRING látogatása idején 637 munkás volt (közülük
12 nő és 54 gyerek). Gyárakban 350-en dolgoztak, míg a többiek az erdőben. 
Nagy nehézség -  mondták THIRRINGnek -, hogy a helyi lakosság ilyen 
munkára nem kapható. Ezért messze földről kell munkásokat hozni.

A Brassói Bánya-Kohó Részvénytársulatról írt beszámolójából né
hány mondatot idézünk: „A nándorhegyi vasfinomító mű a gázkemen- 
czékben nyers fával dolgozik. Általában mind a három gyártelep a Rusz- 
ka-hegység vasérczeiből faszénnel olvasztott vasat használ fel, s abból 
készít rúdvasat, részint fával tüzelt lángpestekben, részint frisselő tüzek- 
ben, s folytatólag forrasztó kemenczékben -  az egész gyártás tehát csu
pán faanyag-tüzelés mellett történik, mely anyagot a letárolásra bérelt 
23 200 hektár kiterjedésű kincstári bükk erdők szolgáltatják.” A bánsági 
bánya- és kohóművek tehát nem tudtak meglenni a fa, a bükkfa nélkül.

A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaság (StEG) az 
1885. évi országos kiállításon bemutatta az erdőtermények forgalmazásá
val kapcsolatos (házi) utasítását.126 Ezek szerint a házikezeléses rendszer 
mellett belső forgalomba kerülő faanyagát vörös színű papírra, a külsők
nek eladandókat zöld papírra, míg a raktárból kiadandókat fehérre vezet
ték. Ez azért érdekes, mert korábban láttuk: a StEG erdőgazdálkodása, 
anyagkezelése az 1880-as években mindenképpen a kincstáriak felett állt.
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Az államerdészet majd csak a XX. század első éveiben gondolt (ismét) a 
házi kezelésre, de adminisztrációja kissé bonyolultabb volt.

Az ebbe a birtokkategóriába tartozó erdők kapcsán említjük meg, 
hogy az állam 1902-ben megvette a „Krassói Erdőrészvénytársaság”
13,5 ezer kh (7,8 ezer ha) erdejét és 1,3 ezer kh (0,8 ezer ha) egyéb te
rületét. Az új kincstári birtokot a lugosi erdőigazgatósághoz csatolták.127

3.19. Arad megye

A vármegye címerében, a felső harmadban, két vörös oroszlán ezüst me
zőben tart egy gyökerestül kiszakított szilfát. (Lásd a 3. számú mellék
letet.) Ez a fa a valóságban egészen az 1870-es évek végéig Újszentan- 
na határában, a szentanna-világosi út galsai elágazásánál állt. A fát ek
kor kivágták -  mint ahogyan a hatalmas erdőségek is áldozatul estek a 
földművelésnek. Az „Ulm” csak a címerben maradt meg.128

Ugyanígy veszélyeztetett fafajnak számított a megyében a hárs is. MA
ROSI Ferenc 1890-ben tudósít arról, hogy a háncsgyűjtők a legrejtettebb he
lyekre is eljutnak, mert a hársháncs a szőlőkötözés értékes anyaga.129 A me
gye borvidékéről, Magyarád környékéről íiják: „A [szőlő]karók meglehe
tősen nagyok és erősek -  csak újabb időkben kezdenek másfélmétereseket 
használni. Évről-évre a földben hagyják s így is sokáig eltartanak. Rendesen 
hársfaháncscsal kötözik hozzájuk a venyigét, még pedig 4-5 helyen.”

Végül itt jegyezzük meg, hogy az 1830-as években a Beszédes József 
vezetésével végzett lecsapolások, folyórendezések is járhattak erdőirtás
sal. Az Apatelekhez közeli Rovina-tó létesítésekor, 1836-ban a helyén 
álló erdőt ki kellett vágni. Ráadásul a fákat nem tudták kiszállítani, így 
azok a tó vizében „kísértettek”.130

3.20. Temes megye

A Temesvidék visszafoglalása utáni állapotáról írták: „Ritka volt a gyü
mölcsfa. Az erdőben csak vadgyümölcs tenyészvén. /.../ Kökény s szil
va volt, mit a nép ültete, s belőle pálinkát főzött, s itta is, mint állítá; óv
szerül a ros[s]z levegő ellen. /.../ Csak marhatenyésztés s vadászat volt a 
lakosok foglalkozása. Azért annyi kicsapongás, kóborlási szenvedély, 
henyélési ízlés, rabláshoz ragaszkodás, árulás s kegyetlenkedés.”131 Tud
juk, a határőrvidék megszervezése ezen csak némileg változtatott.
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A szorosabb értelemben vett erdészeti kérdésekhez kiegészítésül a 
következőket fűzhetjük.

Amikor a Béga úsztatásra be lett rendezve, illetve a különböző csator
nák Temesvár megközelíthetővé tétele érdekében elkészültek, a síksági 
tölgyerdők fokozott kihasználása kezdődött el.132 A XVIII-XIX. századok 
fordulóján az addig háborítatlan őserdőket kitermelve ott a természetes 
újulatból nőtt fel új erdő. Ahogyan a kihasználás haladt előre, egyre ke
vesebb figyelemmel voltak az újulatra; nem ügyeltek sem a makktermő 
évekre, sem az eltérő termőhelyi viszonyokra. Az eredmény nem lehetett 
más, mint rosszul, hiányosan felújult tölgyes, amelyet ráadásul az 1848- 
49-es események idején, után egyre inkább legeltettek is. A kiegyezés, il
letve a határőrvidék feloszlatását követő időkben a megnövekedett keres
let miatt továbbra is fenntartották a tarvágásos rendszert, de a felújítást 
már csemeteültetéssel, mesterségesen próbálták elvégezni. Az erdősítés 
azonban -  különböző okok miatt -  elmaradt, legfeljebb a tuskósaijak biz
tosították az új fákat. Itt is gond volt azonban a termőhellyel, azaz a 
leggyengébb adottságok mellett is saijakat hagytak meg. Ezekből nem 
alakulhattak ki zárt erdők. Sokáig nem is volt -  legalábbis a magánerdők
ben -  rá szükség, mert a fát tűzre adták el, gyakran a 60 évnél fiatalabba
kat is kivágva. Mire a vasúttal, illetve a tölgyek fogyásával a tölgy felér
tékelődött, az erdők két-háromszori saijaztatáson estek át, következés
képpen nem adtak, adhattak értékes iparifát. Sőt száradásos betegségek,133 
netalán egyéb, az őserdőkben ismeretlen károsítások jelentek meg. S ak
kor még nem beszéltünk az elegyfák, különösen a kőris térhódításáról, il
letve mindenféle ültetést és vetést akadályozó gyomok burjánzásáról.

Mindezeket látva a kincstári, illetve a szakszerűbb gazdálkodási 
elveket érvényesítő egyéb birtokban lévő erdőket makkvetéssel, eset
leg csemeteültetéssel összekötött mezőgazdasági közteshasználattal 
újították fel. Legnagyobb gondot azonban nem a munkák szakszerű 
kivitelezése okozta, hanem az ilyen feladatra vállalkozók csekély 
száma. Azaz a bánsági, viszonylag fejlett mezőgazdaság mellett nehéz 
volt találni megbízható, főleg elegendő közteshasználót. Ezt még az 
új, kedvező(bb) feltételeket nyújtó telepesközségek kialakítása is 
mérséklőén befolyásolta. így a továbblépésre, a tölgyerdők megtartá
sára vonatkozó elképzelések meglehetősen ellentmondásosak lehettek.

Az erdők helyén történő mezőgazdasági területek kialakítását BEDŐ 
Albert a népességtelepítések kapcsán bírálta.134 Egyik indoka szerint kár ál
lami területeket magán kézbe adni -  amelyeket később akár az államnak
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kell visszavásárolnia. Másik indoka pedig az volt, hogy a kincstárnak van 
éppen elég mezőgazdasági birtoka, miért nem ott szorgalmazza a telepítést. 
Tudjuk, a fenti, 1885-86-ban megfogalmazott érvelése nem talált meghall
gatást, a népességtelepítések a Temesvidék tölgyeseit kiemelten érintették.

Lehet idézni egy, az erdőirtással összefüggő nehézséget, egy telepes 
kérvényét.135

Lippán Lukhaup Fülöp alloisi (Temesillésd) lakos az 1899-90. évi 
vágás kihasználására kért haladékot, mert a vágásra, illetve annak ta
karítására (mezőgazdasági művelésére) vonatkozó szerződést csak 
1890. február elején kapta meg. Abban viszont az „ortolást” április vé
géig be kellett fejezni, azaz nyáron tilos volt dönteni. Ugyanakkor a ki
használás után a terület egy részén már mezőgazdasági művelést (ka- 
pásnövény-termesztést) kezdett, holott arra csak a következő évtől, il
letve ugyanezen, 1890-es év novemberétől lett volna jogosult. így kér
vényének csak részben adtak helyt; az „ortolást” nyáron is engedélyez
ték, de a mezőgazdasági használat árát -  mint ha szántóföldet vett vol
na bérbe -  rajta behajtották.

Hadd jegyezzük meg, hogy az irtás befejezését nemcsak azért hatá
rozták meg április hóban, mert a fákat a nedvkeringés megindulásakor 
már kímélni akarták, hanem egyéb megfontolásból is. A frissen irtott te
rületen ugyanis legelőször kapásnövényt, rendszerint kukoricát volt cél
szerű termelni. Annak tavaszi elvetése miatt tehát a vágást, illetve a vá
gástakarítást be kellett fejezni. A következő két évben aztán (a kukorica 
után már őszi vetéssel) lehetett búzát termelni.

A Temesrékási járásban, Sztancsafalván 1900-ban hirdettek meg 
606,729 kh (349,173 ha) területet irtásra.136 A kikiáltási árat 15 ezer K-ban 
határozták meg, amiért a „vevő köteles a megvásárolt fát dönteni, a vágás
területet a tuskókkal együtt gyökerestől kihasználni és irtás által szántásra 
teljesen alkalmas, kitisztított állapotban átadni, viszont vevőnek szabadsá
gában áll a vágásterületet legeltetésre és kapás növények, valamint gabo
nafélék termelésére ingyen felhasználni a kihasználási idő tartama alatt.” 
(Ez utóbbi 1900 végétől 1904. szeptember 30-ig tartott.) Az előzőektől el
térően itt nem parcellákat, hanem összefüggő területet bocsátottak árve
résre. Tehát elsősorban nagyobb vállalkozók jelentkezésére számítottak.

Egy későbbi kimutatás szerint a telepesek összesen 42,1 ezer kh (24,2 
ezer ha) szántót kaptak, amit a telekkönyvekben csak 1919-ben írtak a 
nevükre.137 S tudjuk, mindezzel a román földreform során éppen elég 
gondjuk keletkezett.
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A megyére jellemző közalapítványi (erdő)birtokok kezeléséről egy 
1885-ben összeállított kimutatással rendelkezünk.138 Azzal a megjegy
zéssel közöljük, hogy a feltüntetett erdőgondnokságok közül az érszegi 
Krassó-Szörény megyében, a szemlaki pedig Aradban volt.
Nagy-
kövéresi
uradalom

Nagykövé- 
resi erdö- 
gondnokság

Erdőterület 
(tisztással) 
kh (ha)

Fafajok Vágás
forduló
(cv)

Fakész- 
let (m3)

Első
fordaszaki évi 
fahozam (m3)

Első fordaszak alatt 
mesterségesen 
erdősítendő kh (ha)

Hittyás- 
Szirbova- 
Nagykö veres

470 KO 
(2705,4)

tölgy, cser, 
szil, kőris, 
gyertyán, juhar

100 284,439 6681 931,0 (535,8)

Bakovár-
Szirbova

1209,0 
(696, 0)

tölgy, cser 40 47,21 4966 354,0 (203,7)

Érszegi erdő- 
gondnokság

Jcrszcg 3539,0
(2036,7)

tölgy, cser, szil 100 154,77 2953 310,4(178,6)

Vermes A 512 ,0
(294,7)

gyertyán, 
juhar, hars, 
tölgy, cser

80 26,26 495 73,2 (42,1)

Vermes B 360,0
(207,2)

hárs, gyertyán, 
tölgy, cser

15 6,51 958 72,0 (41,4)

Kcpct-
Szilas-
Dumbrava

2425,0 
(1395, 6)

tölgy, cser 50 64,45 3214 208,0(119,7)

Szilas-
Duboz-
Niczkyfalu-
Izgár

2295,0
(1320,8)

tölgy, cscr 50 114,41 4211 170,0 (97,8)

Csáki
uradalom

Ligeti erdő- 
gondnokság

Unip 414,0
(238,3)

tölgy, szil, 
gyertyán, nyár

40 16,78 823 47,0 (27,0)

Liget 1869,0
(1075,6)

tölgy, cscr, 
szil, kőris, 
juhar,
gyertyán, nyár

50 115,42 5592 443,0 (255,0)

Gilad 224,3
(129,1)

tölgy, szil, cscr 20 1,46 199 78,4 (45,1)

Szcmlaki
uradalom

Szcmlak 780,5
(449,2)

tölgy, szil, cser 40 49,72 2820 0*

♦természetes úton, sarjról felújult

A megyével, illetve Temesvárral kapcsolatban még egy kiegészítés: 
1733-tól a városban papírmalom működött. Ugyanebben az időben nagy 
gondot fordítottak az eperfaültetésre, a selyemhernyó-tenyésztésre. 
Ezen művelethez legjobban az olaszok értettek, tehát onnan telepítettek 
be családokat. Egyszersmind 1733-ban kihirdették: az eperfák megcson
kítok halálbüntetéssel sújtják.139
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4. ERDŐRENDEZÉS, ERDŐTERVEZÉS

Az eddig idézett ideiglenes vagy rendszeres gazdasági tervek vizsgálata 
során többször megállapítottuk: az erdészek erejüket meghaladó feladat
ra vállalkoztak Ráadásul az üzemtervek gyakorlati felhasználása csak 
az ő saját ügyük maradt, a laikusok (az erdőtulajdonosok!) abból vajmi 
keveset értettek. Tehát az előírások betartatása ismét az erdészeti admi
nisztráció terheit növelte.

A szakmai nehézségek közül egyet-kettőt érdemes megemlíteni. A 
becsléskor a teljes állomány felvétele rendszerint nehézségekbe ütkö
zött, s csak a legértékesebb tölgyesek esetében volt értelme. Ezért álta
lában próbatereket jelöltek ki. A kijelölésre példaként a Csíki Magánja
vak erdejében tevékenykedő SZENTIMREY Dániel leírását idézhetjük. 
„A befelé való szállítástól elzárt részeken [tudniillik a nem Erdély felé 
eső erdőkben] a hamisítatlan őserdőjelleg uralkodik. / . . JA megközelít
hető völgyek mentén fekvő állabokban azonban már igen feltűnik a pa
zarolva és rendszer nélkül űzött szálaló gazdálkodás. E két alakot kiegé
szítik az elemi csapások, tüzek stb. következtében nehány négyszögöles
től 100-150 k. holdra menő kiterjedésig minden nagyságban keletkezett 
tisztások, s környezettől elütő korú, zárlatú és elegyarányú állabcsopor- 
tok ”M0 Itt próbatereket kitűzni, netalán akár körös próbát alkalmazni 
tényleg nagy művészetet jelentett. Ráadásul a becslési tévedés az erdő- 
tulajdonosnak kárt okozhatott, hiszen a favásárlóknak is voltak -  külö
nösen a századfordulótól -  saját becslőik. (Akik természetesen ugyane
zen nehézségekkel, de talán több segítővel, főleg pedig jobb anyagiak
kal voltak ellátva.)

Szakmai kihívást jelentett a szabályos állapotra való törekvés. Azaz 
olyan erdőt írt elő az üzemtervezési utasítás, amely idővel évente ugyan
olyan mennyiségű és minőségű faanyagot ad. Ennek érdekében a jelen
kor erdészének kellett azt a tervet, azt az erdő ideális állapotát beállíta
ni, amelyet ő legfeljebb már csak „a magasból néz”.141 Mindezt változó 
tulajdoni viszonyok között, rendkívüli fahasználatokkal, fel nem újított 
vágásterületekkel, netalán agyonlegeltetett erdősítésekkel jellemezhető 
időszakban. Azaz nemcsak az adminisztrációs munka mennyisége, ha
nem a kivitelezhetőség minősége is egy beszorított, nehezen megoldha
tó helyzetbe hozta az erdész szakmát. Hogy munkájuknak mégis volt ér
telme, arra most bemutatjuk a hosszúmezei (Máramaros m.) közbirto
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kosság üzemterveit.142 A tervek ugyanis nemcsak az államfordulat után 
tovább élő előírásokra példák, hanem az időközben megváltozó törvé
nyekhez való igazodás kényszerére is.

A közbirtokosság erdejéhez az 1904-ben végrehajtott elkülönítés so
rán jutott. A koronavárosi javak kincstár és birtokosságok közötti meg
osztása folytán az 592,7 kh-nyi (341,1 ha) erdőterületet 80 éves fordá
ban, bükk szálerdőben kívánták fenntartani. Az 1905-ben induló üzem
terv szerint 4 egyenlő kiterjedésű vágássorozatot (148,175 kh -  85,275 
ha) különítettek el. Évente 7,408 kh-at (4,263 ha) lehetett levágni. A 
bükk mellett valamennyi rezgő nyár és kecskefűz, továbbá kőris és juhar 
is előfordult, és mesterséges ültetésből eredő (még a kincstár által bevitt) 
lucfenyő. Az előírt előhasználatok során a fenyő érdekében végzett mun
kát kívánták előtérbe helyezni, míg a fel nem újult foltokba a kőris- és 
juharcsemeték beültetését írták elő. A mellékelt térképen látható (4. szá
mú melléklet), hogy az erdőbirtok -  amelyet a máramarosszigeti állami 
erdőhivatal máramarosszigeti erdőgondnoksága kezelt -  összefüggő, jó 
állapotban került a kincstártól a koronavárosi közbirtokossághoz, ahol a 
hosszú távú erdőgazdálkodást fenn lehetett tartani. (Az elmaradt haszná
latok miatt a román uralom idején a vágásfordulót 100 évre emelték.)

A közbirtokosságnak Szaplonca község határában volt további, „A” 
és „B” üzemosztályba sorolt erdeje, amelyhez 1901-ben a „kőháti prae- 
dium” felosztása során jutott. Az 1915-ben jóváhagyott üzemterv sze
rint az „A” üzemosztályba 1035,9 kh (596,2 ha) fokozatos felújítóvágá- 
sos szálerdő, míg a „B”-be 190,4 kh (109,6 ha) véderdő tartozott, ame
lyeket 100 éves fordában kezeltek. A főfanem a bükk, amelyhez a véd
erdő sziklás részein luc- és jegenyefenyő elegyült, míg azt az „A” üzem
osztályba mintegy 9%-os mértékig mesterségesen vitték be. Koráb
ban, már az 1903-13 között érvényes ideiglenes üzemterv szerint a 
szórványosan előforduló fenyőt kitermelésre hirdették meg, de arra 
1907-ben vevő nem jelentkezett. Ugyancsak eladhatatlan volt a bükk is, 
hiába létesült Hosszúmezőn bükköt feldolgozó fűrészüzem. (A hosszú
mezői vasúti állomás az erdőtől 10-16 km-re esett.) így az üzemterve
ző 10 évenkénti vágást írt elő -  remélve a nagyobb vágásterület jobb 
kelendőségét. A felújítás érdekében a legeltetésre 10 éves elő- és 20 
éves utótilalmat határozott meg, a fel nem újult foltokba pedig fenyő- 
csemete-ültetést.

A „C” üzemosztályú erdő 525,3 kh-nyi (302,3 ha) területe az ideig
lenes üzemterv (1903-tól) szerint „mint legelő erdő kezeltetett azon ki
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kötéssel, hogy az egész területről a 0,5 záródáson felüli korosabb fák 10 
év alatt kihasználtassanak oly módon, hogy ezen kihasználás által a lige
tes legelőerdő alakzat helyre álljon. A tervezett kihasználás csak a 2. osz
tagban történt, mégpedig a jogosultak fenyőfa szükségletének kielégíté
se czéljából, mert a kihasználandó fákat a közlekedési úttól való nagy tá
volság és ros[s]z utak miatt értékesíteni nem lehet.” Az 1913-22 közötti 
üzemterv is ezzel számolt, bár a jogosultakon (akik meghatározott tőár 
szerint kaphattak fenyőfát) kívül a bükk egy tömegben, árverés útján tör
ténő értékesítését is lehetővé tette.

A 80 éves vágásfordulóra beálló legelőerdő létrehozása során 50 ezer 
m3 fa kinyerésével számoltak. Ebből 30 ezer m3-t tett volna ki a bükk 
„törzsfa” és 3 ezret a lucfenyő haszonfa. A fahasználatot követően, tehát 
1922 után, a legelőerdő 30%-os erdősültséggel áll be. A fák „a lejtősebb 
és kövesebb helyeken”, a források és itatok közelében legalább 0,5 záró- 
dású „erdőfoltok”-ban tartandók fenn. A „kisebb nagyobb és többé ke
vésbé összefüggő gyeplegelő-tisztások” a legeltetésre jogosult birtokos
sági tagok bárcák szerinti legeltetését szolgálja. Azzal a kikötéssel, hogy 
a területre kecskéket nem engedhetnek.

Végül a birtokosságról megjegyezzük, hogy ügyviteli szabályzatukat
1906-ban hagyták jóvá, ami alapján Trianont követően is működtek. 
1930-ban Szaplonca határában a legelő bővítése céljából 460 kh (265 
ha) területet vásároltak, amelyből 290 kh-on (167 ha) erdő volt. Ezen er
dő egy részének (230 kh -  132 ha) felajánlásával kívánta a birtokosság 
a korábban tárgyalt „A” gazdasági osztályból kiszakítandó, legelővé át
alakítandó erdejét pótolni. Az 1943-ban előterjesztett kérvényüket a má
ramarosszigeti erdőfelügyelő hiába pártolta, a minisztérium a következő 
évben kimondta: mivel Magyarországon 1935-ben új erdőtörvényt hoz
tak, s annak 16.§-a szerint meglévő erdő nem fogadható el területcseré
nek, hanem csak újonnan erdősített terület, a 230 kh-at erdőként kell ke
zelni, miközben az „A” gazdasági osztály sem csonkítható. Az más kér
dés, hogy az arra alkalmas erdőkben az erdőkezelő esetről esetre szar
vasmarha-legeltetést engedélyezhet. Tehát az első világháború utáni idő
szakot jellemző „mérhetetlen legelőéhség” miatt legeltetett, legeltethető 
erdőterület felhasználható, de csak a törvényi előírásoknak megfelelően, 
kontroll alatt.
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5. ÉRTÉKESÍTÉS, FAKERESKEDELEM 
ÉS -FELDOLGOZÁS

Kiegészítésként néhány konkrét példát, továbbá egyéb, általános szempon
tokat vázolunk fel. Olyanokat, amelyeket ismételten hangsúlyozni kell.

A példára a szászbogácsi evangélikus egyház (Kis-Küküllő m.)
1907-1908. évi árverését említjük meg.143 A község határában lévő, 5,49 
kh (3,16 ha) kiterjedésű erdőterületen 123 db, 50 cm-es átmérőjű tölgy
fát kínáltak eladásra. A választékbecslés szerint a kihozatal 183 m3-nyi 
„műfát” (iparifát) és 138 m3 tűzifát tett ki. A kikiáltási árat 4171 koroná
ban határozták meg. Ugyanezen birtokos 1908-ban 40 kát. holdnyi (23 
ha) területen 524 tölgyfát kínált eladásra. Ebben az esetben a kihozatal 
1271 m3 iparifa és 657 m3 tűzifa (az eladásra kínált tölgyek mellmagas
sági átmérője 58 cm). A kikiáltási ár 34536 K, de magának az árverés
nek az eredményét sem itt, sem az előző évben nem tudjuk. A példával 
inkább azt kívántuk alátámasztani, hogy a mind jobban fogyó tölgy er
dők eladása pontos becslést kívánt, amit a dicsőszentmártoni állami er
dőgondnokság végzett el. Azaz az állam vigyázott a szászok értékes er
dőire (is); nem hagyta elkótyavetyélni.

Hogy a fakereskedelemben a hagyományos kereskedelmi ismeretek 
nem elegendők, arra a kortársak Wahrmann Mórt, az elismert „pénzügyi 
kapacitást” emlegették.144 A Tisza Kálmán-kormány pénzügyi előadója a 
szlavóniai tölgyesek kitermelésére, értékesítésére alakult vállalkozásba 
majdnem belebukott. Alig tudott a szerződési kötelezettségektől meg
szabadulni -  majd a szlavóniai tölgyesek kitermelése (másoknak!) való
ságos aranybányának bizonyult. A „pénzügyi guru” nem értett a fához, a 
fakereskedelemhez, s nem keresett magának megfelelő tanácsadókat

A hozzá nem értés természetesen nem tűnt el egyik pillanatról a má
sikra, de a fával foglalkozó kereskedők mellett a piac igényeit az erdé
szek is mind jobban felismerték. Azaz a fenyőerdőket, mint a legtöbb 
iparifát adó formátumokat, igyekeztek egykorúvá, nagyjából egyméretű- 
vé átalakítani.145 A törekvés ugyan nem új, hiszen a máramarosi tutajok
hoz már a XVIII. században ilyen szálfákra volt szükség, de a XIX. szá
zad végére általánossá vált. S ez nemcsak az őserdők végét jelentette, 
hanem a fakereskedelem oldaláról is indokolta a tarvágásos rendszer ál
talánossá tételét. Ez koncentrált vágástereket eredményezett, amivel 
szintén az erdő eladhatóságát segítették elő.

56



A fafeldolgozás, főleg a furészelés lehetőségét, jelentőségét mind a 
„vármegyés”, mind a széki és határőrvidéki helyeken áttekintettük. 
Hadd emeljük azonban ismét ki, hogy ezek a „masinák” a legtöbb helyen 
csak időszakosan, a kedvező vízviszonyok mellett tudtak működni.146 
Amíg a kiterjedtebb fakereskedelem nem alakult ki, addig kapacitásuk 
elegendőnek bizonyult. Az igazi, gyárszerű termeléshez azonban már 
más energiaforrás kellett, amely a gépeket nem szezonálisan működtet
te. De az összefüggés, a furészelésre szánt faanyag erdőből történő kivi
telével a legszorosabban kimutatható. így az értékesítés, a fafeldolgozás 
legfontosabb tényezőjévé éppen a szállítópályák megléte, illetve kiépít
hetősége vált. És a Jobb jövő” eljövetelét az erdészek maguk is ettől 
várták. ARATÓ Gyula írta 1893-ban: „Hanem majd eloszlik ez az aggo
dalom [tudniillik az erdészek, az állami erdőkezeléssel megnehezített 
faipari nyersanyagbeszerzéssel kapcsolatos-], ha a szállítási, közlekedé
si viszonyok nehézségei elsimulnak, a faiparágak erőben és értelmesség- 
ben gyarapodnak s az erdőgazdaság terén egészen meghonosul a rend 

”147 Tudjuk, mind az erdészeti, mind a faipari „rend” kialakítása csak 
részben sikerült, sikerülhetett.

A fa belkereskedelmi szerepét, mozgását abból a földrajzilag megha
tározott tényből kell levezetni, hogy míg a nyersanyagbázisok az ország 
peremvidékén találhatók, addig a legfőbb fogyasztók a közepén.148 En
nek megfelelően a szállítási lehetőségeket is ebben az irányban kellett 
keresni. Miközben a fafeldolgozást részben az utóbbi helyre telepítették. 
Hogy megérte-e, arra egyetlen adatot idézhetünk: az alföldi fűrészek a 
hulladékfát, -deszkát is el tudták adni, amiből a teljes furészelés díját fe
dezhették.149 Tehát a hegyvidéken értéktelen anyag a faszegény tájon 
áruvá léphetett elő. Ezért érdemes volt a szállítási költségeket, -kockáza
tokat vállalni.

Még a XIX. században is többen vélekedtek úgy, hogy Magyar- 
országot akár körül lehetne falazni. Lakói ugyanis megélhetnének 
úgy, hogy nem hoznak külföldről semmit sem be, hiszen nincsenek 
semmi idegen holmira rászorulva. Ugyanakkor az itt megtermett 
akár növényi-, akár állati termék után a szomszédok „ne ácsingózza
nak”.150 A külkereskedelmet, benne a fát egy ilyen kiindulási, gon
dolati közegben, -bői kellett áruvá, kereskedelmi, sőt külkereskedel
mi tárggyá tenni.

A korábban részletesen elemzett szempontok, adatok mellé még két, 
eddig talán nem eléggé hangsúlyozottat hadd sorakoztassunk fel.
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A Monarchia országai között érvényes kedvező vám- és vasútitarifa
politika okozhatta, hogy az 1890-es évek elején az Alföldön, Szatmár
németiben vagy Nagykárolyban galíciai fenyődeszkát árultak.151 Na 
meg a hazai fűrészipari kapacitás kiépítettlensége, ami természetesen 
szintén összefüggött az előbb említett, főleg osztrák érdekű gazdaság- 
politikával. Hiába állapította meg például 1902-ben a délvidéki kiván
dorlási kongresszus: „roppant veszteséget szenved a nemzetvagyon 
azáltal, hogy nyers faanyagunkat olcsón kivisszük s aztán feldolgozott 
állapotban tetemesen drágább árakon ismét behozzuk”, az ott megszó
lított „vagyonos és előkelő osztályunk” sem „hazafiságból”, sem gya
korlati (pénzügyi) megfontolásokból, nem, illetve alig áldozott a hazai 
fa- és egyéb iparra.152

A fafeldolgozást illetően addig nem szóltunk arról a technikai (eszköz-) 
váltásról, amely a XIX. század végén a kézi eszközökben is végbement. 
Bár már az előző században is szorgalmazták -  fatakarékossági és talán 
termelékenységi megfontolásokból (lásd a Mária Terézia- vagy II. József- 
féle erdőrendtartás 9. pontját) -  a kézifűrész használatát,153 az még a XX. 
században is csak részben vette át a fejsze szerepét. Az „erdőlő” fejszé
vel ugyanis a döntést megoldották, míg a (keresztvágó) fűrészt a darabo
láshoz is csak idővel kezdték használni. Annál is inkább így volt ez, mi
vel nem állt elegendő fűrész rendelkezésre. A Székelyföldről tudjuk, 
hogy legfeljebb egy-egy falunak, esetleg tízesnek volt ilyen eszköze, amit 
ők szaggató- vagy tőkemetélő fűrésznek hívtak. Legtöbbször a sok ke
resztvágást igénylő drányica- vagy zsindelykészítésben használták, míg a 
szálfákat tőkékre (rönkökre) továbbra is fejszével faragták (vágták). Szin
tén a technikai váltáshoz adalék, hogy a kezdetben fatengelyes vízikere
kek, a fogaskerekes áttételek idővel vasból készültek. De még ezek mel
lett is megmaradtak -  miként azt a 4-6. fényképeken láthatjuk -  például 
a szalagfűrészkerekek vagy esztergák fa alkarészei.154

A neves erdőmémök-tanár, GÁL István155 leírásából tudjuk, hogy a 
székelyeknél a boronaház építésére 80-100 fenyőfát használtak fel. Kü
lön kiemelendő, hogy a „szarvazathoz”, a tetőszerkezethez a fenyőket 
nem döntés után kérgezték. Az álló fákat csak nyáron nyúzták le, hogy 
azok felülete elgyantásodjék és üvegszerűen megkérgesedjék. Ezzel ke
ménnyé és tartóssá tették. Az építkezéssel kapcsolatban még egy dolog
ra hadd utaljunk. Ez pedig a zsindely kezelése. Bár szurkot, illetve egyéb 
tartósító anyagot nem használtak, de a felverés előtt beáztatták, hogy a 
szeget könnyebben, repedések nélkül beleverhessék.156
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Amint korábbi köteteinkben láttuk, a fából történő építkezést hiába 
tiltották (például a jobbágyok építkezése esetében az 1807. évi XXI. te. 
17.§-ában157), a rendelkezésre álló faanyag meghatározta az építkezés 
módját, azaz ezt nem lehetett Bécsből vagy Pozsonyból megváltoztatni.

Végül, eddig nem foglalkoztunk a fa  a művészetben témával. Igaz, a 
különféle kapukkal,158 illetve használati tárgyakkal (lásd az 5. számú 
mellékletet) a fafeldolgozás során találkoztunk, de a képzőművészeti al
kotások közül a magyar művészeket illetően legalább Szervátiusz Jenőt 
(lásd a 16. fényképmellékletet) és Vida Gézát159 hadd említsük meg, 
akik nélkül a XX. századi erdélyi, illetve magyar művészet elképzelhe
tetlen. Ugyanide illik az az alázat is, amit így fogalmaztak meg: „Érez
nie kell a fával foglalkozó művésznek azt /.../, hogy a vérrel-könnyel és 
verejtékkel ázott humuszból, örömből, napsugárból és panaszból épült 
fában a leghűségesebb földi néma útitársat találja meg, amely őt elkísé
ri a bölcsőtől a koporsóig.”160

59



6. ERDŐHASZNÁLAT

Mielőtt a néhány kiegészítést tennénk, hadd ismételjük meg: a közbirto
kosságok (de más erdőbirtokosok is) az erdőre nem vehettek fel hitelt. 
Következésképpen egy-egy kiadásukhoz, beruházásukhoz úgy juthattak 
pénzhez, ha faanyagot adtak el (hiszen rendszerint az erdejük volt a leg
nagyobb közös vagyonuk). Ez magyarázza meg azt a sok rendkívüli fa- 
használatot, amelyekhez itt csak egy példát idézünk.

A csúcsai volt úrbéresek 1890-ben kérték -  bár egyikük sem (32 tag) 
tudott írni, így a pap írta alá a kérvényt -, hogy az előző két évben megta
karított vágást egyszerre bocsáthassák áruba.161 A 28,2 kh (16,1 ha) terüle
ten lévő fák eladásából befolyó pénzből görög katolikus templomot kíván
tak építtetni. A beruházást szerették volna az erdő faanyagából fedezni.

Már a Mária Terézia-féle, 1769. évi erdőrendtartás is engedélyezte a 
„szegényeknek” a „vas” (fejsze és fűrész) nélküli, hátukon hazavihető 
mennyiségű száraz fa gyűjtését (46. pont). Ezt időről időre a XIX-XX. 
század fordulóján is megújították. Például 1907-ben a magas faárakra 
hivatkozva a kincstári erdőkben is lehetett -  bárcák, de ingyenes bárcák 
ellenében -  ezzel a lehetőséggel élni.162 Engedélyt azonban csak azok 
kaphattak, akik a megelőző 3 évben nem követtek el erdei kihágást.

A korábbi századokban nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a faki
termelés újhold idejére essék, vagy legalábbis közvetlenül előtte, a fo
gyó hold időszakában. Úgy találták ugyanis, hogy akkor az élőfa ned
vességtartalma kisebb, így könnyebben szárítható, feldolgozható.163

A fadöntés a természetben élő emberek számára nem egy egyszerű 
„aratás” volt, hanem egyfajta lelki megpróbáltatás is.164 R. VÁRKONYI 
Ágnes ír arról az inaszói favágóról, aki mielőtt fejszét emelt volna rá, 
bocsánatot kért a fától.165 Látó Anna arról tudósít, hogy a Kommandó 
(Háromszék m.) környéki emberek szerint „a fák olyanok, mint az em
berek, csak ártatlanok. Testük van, és lelkűk is...”166 Ennek megfelelően 
kell tehát hozzájuk viszonyulni. A jelenség vizsgálata tárgyunktól 
messze elvezetne. Ezért csak egyet, egy „városi ember” 1895. évi meg
látását idézzük. „A rengeteg erdőből -  írják a Békás-szoros környékéről
-  szól a gyilkos fejszecsapás s halálos sóhajjal dőlnek le a százados zöld 
fenyők. Úgy fáj az ember lelke, a mint elnézi a sok viharral daczolt erős 
fenyők pusztulását. Hja, de hiába! A kenyér az első.”167
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7. SZÁLLÍTÁS

Kiegészítésünk elején vissza kell térni a marosi sószállításhoz. A maros
újvári (Alsó-Fehér m.) kikötőből 12 láb hosszú, 3 láb széles és 4 láb 
mély (méterben: 0,8 x 0,9 x 1,3) hajók (amelyeket Aradon és Maros- 
portuson készítettek) szállították a sót és egyéb anyagot Arad-Szeged 
felé. Ugyanitt kell megjegyezni, hogy a Maros mellett vontatóút is volt. 
(Ez újabb fakivágásokkal járt, mint ahogyan a mederszabályozások is.) 
így az erdélyi áruforgalmat jobbára a Maroson bonyolították le.168 A 
nagy erdőkitermelések azonban a folyó alsó részén már a XVIII. század
ban, a török kort követő újjáépítések idején elkezdődtek, s húzódtak -  
kihasználva a folyó tutajozhatóságát -  felfelé. Ennek nem mond termé
szetesen ellent az sem, hogy Marosvásárhely felett korábban is volt bel
ső, erdélyi tutajfa-kereskedelem.169

A XIX-XX. század fordulóján (még) dívó tutajozásról részletes leí
rást adtunk. Egy dolgot azonban még ki kell emelni. Ez pedig a tutaj fa 
ellopása. Ez lehetett akár természeti katasztrófa (árvíz), akár mestersé
ges akadályokkal „elősegített” nehézségek velejárója. Tárgyunk szem
pontjából fontos megjegyezni, hogy a készletezett, netalán már szállított 
fa nem az erdei kártétel (-kihágás), hanem a polgári törvénykönyvben 
körülírt lopás kategóriájába tartozott. Ennek ellenére -  miként azt a kor
társak írták -  egész vidékeken az „ingyenélők” „faüzéreknek csapnak fel 
és a lopott fával kereskedést űznek.”170

Végül az Aranyos-Beszterce kapcsán említjük meg, hogy az ottani 
víziút kiépítése (1830-42) Gottlieb Hügel nevéhez fűződik.171 Az utolsó, 
ebbe az irányba közlekedő tutajok pedig a Békási-tó megépítése kapcsán 
közlekedtek, majd a tutajozás a XX. század közepén megszűnt.172

61



8. ERDŐMŰVELÉS

Az előző köteteinkben leírtak kiegészítéseit csoportosítva próbáljuk meg 
közölni.

Az erdők felújítása érdekében az 1879. évi erdőtörvény (a feltétlen 
erdőtalajokon) 6 év türelmi időt engedélyezett. Ezen időszak alatt akár 
természetes, akár mesterséges úton az erdőt meg kellett újítani. Minden 
helyen és minden körülmények között alkalmazható módszert azonban 
az erdészeti tudomány sem akkor, sem most nem ismer(t). „Kétségtelen
-  írta AJTAY Sándor 1902-ben -, hogy a természet a mi legnagyobb 
mesterünk, ettől kell tanulnunk elsősorban, s az ő útmutatásai szerint el
járnunk.”173 Hogy aztán ez hogyan sikerült, illetve a természet mennyi
re vitte, vihette tévutakra a reá figyelőket, tulajdonképpen az erdész 
szakma alapkérdése lehet.

A felújítás megelőző szakaszában, a vágásterek állapotában nagyon 
eltérő helyzetek adódhattak. Az őserdők fakészletét a XIX. században 
még csak legfeljebb feléig termelték ki. A bennmaradó, korhadt, vagy 
annak ítélt fenyőket, miként az összes lombfát, csak a bő magtermés be
következte után, 5-10 év múlva vágták ki -  ha kivágták.174 Ugyanakkor 
előfordult, hogy a magas tuskók miatt -  ha télen történt a fadöntés -  a 
vágástakarítást el sem lehetett végezni, nemhogy a felújítást, mestersé
ges ültetést.175

A volt román-bánsági határőrök kocsánytalan tölgyeseiről tudjuk, 
hogy az erdőből legelőször az iparifának alkalmas törzseket szedték ki, 
majd fokozatosan haladtak a tűzifa különböző választékait adó egyedek 
felé. A folyamat több évig is eltartott, ami alatt az erdő részben makkról, 
részben pedig tuskósarjakról felújult. így azonban nem az értékesebb 
szálerdő, hanem sarjerdő keletkezett, de a kitermelt őserdőket követő ál
lományokat már egységesen 100 éves vágásfordulóban kívánták kezel
ni, ami idő alatt a kétfelé eredetű fák elfogadható növekedést produkál
tak. A birtokközösség kiterjedt erdőségeiben azonban a jegenyefenyő- 
bükk elegyes erdők hasonló módon való felújítása nem sikerült, mert a 
bükköt általában nem lehetett eladni, így a fenyőt szedték ki -  amit az
tán nem tudtak az állományba visszavinni.176

A jegenyefenyő a lucnál nehezebb, göcsösebb, így nehezebben meg
dolgozható fája miatt a kereskedelemben kevésbé keresték,177 mégis er- 
dő(szél-)védelmi megfontolásokból állományban tartását, -vitelét szor
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galmazták. Különösen így volt ez Máramarosban, ahol az 1885. évi vi
harkárt követően miniszteri körrendelet írta elő:a (kincstári) lucfenyő kö
zé legalább 40%-ban jegenyefenyőt kell elegyíteni.178 Ennek azonban 
számtalan akadálya jelentkezett. Az egyik mindjárt az, hogy eltérő övben 
tenyésznek, mivel a lucfenyő feljebb hatol, mint a jegenye. Következés
képpen abba csak valameddig lehet a szélállékonyság fokozására jege
nyefenyőt ültetni. Aztán gond volt -  mindkét fenyő esetében -  a cseme
tetermeléshez szükséges mag-, illetve toboz begyűjtése. Az erdélyi hegyi 
népek ugyanis nem szívesen másztak fára. így legfeljebb a télen döntött 
faegyedekről lehetett némi tobozt, magot nyerni.179 A jegenyefenyő cse
metéjét feltétlenül iskolázni kellett, ami költségnövekedéssel járt. Külö
nösen, ha a fagyérzékenységét is megemlítjük.180 A legnagyobb gondot 
azonban a vadkár okozta. Ez szinte mindenhol és minden korú jegenye
fenyőnél fennállt, így egyre elképzelhetetlenebb volt az állományba vite
le, tartása.181 Ez megkérdőjelezte azon szép, szakmailag indokolt terveket 
is, amelyek szerint a XX. század elején a kincstár házikezeléssel össz
hangban át akart térni a fokozatos felújító vágásra. Úgy, hogy az illető er
dőrészekbe alátelepítéssel vitték volna be a jegenyefenyőt.182

FÖLDES János a Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társa- 
ság krassói erdeit vizsgálva találta a következő „különös jelenséget”: „a 
bükkösök alatt tiszta jegenye fenyő állabok s viszont jegenye fenyő ál- 
labok alatt bükkösök támadnak. /.../ Meglepő a természet e játéka a 
«Kemyala» őserdeiben, hol a már felkapott 15-20 éves jegenye fenyő ál
labok tökéletes zárlatban terülnek el bükkóriások alatt, melyekkel egy 
korú jegenye fenyőt itt-ott láthatni.” Ugyanezen vidéken látta, hogy a 
bükk a tölgy rovására terjeszkedik, s a tölgy erdők helyett egy-egy tölgy
óriás maradt csak meg a már bükkössé vált erdőben.183

A felújítás témájához hadd említsük meg BODOR Gyula 1917. évi 
tudósítását. Csík megyében 1915 őszén óriási vihar döntötte ki a bő to
boztermést hozó lucosokat. Mivel a széldöntést, -törést a háború miatt 
nem tudták feldolgozni, az ott maradt tobozból kihullt a mag és kiterjedt 
területek felújításáról gondoskodott.184

A felújítással összefüggésben ismét utalunk a fenyő térfoglalására, 
tért foglaltatására. 1904-ben miniszteri körrendelet hívta fel a figyelmet: 
az értékes kocsánytalan tölgyesek helyére ne ültessenek „gyorsan növő 
tűlevelű fafajokat”.185 Természetesen ennek nemcsak gazdasági, netalán 
szakmai oldala volt, hanem az alkalmazott tarvágásos üzemmód melletti 
6 éven belüli felújítási kötelezettség is. A tarra vágott vágásterületet beül
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tették kertben nevelt, viszonylag könnyen beszerezhető, megnevelhető 
lucfenyőcsemetével. Pedig az erdőművelés elkötelezett szakemberei fi
gyelmeztettek: „Az erdőtenyésztőnek a természet útmutatását felhasznál
va, lehetőleg arra kell törekednie, hogy az erdő felúj ulása minél rövidebb 
idő alatt s minél kevesebb költséggel s lehetőleg ismétlések, pótlások 
mellőzésével teljes mértékben sikerüljön. Ezt pedig a hazánkban szerzett 
tapasztalatok után állíthatjuk, hogy elsősorban a fokozatos felújító vágás
mód alkalmazásával érhetjük el.”186 Hangsúlyozzuk: a szakmai meglátá
sokat az erdő-, faértékesítési lehetőségek a legtöbb esetben „felülírták.”

A mesterséges erdősítésekhez természetesen csemetekerteket kellett 
létesíteni. ERCSÉNYI Béla írja, hogy 1882-ben (az erdőtörvény életbe 
léptetése utáni néhány évben vagyunk!) Fogaras megyében a lakosok sű
rűn látogatták ezeket a kerteket; mert „ilyen csodával” addig nem talál
koztak. S úgy általában ,jó tanácsok”-kal látták el az erdészt. Például: 
„Kár, uram, azért a tengernyi pénzért, melyet bele vernek [tudniillik a 
csemetekertbe, mesterséges erdősítésbe]; nem kell nálunk az erdőt vet
ni, amúgy is megnő az, csak a természetre kell bízni.”187 Ehhez képest jó 
tíz év múlva, az 1894:XII. te. 43. §-a alapján községi faiskolákat, cseme
tekerteket kellett létesíteni ...188

A csemetetermesztés jó eredményt jelenthetett az erdősítésekben, 
amihez azonban az is kellett, hogy az idő „ráforduljon.” Például a besz
tercei erdőigazgatóság 1903 tavaszán 2680,34 kát. holdon (1548,29 ha) 
végzett 3-4 éves luc- és vörösfenyő-csemetével (összesen 6,42 millió da
rabbal) erdőfelújítást. Ennek az eredményessége 90% körül volt, mivel 
az időjárás kedvező, esős volt egész évben. Ugyanekkor 394 kh-on (227 
ha) az erdő természetes úton újult fel.

A csemetetermesztéssel összefüggésben nem hagyhatjuk ki a kopár
fásítások kérdését. Az 1879. évi erdőtörvény minden olyan kopárt is fel
vetetett az erdők törzskönyvébe, amelyek a kataszteri nyilvántartásban 
erdőkként szerepeltek. Következésképpen „erdősítés” volt a jelszó. Be- 
erdősítésre írtak elő havasi legelőket is, „a hol a fa sínlődik, már alig nő 
meg.”189 Később maguk az erdészek is belátták: az erdészeti adminisz
tráció, s benne a „szentírás”-ként alkalmazott üzemtervek ebben a kér
désben túlságosan merev álláspontot foglaltak el.190 Mentségükre legyen 
mondva, hogy már a XIX. század első felében gondot okozott például 
Máramarosban a havashatár lejjebb szorulása, ami ellen nem volt, nem 
lehetett elegendő például a havasi réteken, legelőkön tevékenykedők szi
gorú megbüntetése.191
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A kopárok szaporodását Serényi Béla földművelésügyi miniszter az 
1911. évi költségvetéssel kapcsolatos felszólalásában „valóságos nem
zeti veszedelemének nevezte.192 Korábbi köteteinkben részletesen is
mertettük az ezt követő, Serényi nevéhez kapcsolódó intézkedéseket, a 
kopárfásítási munkák felgyorsítását. Most megemlítjük (a korábbi idő
szakból) például a Békás-szoros környékének fásítását. Az erdészek ott 
tasakokba rakott fenyőmagokat dobtak le a sziklapárkányokra, ahol a ki
növő fenyők -  szerencsés esetben -  megkapaszkodtak, a sziklafal továb
bi romlását esetleg (hiszen tudjuk a fa gyökerének repesztő, bontó hatá
sát is) megakadályozták.193 A másik példa pedig a már idézett Maros- 
Torda megyei község lehet; PÉCH Dezső marosvásárhelyi erdőgondnok 
1889-ben számolt be Kásva kopárfásítási sikereiről.194

Az erdőgondnokság „szerény működésének” -  miként PÉCH írja -  
eredményeként a község 10 kh-on (5,8 ha) végzett fásítást, amelyből 1,5 
kh (0,9 ha), kimondottan vízmosásos rész. Ez utóbbi megkötésére 100 
szekér fűzvesszőt hordtak fel, s a munkálatok 120 napszámot (felében 
női és gyermekmunkát) igényeltek. „A megkötési munkálatok /.../ úgy 
eszközöltettek, hogy 1-1 m távolságban kerítések alakíttattak, és a kerí
tések előtt s után rőzsekötegek helyeztettek; a kerítések előtt lévő rőzse- 
kötegek alá pedig fűzdugványok tétettek, melyek megfoganván, nagy 
mértékben hozzájárulnak a talaj megkötéséhez. A vízmosások alján erő
sebb szerkezetű halászgátak készítettek. A vízmosások közti tér pedig 
vízszintes sánczokba ültetett fenyő- és akáczcsemeték által lettek befá- 
sítva.” (Lásd a 6. számú mellékletet és a 7. fényképmellékletet.)

„Az erdőgazda legszebb kötelessége a sikeres erdősítés és erdőneve
lés” -  írta LONKAY Antal az Erdészeti Lapokban.195 Azaz amit a köz
nép felesleges munkának tart, az erdészek legszebb kötelességüknek. Az 
erdősítések után most nézzük meg az erdőnevelési kérdéseket.

Az erdőnevelési műveletek közül a síkvidéki területeken a tölgyesek 
gyérítése indult meg legelőször. A Lippa környéki területeken a lakosság
-  különösen addig, amíg a nagy erdőirtások nem kezdődtek -  ezt a mun
kát általában a kitermelt faanyag egynegyedéért végezte el.196 Máshol, 
főleg a hegyvidéken, ahol jobban lehetett bármilyen faanyagokhoz jutni, 
a gyérítéseknek éppen a munkaerő, illetve a beszűkült értékesítési lehe
tőségek szabtak gátat. A szigorúan vett szakmai szempontok közül pedig 
legelsősorban ki kell emelnünk: egyre inkább teijedt az a nézet, hogy a 
gyérítés akár a záródás megbontásával is járhat.197 Igaz, ennek üzemter
vi elfogadása, előírása csak fokozatosan történt meg.198

65



A fafajok kérdésére kell még visszatérnünk. Mindenekelőtt a dióra, 
amelynek ültetését -  akár a minőségi bútorgyártás, akár a fegyvergyártás 
céljából -  úgy általában szorgalmazták még az erdőkben is. Anton KER- 
NER az 1860-as években a Fekete-Körös völgyében nemcsak elvadult 
szőlőtelepeket, hanem diósokat is látott.199 A fatermesztési célú diófaül
tetvények, -erdők ültetése mind a század-,200 mind az ezredfordulón201 fel
felbukkanó kívánság volt -  meglehetősen kevés visszhangra találva.

8.1. Külföldi fanemek honosításának kérdése

Az 1885. évi Országos Erdészeti Egyesület-i közgyűlés megtárgyalandó 
kérdései között szerepelt a téma azzal, hogy a hazai fatermékek válasz
tékát, sőt mennyiségét növelni kell. A XVIII. században kezdett akácül
tetések azonban nemcsak a sikerre hívták fel a figyelmet, hanem a 
hosszú kísérletezések szükségességére is, amihez pénz és apparátus 
szükségeltetik. A témát előadó [MÁGOCSY-]DIETZ Sándor és MARO
SI Ferenc közül előbbi főleg a kísérletezések, a honosítási munka fontos
ságát,202 míg utóbbi -  szintén támogatva a kísérletezés fontosságát -  ál
talában a bükk és helyenként a tölgy kiváltásának lehetőségeit hangoz
tatta. Sőt a honosítást általános érvvel támasztotta alá. „Hogy különben 
a honosítás -  írta -  a közjólétet mennyire képes emelni, erre nézve csak 
azt kívánom felemlíteni, hogy történelmi tények igazolják, miszerint 
idegen növények meghonosítása, tenyésztése és ápolása képes volt 
egész népek háztartását megváltoztatni; hogy a bevándorolt növények 
által emeltetett a népek jóléte, könnyíttetett megélhetési módja. Miért ne 
volna tehát remélhető, hogy az erdészeti honosítás is ezen tény igazolá
sára fog szolgálni?”203

A kérdéshez hozzászólók, ILLÉS Nándor, HOFFMANN Sándor és 
LUCZENBACHER Pál az idegenhonos fafajokkal való kísérletezést 
ugyan pártolták, de azt nem a szakmai egyesület égisze alatt látták meg
valósíthatónak.204 így a téma tulajdonképpen visszakerült a laikusokhoz, 
esetleg a földművelésügyi irányításhoz. Maga az eszme azonban nem 
halt el.

Bár a témának csak az erdélyi vonatkozásaival tudunk foglalkozni, 
hadd utaljunk MAROSI Ferenc egy, 1889-ben kelt beszámolójára.205 A 
lippai főerdőhivatalban amerikai diót vetettek, amihez a magot szintén 
az általunk most vizsgált területekről, Kisjenőről és Csákról szerezték
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be. Bebizonyosodott, hogy az „áradványos” termőhelyeken ezen fa jól 
tenyészik, de az elegyetlen állományokat kerülni kell. Ugyanekkor, az 
1880-as évek végén az Amerikából származó fenyőket is kezdték ültet
ni, s főleg a duglásszal értek el jó eredményeket.

A Bálincon végzett kísérletek -  miként arról DIVALD Béla 1893-ban 
beszámolt -  szintén az amerikai fekete dió ültethetőségét támasztották 
alá, míg a fehér hikorit (Carya alba NUTT.) nem találta jónak.206 (Pedig 
a fa nemzetségének ültetése előmozdítására Vadászerdőn és Csálán 
még miniszteri rendeletet is adtak ki.) Ugyanilyen tapasztalatokat szer
zett PAUSINGER József Görgényszentimrén.207 A fekete diót Medgyes 
város már olyan tételben ültette, hogy abból eladásra, továbbszaporítás- 
ra is telt.208 S itt visszautalunk arra, hogy ezt a fafajt helybevetéssel igye
keztek megtelepíteni. Tudván, hogy az egerek kevésbé károsítják, s nem 
tudván, hogy az őz szívesen hántja. Ugyancsak nagy reményeket fűztek 
a japán gesztenyéhez (Castanea japonica D.C.),209 amely azonban -  el
lentétben a fekete dióval -  nem terjedt el széles körben.

A honosítások aztán az 1898-ban létrehozott központi kísérleti állo
más fontos feladatát jelentette. Természetesen azzal, hogy a megfigye
lések az állomás külső kísérleti helyein (a négy erdőőri szakiskolában, 
amelyből kettő, a vadászerdei és a görgényszentimrei az általunk 
vizsgált területen működött) kívül is folytak. Ez utóbbiakról talán a 
legjobb összefoglalást PECH Dezső írta, aki erdélyi helyiismerettel is 
rendelkezett.

PÉCH az idegenhonosok megtelepítésének előnyeit a következőkben 
foglalta össze:
1. Általuk növelhetjük az erdők értékét és jövedelmezőségét;
2. A jobb erdők emelik a közjólétet (például az akác átalakította az Al

föld faellátását);
3. A táj esztétikai értéke nő;
4. A mellékhasználat, például a cserzőanyag-termelés lehetőségei nő

nek;
5. „Jobb és változatosabb műfát kaphatunk.” Példának hozta fel a dug- 

lászfenyőt, amely nagyobb fatérfogatot hoz, mint a lucfenyő (bár fá
jának romlékonyságáról akkor még nem tudtak);

6. A honosítások lehetőséget adnak arra, hogy Magyarország minden 
talajának, termőhelyének megtaláljuk a legjobban használható fafa
ját. Ennél fontosabb az ország gazdasága által az erdészektől elvárha
tó érdek pedig nem létezhet.
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Ugyanakkor áttekintette azokat az élő növénygyűjteményeket, ame
lyekben 1902-ben, könyve megírása idejében, egzóták voltak. Számunk
ra mindez azért is érdekes, mert benne láthatjuk Erdély egykori növény- 
gyűjteményeinek, parkjainak egy jelentős részét. Idézzük tehát PÉCH 
felsorolását.210 (A —> előtt szereplő nevek a PÉCH-féle műben alkalma
zott tudományos nevek, míg a —> után szereplő nevek a ma érvényes tu
dományos nevek, amelyeket BARTHA Dénes kollégám írt le. Azokat a 
taxonokat, amelyeket nem sikerült azonosítani, ??? jellel láttuk el.)

Abafája (Maros -  Torda m.)
Huszár Károly báró parkja. A Maros-parton, 370 m tengerszint feletti 
magasságon fekszik. Öntéstalajon lévő gyűjtemény.

Abies balsamea Mill —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies concolor Lindl et Górd —> Abies concolor (GORDON et GLEND.)

LINDL. ex HILDEBR.
Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Abies Veitchii Carr. —» Abies veitchii LINDL.
Cupressus lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Gingko biloba L. —> Gingko biloba L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Picea alba Lk. —» Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Picea excelsea aurea Carr. -> Picea abies (L.) KARST.
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens ENGELM.
Picea pungens argentea hort. —> Picea pungens ENGELM. ‘Argentea’ 
Quercus pedunculata concordia hort. —> Quercus robur L. ‘Concordia’ 
Thuja plicata Don v. —> Thuja plicata DONN ex. D. DON 
Thuja occidentalis compacta Knicht. —» Thuja occidentalis L. ‘Compacta’ 
Virgilia lutea Mchx. —> Virgilia lutea Mchx.

Bethlen (Szolnok -  Doboka m.)
Bethlen gróf parkja. Homokkő alapkőzeten, televényes, laza, homokos 
agyag talajjal. A sík park tengerszint feletti magassága 264 m. A mért le
galacsonyabb hőmérséklet: - 27°R (- 34 °C).

Abies balsamea Mill —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies Veitchii Carr. —» Abies veitchii LINDL.
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Biota orientalis Lend —» Platycladus orientalis (L.) FRANCO (syn.: 
Thuja orientalis L.)

Catalpa syringaefolia Sims. —» Catalpa bignonioides WALTER 
Cupressus Lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Gingko biloba L. —» Gingko biloba L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Picea ajanensis Fischer -> Picea jezoensis (SIEBOLD et ZUCC.) CAR- 

RIÉRE
Picea alba Lk. —> Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens ENGELM.

Bonchida (Kolozs m..)
Bánffy György gróf parkja. „Részben sík, részben délre hajló, 10-15° 
lejttel bíró hegyoldalon fekszik.” Talaja kavicsalapon kialakult homokos 
agyag. Tengerszint feletti magassága: 315 m. Az észlelt legnagyobb hi
deg: -27°C.

Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Caragana arborescens pendula hort. —» Caragana arborescens LÁM. 

‘Pendula’
Catalpa syringaefolia Sims. —» Catalpa bignonioides WALTER 
Cydonia japonica Pers. —» Chaenomeles japonica (THUNB.) LINDL. 

ex SPACH.
Cupressus Lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Fagus sylvatica atropurpurea hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’ 
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH 
Juniperus sabina L. —» Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —»Juniperus virginiana L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUNB.) 

STEUD.
Picea alba Lk. —» Picea glauca (MOENCH) VOSS
Picea pungens argentea hort. —» Picea pungens ENGELM. ‘Argentea’
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Pseudotsuga Douglassi Carr. —> Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO 
Quercus macrocarpa Mchx. —> Quercus macrocarpa MCHX.
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Quercus pedunculata foliisargenties hort. —> Quercus robur L. ?? 
Quercus pedunculata piramidalis hort. —» Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Tilia platiphyllos aurea hort. -» Tilia platyphyllos SCOP. ‘ Aurea’

Gernyeszeg (Maros -  Torda m.)
Gróf Teleki Gézáné parkja. A Maros menti síkon, 150 m-es tengerszint 
feletti magasságon fekszik.

Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gleditchia triacanthos L. -» Gleditsia triacanthos L.
Juniperus sabina L. —> Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Ligustrum japanicum Thunb. —> Ligustrum japonicum THUNB. 
Paulownia imperialis Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUNB.) 

STEUD.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus palustris Durvi. —> Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Concordia’ 
Quercus phellos L. —> Quercus phellos L.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Ulmus campestris latifolia foliis albo variegatis hort. —> Ulmus minor 

MILL. ’Variegata’

Görgényszentimre (Maros -  Torda m.)
Az erdőőri szakiskola parkja. A helyre 1830-ban és 1880-ban ültettek be 
nagyobb tömegben idegenhonos fákat. A tengerszint feletti magassága: 
416 m. Évi átlaghőmérséklet: 8,7 °C, míg az évi átlagcsapadék: 770 mm 
(ebből a tenyészidőszak alatt 350 mm hullik.). A mért legmagasabb hő
fok: +32,8 °C, a legalacsonyabb: -25,6°C. Az uralkodó szélirány a kele
ti. „A park talaja általában mély homokos agyag; az alsóbb részeken, hol 
koros fák és sűrű aljnövényzet fordul elő sok évi lombhullás folytán vas
tag televény képződött: a felsőbb részeken a talaj nem olyan mély, sőt 
helyenként sekéllyé és kövessé válik.”

Abies balsamea Mill —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies concolor Lindl et Górd -» Abies concolor (GORDON et 

GLEND.) LINDL. ex HILDEBR.
Abies nobilis Lindl. —> Abies procera RENDER
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Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Acer dasycarpum Ehrh. —» Acer saccharinum L.
Acer pseudoplatanus albomarmorata hort. —> Acerpseudoplatanus L. ??? 
Acer pensilvanicum L. —> Acer pennsylvanicum L.
Acer spicatum Lám. —> Acer spicatum LÁM.
Aesculus hipocastanum L. —» Aesculus hippocastanum L.
Aesculus flava Ait vagy Aesculus lutea Wangenh v. Pavia flava Mchx.

—> Aesculus flava SOLAND.
Aesculus rubicunda Lődd. —> Aesculus x carnea HAYNE 
Amorpha fragrans hort. —> Amorpha fragrans SWEET.
Amorpha fruticosa L. —> Amorpha fruticosa L.
Buxus sempervirens L. —> Buxus sempervirens L.
Caragana arborescens Lám. —> Caragana arborescens LÁM.
Carya alba Nutt. —» Carya ovata (MILL.) K. KOCH 
Carya olivaeformis Nutt. —> Carya illinoinensis (WANGENH.) K. KOCH. 
Castanea japonica D. C. —> Castanea crenata SIEBOLD. et ZUCC. 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD.
Celtis australis L. —» Celtis australis L.
Cercis canadensis L. —» Cercis canadensis L.
Corylus columa L. —> Corylus colurna L.
Cydonia japonica Pers. —» Chaenomeles japonica (THUNB.) LINDL. 

ex SPACH.
Elaeagnus angustifolia L. -» Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus argentea Pursch —> Elaeagnus commutata BERNH. ex RYDB. 
Forsithia suspensa Vahls. —> Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL 
Fraxinus excelsior pendula hort. —> Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 
Fraxinus oregana Nutt. —» Fraxinus latifolia BENTH.
Gingko biloba L. -> Gingko biloba L.
Gleditschia inermis Mill. —> Gleditsia tricanthos L. ‘Inermis’ 
Gleditschia triacanthos L. —> Gleditsia triacanthos L.
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH. 
Juglans cinerea L. —> Juglans cinerea L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —» Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. —» Koelreuteria paniculata LAXM. 
Kerria japonica D. C. —» Kerria japonica D. C.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Magnólia hypoleuca S. et Z. —> Magnólia obovata THUNB.
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Morus alba L. —> Morus alba L.
Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
Picea omorica P. —> Picea omorika (PANC.) PURK.
Pinus excelsa Wall. —> Pinus wallichiana A. B. JACKS.
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Pseudotsuga Douglasii Carr. —> Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO 
Ptelea trifoliata L. —> Ptelea trifoliata L.
Quercus alba L. —» Quercus alba L.
Quercus macrocarpa Michx. —> Quercus macrocarpa MICHX.
Quercus palustris Durvi. —> Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus prinus L. —> Quercus montana WILLD.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Quercus tinctoria Burtr. -> Quercus velutina LÁM.
Robina monophylla Hort. —» Robinia pseudoacacia L. ‘Unifoliola’ 
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Thuja occidentalis L. —> Thuja occidentalis L.
Taxus canadensis Wild. —> canadensis MARSHALL 
Ulmus americana L. —» Ulmus americana L.
Vibumum Lentago L. vagy Vibumum pirifolium hort. —> Viburnum 

lentago L.
Weigelia rosea Lindl. —» Weigela florida (BUNGE) A. DC. 

Görgényszentimre (Maros -  Torda m.)
Az erdőőri szakiskola erdeje, a Mocsár-erdő. „A talaj a vízáthatlan pala 
és vályog altalaj miatt -  kivált tartósabb esőzések alkalmával -  rendkí
vül vizenyős.” Ezen sík részen kívül észak felé hajló, 10-15°-os hegyol
dalon is áll az az erdő, amelynek tisztásaira és vágásaira ültették a kö
vetkező idegenhonos fafajokat:

Acer dasycarpum Ehrh. —> Acer pensylvanicum L.
Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccharinum L.
Betula grandis Schrad —> Betula grandis SCHRAD.
Betula Maximovicziana Reg. —> Betula maximowicziana REGEL 
Carya porcina Nutt. —> Carya glabra (MILL.) SWEET 
Carya tomentosa Nutt. —> Carya tomentosa (LÁM ex POIR.) NUTT. 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD.
Fraxinus oregana Nutt. —> Fraxinus latifolia BENTH.
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Juglans cinerea L. —» Juglans cinerea L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Quercus macrocarpa Michx. —> Quercus macrocarpa MICHX.
Quercus palustris Durvi. —» Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Quercus tinctoria Burtr. —» Quercus velutina LÁM.

Herkulesfürdő (Krassó -  Szörény m.)
Fürdői park. Nyugatra hajló hegyoldalon áll, amelynek talaja mészkő 
alapon fejlődött ki. Tengerszint feletti magassága: 160 m. Évi átlaghő
mérséklet: 11,2° C; évi csapadékmennyiség: 1128 mm. Ebből a tenyészi- 
dőszak alatt 631 mm hullik le.

Abies nordmanniana Lk. Abies nordmanniana (STEV.) SPACH. 
Buxus sempervirens angustifolia hort. —> Buxus sempervirens L. ‘An

gustifolia’
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD. 
Cryptomeria japonica Don. —> Cryptomeria japonica DON.
Cydonia japonica Pers. -> Chaenomeles japonica (THUMB) LINDL. ex 

SPACH.
Magnólia grandiflora L. —> Magnólia grandiflora L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —» Paulownia tomentosa (THUNB.) 

STEUD.
Platanus orientalis L. —> Platanus orientalis L.
Tamarix africana Poir. —> Tamarix africana Poir.
Wellingtonia gigantea Lindl. —> Sequoiadendron giganteum (LINDL.) 

BUCHHOLZ

Kendilóna (Szolnok -  Doboka m.)
Teleki gróf parkja. Részint síkon, részint 5-10°-os lejtőn terül el. Kitett
sége északi. „A talaj eléggé mély televényes, homokos agyag, pala ala
pon.” A mért legnagyobb hideg: -27°C.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Catalpa syringaefolia Sims. —> Catalpa bignonioides WALTER 
Coiyllus avellana atropurpurea hort. —» Corylus avellana L. ‘Atropurpurea’
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Cryptomeria japonica Don. —> Cryptomeria japonica DON.
Deutzia crenata Sieb et Zucc. —> Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. 
Elaeagnus angustifolia L. —» Elaeagnus angustifolia L.
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus sabina L. —» Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —» Juniperus virginiana L.
Juniperus virginiana var. glauca Hort. —> Juniperus virginiana L. ‘Glauca’ 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Morus alba L. —> Morus alba L.
Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
Picea alba L. —» P/cea glauca (MONCH) VOSS 
Pinus rigida Mill. —> Pinus rigida Mill.
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Sophora japonica pendula hort. —> Sophora japonica L. ‘Pendula’ 
Spiraea aquilegifolia Fith. —> Spiraea aquilegifolia FITH.
Tamarix tetrandra Pali. —> Tamarix tetrandra PÁLL.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Virgilia lutea Michx. —> Virgilia lutea MICHX.
Weigelia amabilis Plausch. —» Weigelia coraeensis THUNB.
Weigelia rosea Lindl. —> Weigelia florea (BUNGE) A. DC.

Keresd (Nagy-Küküllő m.)
Bethlen gróf parkja. 10-15°-os lejtőjű hegyoldalban, ahol a talaj mély, 
„televényes”. A legnagyobb hideg: -27° C.

Abies concolor Lindl et Górd —> Abies concolor (GORDON et 
GLEND.) LINDL. ex HILDEBR.

Abies nobilis Lindl. —> Abies lasiocarpa (HOOK.) NUTT.
Abies nordmanniana Lk. -> Abies nordmanniana (STEV) SPACH. 
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer italicum —> Acer opalus MILL:
Acer platanoides laciniatum hort. —> Acer platanoides L. ‘Laciniatum’ 
Acer platanoides globosa hort. —> Acer platanoides L. ‘Globosum’ 
Aesculus hipocastanum L. —> Aesculus hippocastanum L.
Aesculus rubicunda Ladd. —» Aesculus x carnea HAYNE 
Aralia japonica hort., vagy Aralia spinosa L. —»Aralia spinosa L. 
Aristolochia Sipho L. Her. —» Aristolochia macrophylla LÁM.
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Berberis aquifolium Pursch. —> Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. 
Betula alba fastigiata hort. —> Betula pendula ROTH ‘Fastigiata’
Biota orientalis aurea hort. —> Platycladus orientalis (L.) FRANCO Aurea’ 
Buxus sempervirens angustifolia hort. —> Buxus sempervirens L. ‘An

gustifolia’
Calycanthus floridus L. -> Calycanthus floridus L.
Castanea sativa dissecta hort. —> Castanea sativa MILL. ‘Dissecta’ 
Coryllus avellana aurea hort. —> Corylus avellana L. ‘Aurea’
Coryllus avellana atropurpurea hort. —» Corylus avellana L. ‘Fuscorubra’ 
Cydonia japonica Pers. —> Chaenomeles japonica (THUMB.) LINDL. 

ex SPACH.
Eleagnus argentea Pursch. —» Elaeagnus commutata BERNH. ex. RYDB. 
Fagus sylvatica asplenifolia hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Asplenifolia’ 
Fagus sylvatica atropurpurea hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’ 
Gingko biloba L. —> Gingko biloba L.
Gleditschia inermis piramidalis hort. —> Gleditsia triacanthos L. ‘Inermis’ 
Halimodendron argenteum D.C. —» Halimodendron halodendron 

(PÁLL.) VOSS 
Hibiscus syriacus L. —> Hibiscus syriacus L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juglans regia foliis argenteo variegatis hort. —> Juglans regia L. ??? 
Juniperus sabina L. —> Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. —> Koelreuteria paniculata LAXM. 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Magnólia acuminata Lám. —» Magnólia acuminata L.
Magnólia hypoleuca S. et Zucc. —> Magnólia obovata THUMB.
Morus alba L. —» Morus alba L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB.

ex MURRAY) STEND.
Picea excelsa argentea hort. -> Picea abies (L.) KARST. ‘Argentea’ 
Picea Maximoviczi Rgl. —> Picea maximowiczi REGEL ex MÁST.
Picea orientalis Lk. et Carr. —> Picea orientalis (L.) LINK 
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens ENGELM.
Picea pungens argentea hort. —> Picea pungens ENGELM. ‘Argentea’ 
Pinus excelsa Wall. —> Pinus wallichiana A.B. JACKS.
Pinus inops Sol. et Ait. —> Pinus inops LAMBERT 
Planera aquatica Wallt. —> Planera aquatica J.K.GMELIN
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Populus grandidentata Michx. —> Populus grandidentata MICHX. 
Quercus coccinea Wangenh, et. Wild. —» Quercus coccinea MÜNCHH. 
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Quercus nigra L. —> Quercus nigra L.
Rhus glabra L. —> Rhus glabra L.
Sophora japonica pendula hort. —» Sophora japonica L. ‘Pendula’ 
Tamarix gallica L. —> Tamarix gallica L.
Taxodium distichum Rich. —> Taxodium distichum RICH.
Tilia platiphyllos asplenifolia hort. —> Tilia platyphyllos SCOP ‘Laciniata’ 
Ulmus campestris pendula hort. —» Ulmus minor MILL. ‘Pendula’ 
Ulmus csampestris foliis rubris hort. —» Ulmus minor MILL.
Ulmus campestris latifolia foliis albo variegatis hort. —» Ulmus minor 

MILL.
Weigelia van Houttei hort. —> Weigela ‘van Houttei’

Kolozsmonostor (Kolozs m.)
A gazdasági tanintézet parkja. 366 m tengerszint feletti magasságú, 
többnyire sík területen. A talaj: „homokos agyag”. 8,4 °C-os évi átlaghő
mérséklet, 747 mm évi átlagcsapadék.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea (L.) MILL.
Abies nordmanniana Lk. —> Abies nordmanniana (STEV.) SPACH 
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer dasycarpum Ehrh. —> Acer saccharinum L.
Ampelopsis quinquefolia Michx. —> Parthenocissus quinqaefolia (L.)

PLANCH. var. quinqaefolia 
Aristolochia Sipho L. Her. —> Aristolochia macrophylla LÁM.
Biota orientalisLend vagy Thuja orientalis L. —> Platycladus orientalis 

(L.) FRANCO
Buxus sempervirens var. arborescens Mill. -> Buxus sempervirens L.

var. arborescens MILL.
Carya alba Nutt. -> Carya ovata (MILL.) K. KOCH 
Catalpa speciosa J. A. Ward. —> Catalpa speciosa J. A. WARD.
Celtis australis L. —» Celtis australis L.
Celtis occidentalis L. > Celtis occidentalis L.
Coryllus columa L. —> Corylus colurna L.
Deutzia crenata flore albe plena hort. —> Deutzia crenata SIEB. et 

ZUCC.
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Deutzia scrabra Thub. —> Deutzia scrabra THUMB.
Eleagnus angustifolia L. -» Eleagnus angustifolia L.
Forsithia suspensa Vahls. —> Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL 
Fraxinus americana L. —> Fraxinus americana L.
Gingko biloba L. —> Gingko biloba L.
Gleditschia inermis Mill. —> Gleditsia triacanthos L. ‘Inermis’
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus sabina L. —> Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —»Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. —> Koelreuteria paniculata LAXM. 
Liriodendrón tulipifera L. —» Liriodendron tulipifera L.
Ostrya carpinifolia Scap. —> Ostrya carpinifolia SCOP.
Parthenocissus quinquefolia (L.) PLANCH. —> Parthenocissus quinqae

folia (L.) PLANCH.
Picea alba Lk. —» Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Picea omorica P. —> Picea omorika (PANC.) PURK.
Pinus rigida Mill. —> Pinus rigida MILL.
Platanus orientalis L. —> Platanus orientalis L.
Prunus virginiana L. —> Prunus virginiana L.
Pseudotsuga Douglasii var. glauca hort. —» Pseudotsuga menziessi 

(MIRB.) FRANCO var. glauca (BEISSN.) FRANCO 
Robinia monophylla piramidalis hort. —» Robinia pseudoacacia L. ‘Uni- 

foliola’
Robinia pseudoacacia formosa bella rosea hort. —> Robinia pseudoaca

cia L.
Spirea Douglasii Hook. —» Spiraea douglasii HOOK.
Spirea aquilegifolia Pali. —» Spiraea aquilegifolia PÁLL.
Tamarix gallica L. —> Tamarix gallica L.
Tecoma radicans L. —» Campsis radicans (L.) SEEM. ex. BUREAU 
Thuja gigantea Nutt. —> Thuja plicata DONN ex D. DON 
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Thuja occidentalis Warreana hort. —> Thuja occidentalis L. ‘Warre- 

ana’
Weigelia amabilis Plausch. —> Weigela coraeensis THUMB. 

Meggyesfalva (Maros -  Torda m.)
Lázár gróf parkja. Maros menti lapályon, ahol a talaj „televényes, 
homokos agyagáradvány” Tengerszint feletti magassága: 342 m, évi
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átlaghőmérséklet: 9,2°C; átlagos évi csapadékmennyiség: 730 mm. 
(Ez utóbbi adatok marosvásárhelyiek, de velük a park is jól jelle
mezhető.)

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea Mill.
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccharinum L.
Aralia japonica hort. vagy Aralia spinosa L. —> Aralia spinosa L. 
Catalpa syringaefolia Sims. —> Catalpa bignonioides WALTER 
Comus alba L. —> Cornus alba L.
Eleagnus angustifolia L. —> Elaeagnus angustifolia L.
Gleditschia triacanthos L. —> Gleditsia triacanthos L.
Halimodendron argenteum D.C. -» Halimodendron halodendron 

(PÁLL.) Vass 
Hibiscus syriacus L. —> Hibiscus syriacus L.
Juniperus sabina L. —» Juniperus sabina L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB 

ex MURRAY) STEUD.
Picea excelsa pendula Carr. —> Picea abies (L.) KARST. ’Pendula’ 
Pinus excelsa Wall. —» Pinus wallichiana A.B. JACKS.
Pinus ponderosa Dougl. -» Pmws ponderosa DOUGL.
Pinus rigida Mill. —» Pinus rigida MILL.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus palustris Durvi. —» Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Taxodium distichum Rich. —» Taxodium distichum RICH.
Thuja occidentalis Warreana hort. —> Thuja occidentalis L. ‘Warreana’ 
Thuja plicata Don. —> Thuja plicata DONN ex D. DON 
Thuja occidentalis compacta Knicht. —> Thuja occidentalis L. ‘Compacta’ 
Tsuga canadensis Carr. —» Tsuga canadensis CARR.
Weigelia rosea Lindl. -» Weigela florida (BUNGE) A. DC.

Radnót (Kis -  Küküllő m.)
Római katolikus státus parkja. „A Maros folyó völgyében síkon terül el. 
Talaj homokos agyag-áradvány pala alapon.”
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Aesculus hipocastanum L. —> Aesculus hippocastanum L.
Quercus pedunculata pectinata hort. —> Quercus robur L. ‘Pectinata’ 
Robinia pseudoacacia var. viscosa Vues. —> Robinia viscosa VÉNT. 
Thuja plicata Don. —» Thuja plicata DONN ex D. DON 
Thuja occidentalis compacta Knicht. —> Thuja occidentalis L. ‘Com

pacta’
Tilia tomentosa var. calvescens Schur. —> Tilia tomentosa MÖNCH. var. 

calvescens SCHUR

Sáromberke (Maros -  Torda m.)
Teleki gróf parkja. A Maros mellett, áradványtalajon terül el. Tengerszint 
feletti magassága: 365 m.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea MILL.
Abies concolor lasiocarpa Engelm et. Sarg. —> Abies concolor (GORDON 

et GLEND.) LINDL. ex. HILDEBR. var. lasiocarpa (HOOK.) BEISSN. 
Abies Pinsapo Boirs. —> Abies pinsapo BOISS.
Acer zacharinum Wangenh. —» Acer saccharinum L.
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD.
Celtis australis L. —» Celtis australis L.
Coryllus columa L. —» Corylus colurna L.
Cydonia japonica Pers. —> Chaenomeles japonica (THUNB) LINDL. ex 

SPACH.
Cupressus Lawsoniana Murr. —> Chamaecyparis lawsoniana (A. MUR- 

RAY) PARL.
Fraxinus excelsior pendula hort. —» Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Liriodendron tulipifera L. —» Liriodendron tulipifera L.
Philadelphus latifolius Schrd. —> Philadelphus latifolius SCHRAD ex 

DC.
Picea pungens Engelm. —> Picea pungens E n g e l m .
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Quercus pedunculata pendula hort. —> Quercus robur L. ‘Pendula’ 
Taxodium distichum Rich. —> Taxodium distichum RICH.
Tilia tomentosa var. calvescens Schur. —» Tilia tomentosa MÖNCH. var.

calvescens SCHUR 
Ulmus campestris pendula hort. —» Ulmus minor MILL. ‘Pendula’ 
Weigelia rosea Lindl. -» Weigela florida (BUNGE) A. DC.
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Szabéd (Maros -  Torda m.)
Erdészeti kísérleti telep. 352 m tengerszint feletti (átlagos) magasság
ban, hegyoldalban, ahol a talaj vastagsága felfelé haladva csökken, egé
szen 20-30 cm-ig. Jellemzően mezőségi állapotok, ahol a telepet vízmo
sások is „keresztül kasul” szabdalják.

Acer dasycarpum Ehrh. v. Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccha- 
rinum L.

Aesculus hipocastanum L. —» Aesculus hippocastanum L.
Amorpha fragrans hort. —> Amorpha fragrans hort.
Broussonetia papirifera Went. -> Betula papyrifera WENT.
Buxus sempervirens angustifolia hort. —> Buxus sempervirens L. A n

gustifolia’
Carya olivaeformis Nutt. —> Carya illionensis (WANGENH.) K. KOCH 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —» Catalpa speciosa J.A. WARD.
Celtis australis L. —> Celtis australis L.
Cercis syliquastrum L. —> Cercis siliquastrum L.
Corylus columa L. —> Corylus colurna L.
Cydonia japonica Pers. —> Cydonia japonica PERS.
Eleagnus angustifolia L. —> Elaeagnus angustifolia L.
Eleagnus argentea Pursch. —> Elaeagnus commutata BERNH. ex 

RYDB.
Fraxinus oregana Nutt. -» Fraxinus latifolia BENTH.
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gleditschia inermis Mill. —» Gleditsia triacanthos L. ‘Inermis’ 
Gleditschia triacanthos Bujoti hort. —» Gleditsia triacanthos L. ??? 
Juglans cinerea L. —> Juglans cinerea L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Koelreuteria paniculata Lascm. -» Koelreuteria paniculata LAXM. 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Liquidambar styraciflua L. —> Liquidambar styraciflua L.
Maclura aurantiaca Nutt. —> Maclura pomifera (RAF.) C. K.
Mespilus germanica L. —» Mespilus germanica L.
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB.

ex MURRAY) STEUD.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.

80



Robinia monophylla piramidalis hort. —> Robinia pseudoacacia L. ‘Uni- 
foliola’

Sophora japonica L. —» Sophora japonica L.
Weigelia rosea Lindl. —> Weigela florida (BUNGE) A. DC.

Szászrégen (Maros -  Torda m.)
Városi park. 398 m tengerszint feletti magasságon fekszik, a Maros sík
ján. Áradványtalaj, a legnagyobb hideg: - 25°R (-31 °C).

Abies concolor Lindl et Górd —» Abies concolor (GORDON et 
GLEND.) LINDL. ex. HILDEBR.

Abies concolor lasiocarpa Engelm et Sarg. —> Abies concolor (GORDON 
et GLEND.) LINDL. ex. HILDEBR. var. lasiocarpa (HOOK.) BEISSN. 

Aesculus hipocastanum L. —» Aesculus hipocastanum L.
Betula alba laciniata hort. —> Betula pendula ROTH ’Laciniata’ 
Gleditschia triacanthos L. —» Gleditschia triacanthos L.
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Picea excelsa pendula Carr. —» Picea abies (L.) KARST. ’Pendula’ 
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Quercus palustris Durvi. —» Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus rubra L. —» Quercus rubra L.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
Ulmus campestris pendula hort. —> Ulmus minor MILL. ‘Pendula’

Marosvécs (Maros -  Torda m.)
Kemény báró parkja. Részben fennsíkon, részben keletre hajló, 15-20°- 
os lejtőn terül el. A talaj „televényes”, de köves is (az egykori bástya ma
radványai). A tengerszint feletti magassága: 425 m.

Acer dasycarpum longifolium Spáth. —» Acer saccharinum L.
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. —> Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. 
Fraxinus excelsior pendula hort. —> Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ 
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Hibiscus syriacus L. —» Hibiscus syriacus L.
Juniperus sabina tamariscifolia Ait. —» Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’ 
Paulownia imperials Sieb et Zucc. —> Paulownia tomentosa (THUMB. 

ex MURRAY) STEUD.
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Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Ulmus campestris pendula hort. —> Ulmus minor MILL. ‘Pendula’

Vadászerdő (Temes m.)
Erdőőri szakiskola parkja. Tengerszint feletti magassága: 95 m. A talaj 
sík és „alluvium származású, televényes, homokos agyag.” Az évi átlag- 
hőmérséklet: 11,9°C; a legnagyobb meleg: +37°C; a legnagyobb hideg 
(„rendes viszonyok között”): -17°C. Az évi csapadékmennyiség 674,3 
mm, amiből 350,8 mm a tenyészidőszakban hullik le.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea MILL.
Amorpha fruticosa L. —> Amorpha fruticosa L.
Broussonetia papirifera Went. —» Broussonetia papyrifera WENT. 
Buxus sempervirens L. —> Buxus sempervirens L.
Carya alba Nutt. -» Carya ovata (MILL.) K. KOCH.
Carya olivaeformis Nutt. —> Carya illinoinensis (WANGENH.) K. KOCH 
Carya tomentosa Nutt. —» Carya tomentosa (LÁM ex POIR.) NUTT. 
Castanea japonica D.C. —> Castanea crenata SIEBOLD. et ZUCC. 
Catalpa speciosa J.A. Ward. —> Catalpa speciosa J.A. WARD. 
Chionauthus virginica L. —> Chionanuthus virginicus L.
Corylus avellana atropurpurea hort. —> Corylus avellana ‘Atropurpurea’ 
Corylus columa L. —> Corylus colurna L.
Crataegus coccinea L. —» Crataegus pedicellata SARG.
Cydonia japonica Pers. —> Chaenomeles japonica (THUMB.) LINDL. 

ex SPACH.
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. —> Deutzia crenata SIEB. et ZUCC. 
Elaeagnus angustifolia L. —> Elaeagnus angustifolia L.
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH 
Hibiscus syriacus L. —> Hibiscus syriacus L.
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Larix leptolepis Murr. —> Larix kaempferi (LAMB.) CARRIERE 
Liriodendron tulipifera L. —> Liriodendron tulipifera L.
Maclura aurantiaca Nutt. —> Maclura pomifera (RAF.) C.K. SCHNEID. 
Philadelphus coronarius L. —> Philadelphus coronarius L.
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Picea alba Lk. —> Picea glauca (MOENCH) VOSS 
Pinus rigida Mill. —> Pinus rigida MILL.
Pinus strobus L. —> Pinus strobus L.
Platanus occidentalis L. —> Platanus occidentalis L.
Platanus orientalis L. —> Platanus orientalis L.
Pseudotsuga Douglasii Carr. —> Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO 
Quercus coccinea Wangenh. et Wild. —> Quercus coccinea MÜNCHH. 
Quercus palustris Durvi. —> Quercus palustris MÜNCHH.
Quercus rubra L. —> Quercus rubra L.
Quercus tinctoria Burtr. —> Quercus velutina LÁM.
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Tamarix gallica L. —> Tamarix gallica L.
Thuja occidentalis L. —> Thuja occidentalis L.
Thuja plicata Don. —> Thuja plicata DONN ex D. DON
Thuja occidentalis compacta Knicht. —> Thuja occidentalis L. ‘Compacta’

Válaszút (Kolozs m.)
Bánffy báró parkja. A Szamos síkján terül el, így talaja „eléggé mély és 
televényes, homokos agyagaradvány, pala alapon.” A legnagyobb mért 
hideg: -27°C.

Abies balsamea Mill. —> Abies balsamea M il l .
Abies concolor lasiocarpa Engelm. et Sarg. —> Abies concolor (GORDON 

et GLEND.) LINDL. ex HILDEBR. var. lasiocarpa (HOOK.) BEISSN. 
Abies Regineae Amáliáé Hildr. —> ???
Acer zacharinum Wangenh. —> Acer saccharinum L.
Berberis aquifolium Pursch. —> Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. 
Caragana arborescens Lám. —> Caragana arborescens Lám.
Castanea japonica D.C. —> Castanea crenata SIEBOLD et ZUCC. 
Eleagnus angustifolia L. —» Elaeagnus angustifolia L.
Fagus sylvatica atropurpurea hort. —> Fagus sylvatica L. ‘Atropunicea’ 
Gingko biloba L. —> Ginkgo biloba L.
Gleditschia triacanthos Bujoti hort. —» Gleditsia triacanthos L.
Juniperus sabina tamariscifolia Ait. Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’ 
Pinus strobus L. —» strobus L.
Quercus pedunculata piramidalis hort. —> Quercus robur L. ‘Fastigiata’ 
Sophora japonica L. —> Sophora japonica L.
Thuja occidentalis L. —» Thuja occidentalis L.
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Tilia platiphyllos piramidalis hort. —> Hlia platyphyllos SCOP. ’Pyramidalis’ 
Tsuga canadensis Carr. —» Tsuga canadensis Carr.
Ulmus campestris pendula hort. —» Ulmus minor MILL. ‘Pendula’ 
Ulmus campestris piramidalis hort. —> Ulmus minor MILL. ‘Pyramidalis’

Zsombolya (Torontál m.)
Csekonics gróf parkja. Talaja „mély, televényes, meglehetősen kötött 
agyag”-gal. Tengerszint feletti magassága: 82 m. Átlagos csapadék- 
mennyiség 815 mm/év. A leghidegebb napok átlagban -16,8°C-osak.

Abies balsamea Mill. -» Abies balsamea MILL.
Catalpa syringaefolia Sims. —> Catalpa bignonioides WALTER 
Celtis occidentalis L. —» Celtis occidentalis L.
Gingko biloba L. —» Ginkgo biloba L.
Gymnocladus canadensis Lám. —> Gymnocladus dioicus (L.) K. KOCH 
Juglans nigra L. —> Juglans nigra L.
Juniperus virginiana L. —> Juniperus virginiana L.
Liriodendron tulipifera L. —» Liriodendron tulipifera L.
Tsuga canadensis Carr. —> Tsuga canadensis CARR.

Végül hadd utaljunk arra, hogy PÉCH felsorolása Erdélyt illetően 
sem lehetett teljes. Továbbá az ő felmérését követően is történtek újabb 
park- és kertlétesítések. Közülük megemlíthetjük például dr. Csíky Dé- 
nest, aki Gyergyószentmiklóson saját kertjében ültetett idegenhonos fa
fajokat.211
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9. ERDŐVÉDELEM

A klasszikus erdővédelemtan meghatározását TÉGLÁS Károly a követ
kezőképpen adja: „az erdővédelemtan feladata: megismertetni mindazon 
elveket és szabályokat, melyeknek szem előtt tartásával, illetőleg alkal
mazásával, az erdő állományát, termékeit, berendezését és a fák alkal
mazhatóságát fenyegető, kívülről jövő veszélyeket elhárítjuk, vagy lega
lább kisebb mértékre szállíthatjuk alá.”212 Ezen külső károkozók között 
természetesen az első az ember lehet, aki erdőrendészeti kártételt okoz. 
Az abszolutizmus „fellazulása”, 1861 körül az Erdélyi Főkormányszék 
kénytelen volt a következő rendeletet kiadni, mivel a falusiak egy része 
újra rávetette magát az erdőkre. (Lásd a 7. számú mellékletet.)

Az erdei kihágások megtorlásával kapcsolatban nem szóltunk eddig 
arról az átmeneti időszakról, amely az alkotmány helyreállításától 
(1867) az erdőtörvény életbelépéséig (1880) terjedt. Akiegyezés évében 
az erdőkárosítási esetek kikerültek a politikai hatóságok hatásköréből és 
minden egyes esetben törvényszéki eljárást kellett lefolytatni.213 Tehát a 
helyi (falusi, járási) elöljárók már nem fenyíthettek, büntethettek, mi
közben a bíróságok legfontosabb dolgai mellett egy-egy erdőkárosítás 
megvizsgálása, netalán büntetés kiszabása igen-igen sokadlagos kérdés 
volt. Mégis célszerű egy eseményt idézünk.

1871-ben Kolozsvárott elítéltek két fatolvajt, akik a katolikus vallásalap 
erdeiből 125 frt értékű fát loptak.214 Az esetet az tette különlegessé, hogy a 
vádlottak tehetősek, egyikük mintegy 100 ezer frt-nyi vagyonnal rendelke
ző személy volt. Azaz egyáltalán nem voltak a fára rászorulva, de a falopás 
csábításának ilyen anyagi háttérrel sem tudtak ellenállni. A bíróság minde
nesetre jelentős, egy évet meghaladó szabadságvesztésre ítélte őket, mivel 
az említett módosságukat súlyosbító körülményként vette figyelembe.

A korábbi gyakorlatot az erdőtörvény megszüntette, csak 30 frt kár 
feletti esetekben kellett bírósághoz fordulni. (Fontos: csak a feldolgozat
lan, élő fában keletkezett károkról van szó, mert például a rakodókról el
lopottakat -  mint jogtalan eltulajdonítást, függetlenül annak értékétől -  
közvetlenül bírósághoz utalták.) Mindezek ellenére a gyakorlatban szá
mos, az erdei kihágások megtorlását nehezítő körülmény merült fel. 
Ezekből idézünk néhányat.

A kolozsvári erdőigazgatóság az 1880-as évek elején panaszkodott, 
hogy az erdőtörvény alapján ugyan az erdei kihágásokat elsőfokon soron
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kívül, 30 napon belül kellett volna tárgyalni, de az illetékesek „a beje
lentett erdőkihágási lajstromokat csomagokba rakva, olykor fél eszten
deig sem tárgyalják”.215 Ennek ugyan a praktikus okai nyilvánvalók (a 
tanúskodó erdőőrök, illetve a -  gyakran visszaeső -  elkövetők egy alka
lomra való behívása, illetve a kihágásokkal kapcsolatos adminisztráció 
„szalagszerűvé tétele”), mégis hiba, hiszem az el nem ítélt károkozók 
rossz példáját netalán mások is követik -  szintén bízva az elhúzódó ítél
kezésben.

A Csíkszeredái erdőhivatal 1888. évi jelentéséből216 pedig az derül ki, 
hogy az eljárások gyorsítása végett a feljelentők nem az erdőtermékekre 
vonatkozó érték- és árszabályzatot alkalmazták, hanem önkényesen ke
vesebb kárt állapítottak meg. Ezzel a 30 frt-ot meghaladó vétség, illetve 
bűntett kategóriába tartozó eseteket is „leszállítják” az erdei kihágások 
szintjére. Ebbe az erdőhivatal is kénytelen belemenni, mert így legalább 
az ügy az erdei kihágások szintjén, a szolgabíróságoknál elindul, egyéb
ként a rendes bírósági eljárásra talán nem is kerül sor.

A kihágások után folytassuk az erdőt veszélyeztető élőlényekkel.
Az emlősök világából a pele károsítására nem hoztunk eddig példá

kat. Máramarosból tudósítottak arról, hogy az „erdei hétalvó” a fenyő- 
fiatalosokban érzékeny károkat okoz.217 A fácskák vezérhajtását rágja le, 
amivel növekedésüket, illetve a későbbi felhasználásukat gátolja.

Az egerek ellen az Osztrák-Magyar Államvasút-társaság csemete
kertjeiben kétféle módszerrel is próbáltak védekezni. Az elvetendő ma
gokat míniumba vagy petróleumba áztatták, illetve az ágyások mellett 
csapdákat állítottak fel. Ez utóbbiak éjjelente akár 300 egeret is fogtak, 
s az ismételt felállításukra egy fiatal napszámost alkalmaztak.218

A rovarok közül legelőször az ormányosbogarakat említjük meg. A 
lippai főerdőhivatalban -  miként azt MAROSI Ferenc leírta -  az 1880-as 
évek második felében az Orchestes fagi L. és a Phyllobyus argentatus L. 
károsított.219 Ez utóbbi főleg a magyar tölgyeseket rágta. Sőt ugyanő 
figyelmeztetett arra, hogy az erdei hangya (Formica rufa L. ) szükség
ből (?) a magyar tölgy hajtásait is elhordja.

Az időszakot végigkíséri a gyapjaspille (Lymantria dispar L.) meg
megújuló kártétele. A lippai erdőkben „egész halmokban” hevertek a 
„hemyóhullák”, sőt „a poshadó tömeg a levegőt is megrontotta.”220 A 
pille az 1870-es évek után a 80-as években is fellépett, ami a tudomá
nyos érdeklődést ébresztette fel. BÍRÓ Lajos, akit elsősorban Új-Gui- 
nea-kutatóként tartunk számon, ekkor járt a Görgény völgyében. S „Bu-
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nyászán megtalálta, amit keresett: az apácalepkét. Körös-körül az erdő 
úgy nézett ki, mintha tűzláng szaladt volna végig rajta. Csupasz, lomb
talan fák meredtek az égnek. A hímlepkék milliós rajai köröztek a leve
gőben, míg a nőstények mozdulatlanul ültek friss petéiken.”221

Később, az 1900-as évek elején Maros-Torda megyében az aranyfa- 
rú pille (Portenzia chrysorrhoeá) okozott gondot. Ugyanakkor az akác
cal végzett kopárfásításokban megjelent -  mint mindenütt az országban
-  az akác pajzstetű.222

HIB[B]JÁN János az 1900-as évek elején figyelt fel a Sepsibese- 
nyő (Háromszék m.) határában végzett kopárfásítás erdeifenyőit káro
sító Caeöma pinitorqum A. Br. nevű gombára.223 Ráadásul a gomba a 
csemetekerti vetésekben is fellépett. Szintén csemetekerti károsításról 
tudósított OSTERLAMM Ernő. Úgy találta, hogy a Dobosánál (Kras- 
só-Szörény m.) végzett, tölgycsemetékkel végrehajtott, köztesműve
léssel egybekapcsolt erdőfelújításban a tölgylisztharmat kevésbé ve
szélyes, mint a csemetekertekben.224 A megfigyelések -  így OSTER- 
LAMMé is -  mindenesetre nemcsak az erdészettudomány ismereta
nyagát növelték, hanem a mesterséges erdősítések fokozott erdővédel
mi igényére is rámutattak.

„Temes megyében a Hylesimus Fraxini és a Scolytus multis triatus 
nevű rovarok jelentek meg, mely a föllépés helyén a kőris állomány ki
száradását okozza. A kiszáradást gyors kivágással előzik meg.” -  írták az 
1893. évi megyei beszámolóban.225 Szintén így, gyorsított fakitermelés
sel igyekeztek a már megtámadott, gyapjaspille által károsított állomá
nyokat is kitermelni.226 Ezzel nemcsak a faanyag értékesítésére töreked
tek, hanem az erdők megújulásra is megpróbálták elősegíteni. Hiszen 
tudták: az erdő egy önszabályozó, így regenerálódásra képes rendszer. 
Ehhez azonban meg kellett fogadni az intést: ,jó az erdőt szorgalmasan 
megvizsgálni, hogy az előforduló rendkívüli jelenségeket kellő időben 
észrevenni, az előidéző okokat alaposan kipuhatolni, s a felismert bajt 
mindjárt csírájában elfojtani lehessen.”227

9.1. Erdőégések, -égetések

A témához még egyszer vissza kell térnünk. Részben újabb adatok rög
zítése miatt, részben pedig az erdő szukcessziója okán. Ez utóbbival 
kapcsolatban utalunk a nagy erdőciklusra, ahol a katasztrófaterület oko

87



zója, így az erdő megújítója éppen az erdőtűz.22* Természetesen rögtön 
hozzá kell tennünk, hogy az erdőfejlődés irányát és dinamikáját az em
beri beavatkozás a XX. századra jelentősen befolyásolta. Ennek ellené
re a nagyborosnyói (Háromszék m.) erdőgondnok 1894-ben arról pa
naszkodott, hogy a leégett (és legeltetett) tölgyeseket több helyen nyíres 
pionírerdők váltották fel.229 Azaz a gazdálkodó ember hagyta a szuk- 
cessziós változást érvényesülni; a folyamatba nem avatkozott be, azt 
nem igyekezett gyorsítani.

A tűzzel kapcsolatos adatokat JAKAB Elek összefoglalójával 
kezdjük, aki 1799-ből idéz erdőégést, -égetést eltiltó főkormányszéki 
rendeletet. Mi pedig hozzátesszük még az 1852. évi osztrák erdőtörvény 
erdőégésekre vonatkozó rendelkezéseit (44-49.§.-ok), illetve az osztrák 
(polgári) büntető törvénykönyvet: a fáklyával utazók az erdőkben köte
lesek fáklyáikat eloltani (454-455. §-ok).230

Anton KERNER a Bihar-hegységgel kapcsolatban írta le, hogy az ot
tani pásztorok nemcsak gondatlanságból okoznak tüzet, hanem „azzal 
szórakoznak, hogy az öreg fák belsejét kiégetik, és abban gyönyörköd
nek, hogy a füst fent kigomolyog, mint egy kéményből.”231 Ez a „dévaj 
szórakozás” máshol gazdasági (kereskedelmi) érdekkel párosult. 1866- 
ban Borsa (Máramaros m.) környékén 15 helyen gyújtották fel az erdőt, 
illetve a ledöntött fákat. (Szeptember végén, már a nyár elején kivágott, 
szállításra előkészített, részben kiszáradt törzsek időszakában vagyunk!) 
A csendőrség „rendkívüli buzgalmat fejtett ki -  írta a tudósító -  a tűz ol
tása iránti intézkedésekben, míg a lakosság legnagyobb része közönyö
sen viselte magát.” A csendőrség buzgalmának volt köszönhető az is, 
hogy „egy izraelita /.../, a ki a gyújtás gyanúja több körülménynél fogva 
súlyosan terhel, befogatott.232

Déváról (Hunyad m.) azt írják 1880-ban, hogy az erdőégetések 
„szenvedélye” apáról fiúra száll. Különösen ott gyakorolják, ahol a kö
zségeknek juttatott erdők netalán kinőnének a marha szája alól. „E má
sodik Káintól élesztett tüzek” aztán a nép utolsó közös vagyonát, az er
dőt is tönkreteszik.233

Az erdők égetése, a gyújtogatás két 1880-as évekbeli Fogaras me
gyei útleírásban szerepel. Az egyik turista, Primics György a „Porumbá- 
ki-havasok” „Magura” hegyén (1139 m) látta, hogy annak „keleti lejtő
jén vagy két óra járásnyi területen az egykori rengeteg fenyü-erdő leég
vén, most teljesen romban hever; a félig leégett és ledűlt fényük egymá
son keresztül-kasul hevernek, majdnem teljesen elfödve a hamvas tala
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jón buján tenyésző növényzet által, és oly tömkeleget képeznek, melyen 
keresztül haladni vajmi keserves munka.” FEKETE Lajos pedig a már 
idézett, 1882. évi fogarasi kirándulása alatt látta, hogy az üvegcsűrök 
munkásai is gyújtogatják az erdőt. A „fáknak felületes elégése és állva 
való megszáradása folytán [ugyanis] gyorsan égő lángfát” kapnak.234

A székelyföldi erdőégetések mögött SZÁVA Farkas szintén a közös 
tulajdont, illetve a pásztorok érdekeit látja. Különösen a tavaszi erdőége
tések veszélyesek, mert a nyáriakat, a villám által okozottakat, a vihart 
követő „záporeső” eloltja.235 A tavaszi, bükkerdőkben történt égésekről 
tudósít 1890-ben Ősmarosszék Havasgazdaságának erdőtisztje, CSA
NÁDY Attila. Különösen azt emeli ki, hogy az 50-60 kh-as (29-35 ha) 
„Szárazoldal” erdőrész alomtüzéhez segítséget nem kaptak, csak ketten- 
hárman igyekeztek a „harapégést” megfékezni.236

A segítségnyújtás -  erdőtörvényben is előírt -  elmulasztásával több
ször is foglalkoztak. Az 1907. évi őszi erdőtüzek kapcsán írta LEBER 
Antal Szatmár megyéből, hogy az Avas-hegységben az avasányok csak 
2 korona napidíj mellett lettek volna hajlandók a tűzoltásban részt ven
ni. Egyébként meg azt mondják: „az uraké ég, nem az övék!” A Székely
földről ugyancsak ezt írták: „Az oltásra a nép nem kapható, s így esik 
meg, hogy az erdő nemcsak napokig, hanem hetekig is ég, s ha a tűz a 
felnőtt fákat nem is hamvasztja el egészen, de azok kiszáradását bizto
san előidézi.” Következésképpen a székelyek nemcsak a mai, hanem a 
jövő nemzedék kereset- és megélhetési forrását is elpusztítják, illetve 
nemtörődömségükkel elpusztulni hagyják.237

PODHRADSZKY Emil 1895-ben a tűzeset megakadályozására há
rom, együttesen alkalmazandó módot javasolt: 1. A lakosság oktatását, 
nevelését; 2. A tüzet okozók komoly büntetését; 3. A tűzoltásban részt
vevők jutalmazását. Összességében a korábbi és az új módok hatéko
nyabb erdőőrzést is megköveteltek volna, bár továbbra is érvényes volt, 
hogy minden egyes erdőbe tévedő mellé nem juthatott erdőőr vagy erdő
pásztor. Ráadásul sokszor a tüzek nem is az erdőben, hanem a szomszé
dos területeken keletkeztek.238

A román vagyonközösségi erdőkben dúló tüzekről több híradásból 
tudunk.239 Közülük hadd emeljük ki BODOR Gyula 1896. évi írását.240 
BODOR az Aranyos-Beszterce völgyében figyelt fel arra, hogy a tűz az 
erdőművelőnek akár kapóra is jöhet. A tűz ugyanis egy fel nem újult vá
gásterületet tavasszal „látogatott meg.” Ott a felverődött kórókat, pionír
fákat leperzselte, de sem a szomszédos erdőkben -  a zárt állományok
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alatt még hó volt - ,  sem a talajban -  mert az még fagyott -  nem tett kárt. 
Az addig mindössze 0,1 zárlatú fenyőújulatot ugyan elpusztította, de a 
„kitakarított” vágásterületen neki lehetett kezdeni a mesterséges erdőfel
újításnak. Azaz az ember okozta beavatkozást az értő emberi akarat, 
munka az erdő javára fordíthatja.

A tűz azonban az erdőfelújításra legtöbbször káros volt. Például 1894 
novemberében Borgóprund határában mintegy 25 hektárnyi „tisztáson” 
az „elszáradt nagy fu és gaz kitűnő táplálékot adott” a tűznek, amely így 
„az alig 50 méternyi távolságban lévő 100 holdnyi luczfenyő ültetvényt” 
fenyegette. A lakosságot -  mintegy 30 főt -  csendőrséggel kellett az ol
táshoz „kihajtani” Mindenesetre az erőfeszítésük eredményre vezetett; 
a tüzet megfékezték.241

Végül a „népi igazságszolgáltatás” mondában való megjelenítését 
idézzük. A Hunyad megyei Petru-tetővel kapcsolatban jegyezték fel, 
hogy ott valamikor szép fenyőerdő volt. Az ördög azonban egy Petru ne
vezetű legénnyel felgyújtatta. „A legény a hegytetőről nézte a lángoló 
erdőt, de aztán zápor támadt, mely kioltá a tüzet, egy villám pedig lecsa
pott Petrura és szétzúzta testét, a hová vére freccsent, azon a helyen eső 
alkalmával vörös foltok támadnak a sziklákon.”242
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10. ERDEI MELLÉKTERMÉKEK

„Használhatatlan és értéktelen erdőtermények nem léteznek” -  írták, ál
lapították meg már a XIX. században.243 Ennek megfelelően az erdőgaz
dasági melléktermékek között számtalan anyagot találunk, amelyeket 
ma már csaknem elfelejtettünk, illetve szintetikusan állítunk elő. Példá
ul a nyírfaszurkot, amely korábban az oroszok „bagarianyagát” jelentet
te,244 a XX. században Magyarországon már nem termelték (bár a délvi
déki kivándorlási kongresszuson szóba került245).

Ez erdei mellékhasználatok körébe tartoztak a mészkő- és márvány- 
bányák. A kincstár strezakercsisorai (Fogaras m.) erdőgondnokságában 
hirdetett meg márványbányabérletet. Először, 1903-ban, egyben, majd 
négy év múlva a kihozott, Alsóárpásra leszállított márvány után külön 
kellett fizetni.246

Az állati termékek, mint mellékhasználat tárgya, között itt csak az er
dei méhészkedésre utalunk. A mézen kívül a viasz is komoly forgalmi ér
téket képviselt.247

A növényi melléktermékek sorát a gubaccsal kell kezdenünk. Bár a 
gubacsgyűjtés jelentősége fokozatosan csökkent, mégis idézhetjük a lu- 
gosi erdőigazgatóság 1882. évi hirdetését, amikor több erdőgondnokság
ból származó, a kincstár saját közegeivel gyűjtött gubacsot kínált eladás
ra. A beraktározott, például a vadászerdei (Temes m.) „ódon vadászkas
télyban” felhalmozott árut az árverezni szándékozók előzetesen megte
kinthették, majd mázsa szerint licitálhattak rá. (Az árverés előtti vizsgá
latra azért adtak lehetőséget, hogy a vevők utólag semmiféle minőségi 
kifogást ne tehessenek.)248

A lucfenyőkéreg cserzőanyag-nyerési célú felhasználása a XX. század ele
jén is dívott,249 míg a jegenyefenyő kérgét ilyen célra nem lehetett eladni.250

VITA Zsigmond 1994-ben megjelent dolgozatában a Nagyenyed 
(Alsó-Fehér m.) környékén gyűjtött „tápláléknövényeket” veszi sor
ra.251 Mi hadd tegyük még hozzá, hogy a vadkörtét és vadalmát Erdély- 
szerte ecetkészítésre gyűjtötték. A kovásznai (Háromszék m.) erdő
gondnok 1898. évi jelentésében erre a mellékhasználati formára külön 
is kitér.252

Mielőtt továbbmennénk, idézzük „Magyarpéterlaka földbirtokos kö
zönsége” (Maros-Torda m.) erdejének üzemtervi bejegyzését: „Mellék
használatok /.../ Vadászat. Erdei gyümölcs, gyógyfű stb. szedés. Fű (szé
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na és saijú termelés).”253 Tehát az erdészeti adminisztráció a mellékhasz
nálatokat is -  miként már láttuk -  figyelemmel kísérte, nyilvántartotta.

A kereskedelmi és iparkamarai beszámolók szerint a málna, szamó
ca, illetve a borókamag (ez utóbbi a fenyőpálinka alapanyaga) szedése, 
piacra vitele helyenként számottevő lehetett.254 Ezt általában maguk a 
gyűjtögetők, illetve valamelyik családtagjuk értékesítette. A kincstári er
dőkben mindenesetre ezért fizetni kellett; literenként 2 fillért. DARÁ
NYI Ignác miniszter viszont lehetővé tette, hogy egy-egy szezonban 
egyszeri befizetéssel „megváltsák” az említett gyümölcsök gyűjtését. 
Annál is inkább, mert a személyenkénti, ráadásul naponkénti ellenőrzés 
szinte megoldhatatlan feladat elé állította az erdészeti személyzetet.255

Külön kiemeljük Fogaras megyét, ahol a „Porumbáki-havasok”-ban ke
letkezett tűzvész után olyan málnások verődtek fel, ahonnan „egy egész 
vármegyének e nembeli szükségleteit bőven lehetne fedezni vele.”256 HAJ
DÚ János pedig arról tudósít, hogy a háziasszonyok a sárgás, krémszínű 
termésű bogyókat kedvelik, mert az abból készített befőtt értékesebb.257

Az említett „őstermelői” erdeigyümölcs-forgalmazás mellett a XX. 
században kereskedők is megjelentek. Soós Károly ilyen vállalkozásáról 
tudunk, aki Marosvásárhelyt próbált állami segéllyel üzletet vinni -  ke
vés sikerrel.258 Ugyancsak kereskedelmi cikknek számítottak a gyógynö
vények is.259 A Nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara 1908. évi jelen
tésében arról olvashatunk, hogy a gyűjtők csak a legismertebb „tömeg
cikkeket” szedik. Ha azokból sok terem, akkor sem állnak át másra -  mert 
további növényeket nemigen ismernek -, így a keresetük elmarad.260

A háború idején aztán nemcsak szeder-, málna- és kökénylevelet 
gyűjtöttek a katonák teájához, hanem csalánt is a ruházat előállításá
hoz.261 Ugyanakkor „stratégiai cikk”-é lépett elő a tölgy- és bükkmakk, 
továbbá a vadgesztenye.262 Az iskolai tanerők ugyan nem vették szíve
sen, hogy ezekre az akciókra általában az ő vezényletükkel a tanulóiijú- 
ságot rendelték ki, de a háború utáni nehézségek fényében aztán mindez 
csekély áldozatnak számított.

10.1. Erdei legeltetés, lombtakarmánynyerés

Az erdészeti tudomány egyik klasszikusa, A. SCHWAPPACH szerint az 
erdők rossz állapota elsősorban az erdei mellékhasználatok-, főleg az er
dei legeltetés okozta károkra vezethető vissza.263 Ez a megállapítás foko
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zottan érvényes a lomberdőkre. Pedig „a nevedékeny Élőfák” legelteté- 
si tilalmazása a XVIII. századtól Erdélyben is folyik. Kevés sikerrel. 
(Lásd a 8. számú mellékletet.) A századfordulón a kérdést számtalan
szor vizsgálták, és tudjuk, igazán megfelelő, mind az állattenyésztés, 
mind az erdőgazdaság érdekeit figyelembe vevő megoldást nem találtak, 
nem találhattak.

Az újonnan felmerülő adatok szempontjából célszerű FEILITZSCH 
Arthur báró gyakorlati (és didaktikailag is jól használható) kategorizálá
sát követnünk.264 Szerinte az erdőgazdálkodás és a legelő a következő 
helyeken találkozik.
1. Fáslegelő. Ebben az esetben a legelő a lényeg, a fa csak annak védel

mét szolgálja. Ebbe a kategóriába általában a 0,2 záródású faállomá
nyokat sorolták. Később id. BÉKY Albert erre alkotta meg a fásítási 
célokat:265
-  a legelőn található, de fűtermesztésre nem alkalmas területek be- 

fásítása;
-  a legelő körülfásítása. Ez elsősorban a szél elleni védelmet szol

gálja, de akár a legelő és más művelési ágak elkülönítését is;
-  a legelő belsejében szélfogó fasorok, -pászták létesítése.

Tudjuk, a fenti, ideális legelőfásítás nem készült el, de mutatja: az
erdészeti tudomány kidolgozta a megfelelő, a legeltetést segítő rend
szert. (Lásd a 8. számú fényképmellékletet.)

2. Legelőerdő. Itt a fák (pásztásan, szórtan vagy csoportosan) legalább 
olyan fontosak, mint maga a legeltetés. A korábbiakban ezzel a kér
déssel, beleértve a legelőerdők üzemtervezését is, részletesen foglal
koztunk.

3. Havasi legelőgazdaság. Szintén korábbi vizsgálatok tárgya volt. Itt 
kiegészítésként egy XVIII. századi adatot idézünk.266 A magyarval- 
kói (Kolozs m.) református egyház és a magyarvalkói Valkai Miklós 
1726. január 7-én kötött egyezséget arról, hogy a Béles-havast Valkai 
Miklós és örökösei az egyháztól mindig elsőként bérelhetik. Valkai 
kötelezte magát a birtok bérének (16 magyar frt/év) pontos megfize
tésére, míg az egyház -  200 magyar forint büntetés terhe mellett -  ar
ra, hogy az említett birtokot addig nem adja másnak, amíg Valkaiék- 
nak kell. A havasi legeltetés ekkor értékesebb, nagyobb jövedelmet 
hozó volt, mint az erdő.

A fakitermelésben foglalkoztatott lovakat, ökröket szintén igye
keztek a havasi legelők felé terelni. S ezt a lehetőséget esetenként az
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árverési hirdetésekbe is belevették.267 Végül arra mutatunk rá, hogy 
nemcsak a lovak és tehenek menekülnek be nyáron a bögölyök elől a 
fák közé, hanem a juhoknak is szükségük van árnyékos helyre. A fe- 
jőkarámok is a fák közé kerülnek. Sőt -  miként azt a brassói kamarai 
jelentésben olvashatjuk -  „ezenkívül egy földcsík kell, hogy le vezes
sen a forrásokig, illetőleg le a völgyfenéki patakokig itató útnak.”268 
Azaz a havasi legelőgazdaság az erdőben is „működik” Ezek után 
érthető KABINA János felvetése: a véderdőknek ne csak az alsó, te
hát a többi erdő felőli határvonalát tűzzék ki és jelöljék meg állandó 
jelekkel, hanem a felsőt is. Ezzel ugyanis -  vélte -  megakadályozha
tó (mérsékelhető) a véderdők felső határának megtámadása, azaz az 
erdőhatár lejjebb kerülése.269

4. Erdei legeltetés. A századforduló erdészete megelégedett azzal, hogy 
legalább a legeltetési elő- és utótilalmat be tudta tartatni. Ha be tud
ta. Mindenesetre a „bűnös” erdőgazdálkodás állandó védekezésben 
volt. Ugyanakkor a tájékozottabbak azt is látták: Nagy-Britanniában 
vagy a Fekete-erdőben, a XVIII-XIX. századi legeltetési megszorítások 
a lakosok kivándorlásához, illetve városba költözéséhez vezettek. Kö
vetkezésképpen: bár az erdei legeltetés korlátozásai egyáltalán nem 
lehetnek egyedüli okai a falusiak nehezebb életkörülményeinek, de 
feltétlenül a változások irányába hatnak.270
Az erdei legeltetés különleges válfaja az erdősítések, illetve a ko

párfásítások legeltethetősége. Egy-két példán láthattuk, hogy akár a 
20 éven aluli erdősítésekben is beengedhető -  szigorú felügyelet mel
lett -  például a juh,271 de a lakosság általában éppen az erdősítések ti- 
lalmazása ellen lép fel a legelkeseredettebben. A kitett szalmacsóva, 
netalán a keresztbe rakott zsindely, sőt a legeltetést tiltó feliratok „ve
res posztó a nép szemében” -  írták a kortársak -  , és eljutottak odáig, 
hogy a kopárfásítások, sőt a veszélyeztetett erdősítések köré kerítést 
kell húzni.272

Aztán még egyre hadd utaljunk. Bánffy Miklós egyik regényében ér
zékletesen jeleníti meg, ahogyan a falusi elöljáróság szemet hunyt, sőt 
segített az erdősítésben legeltető falusiakat. Nemcsak afféle bocsánatos 
bűnnek tekintették, hanem az állattenyésztés érdekében elkerülhetetlen
nek is.273 S itt visszajutottunk az országos problémához: az erdőkbeli le
geltetés elkerülhetetlen. Az erdészek legfeljebb annyit tehetnek, hogy 
időbeli és helybeli korlátokat szabnak neki, s ha tudják, próbálják azt 
betartatni.
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A történeti hűség kedvéért meg kell emlékeznünk ILLÉS Nándor 
1883-ban kelt javaslatáról.274 Abból kiindulva, hogy az erdélyi legelők 
jelentős része az erdők kipusztítása után keletkezett, s a feltörekvő, 
itt-ott látható sarjak, bozótok az erdőt vissza tudnák adni, ezeket a te
rületeket -  vélte ILLÉS -  az erdőtörvény hatálya alá kellene vonni, 
így az erdészek gondoskodnának mind a kíméletes legeltetésről, mind 
a már lekopárosodott területek újraerdősítéséről. A beerdősített kopá
rokat pedig a véderdőkre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 
(Tudjuk, ez a kategorizálás megtörtént.) Egy érdekes, de a miniszté
riumi vélemény szerint megvalósíthatatlan használati módot is java
solt. A „jobb területeken” a (volt) fák sarjait engedni kellene -  a legel
tetés időleges elzárásával -  felnőni, majd a fákat levágni, a fiatal haj
tásokat takarmánynak használni, a talajt pedig néhány évig legeltetni. 
Azután egy újabb kímélet után a folyamatot elölről kell kezdeni. Ezen 
„rövid tumusú” használat biztosítaná a talaj megóvását és a legelteté
si igények kielégítését is, de -  miként azt ILLÉS hangsúlyozta -  csak 
a jobb területeken. A már szikláig lekopárosodott oldalakat275 esetleg 
ilyen „kettős hasznosítású”, takarmánytermelő erdőtalajokra lehetne 
cserélni. „Erre törvény nincsen, a javaslat tárgyalás alá nem vehető” -  
véleményezték a minisztériumban, de tudjuk, Ázsiában hasonló mód
szer most is dívik.

Az erdei legeltetés speciális eseteként fogható fel a makkoltatás, 
illetve túrtáplegelők biztosítása. Itt az erdészek faladata leginkább ar
ra korlátozódott, hogy a makktermés nagysága alapján meghatározzák 
az erdőbe beengedhető sertésállományt. Egy forrás szerint átlagos kö
rülmények szerint egy hold tölgyes 3-4 mázsa makkot termett. Egy ki
fejlett sertés naponta akár 15 kg-ot is megevett, következésképpen a 
makkoltatási idényben karácsonyig körülbelül 3 holdat „takarított 
ki”.276 (Ez 5-6 mázsát jelent hektáronként.) A görgényi kincstári ura
dalomban a Mocsár-erdő 2000 kh-ára (1151 ha) jó makktermő évben 
akár 1800-2000 sertést is fogadhattak, amely lehetőségért a sertéske
reskedők versenyeztek. Szintén innen van adatunk arra, hogy a nem 
túl kemény teleken az anyakocák (200-250 db) akár március végéig is 
az erdőn maradtak.277 Az erdészek becslését azonban nem mindig és 
nem mindenhol vették figyelembe. így sokszor a makkoltatással az 
erdőket túlterhelték. Ráadásul az is előfordulhatott -  miként 1878-ban 
Dél-Erdélyben - , hogy a jó (bükk)makktermés a sok őszi eső követ
keztében romlásnak indult, sőt „a sertésekre nézve használhatatlanná
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vált.”278 Szintén érdemes tudni: a sertéstartás évszázadokig kevésbé 
volt jelentős.279 Majd csak a XIX. század második felében vált Erdély- 
szerte fontossá, bár annyira soha, mint például Magyarország közép
ső vidékén. Végül idézzük CSISZÁR Árpád tanulmányát, aki leírja, 
hogy a makkra való hajtás, illetve magának az erdei pásztoréletnek 
egész kultúrája alakult ki.280 S itt újra kiemeljük a helyi (még a jobbá
gyi időkre visszatekintő) és a távolabbi vidékekről érkező makkolta- 
tók erdőterhelését.

Szintén meg kell emlékeznünk a lombtakarmánynyerésről. (Az erdei 
avar almozási célú gyűjtése általában elhanyagolható volt.281) A lombot 
Magyarországon, így Erdélyben is, rendszerint szükségtakarmánynak 
tekintették.282 Például 1863-ban Szilágy megyében, Hadad és Zsibó 
környékén -  a szárazságot szintén megsínylő -  bükkerdők lombjára, le
veleire, fiatal hajtásaira voltak utalva.283 Később pedig esetenként -  akár 
földművelésügyi miniszteri engedéllyel -  éltek vele.

Végül szólunk a „vándorló pásztorokról”, akiknek történetét -  a kor- 
társi próbálkozások után284 -  Gunda Béla foglalta össze.285 Az erdélyi ré
szeket mind a téli-nyári legelőt váltó juh-(kecske-)pásztorok, mind a tá
volsági, nyugatra irányuló marha- és lókereskedelem útjai érintették. S 
meg kell emlékeznünk arról, hogy kifelé, a Kárpátokon túlra hajtó, rend
szerint ott teleltető állattartók hetekig legeltették jószágukat az ősi jo b 
bára már a középkorban kialakult hajtóutak mentén. Mindenesetre ennek 
is, miként a makkoltatásnak, külön, Erdélyre jellemző kultúrája alakult 
ki, amelyet a néprajzi kutatók dolgoztak, dolgoznak fel.

96



11. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A mai fogalmaink szerinti környezetvédelmi károsításról 1892-ből Tor- 
dáról (Torda-Aranyos m.) tudósítottak. Az ottani „Schoeller és Tsa” cel
lulózgyár az üzembehelyezési-próbaüzemeltetési időszak alatt komoly, 
„ámbár nem egészségtelen” bűzt árasztott, amire a város lakossága mél
tán panaszkodott.286

A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaságról írják 
1885-ben: „A mi a föld alatt és felett van, az övé, még a levegőt is fojtó 
füstje foglalja el, csapadékát pedig medenczébe gyűjtik, sőt az Aninát 
környező mészkő hegyeken a legelő terek kaszálókul, az ősbükkösök 
pedig szálalva használtatnak csak azért, hogy a források vize elég bőven 
bugyoghasson s ez által a roppant vízszükséglet kielégíthessék.” Tehát a 
levegőt ugyan károsítják, de a források vizére -  jól felfogott érdekből -  
vigyáznak.287

A természetvédelem eszméit szintén negatív példával kell kezde
nünk. ERDÉLYI János a XIX. század első felében tett utazásai során lát
ta, hogy az egyik fogadós tyúkóljára szarkát feszítettek ki -  büntetésül 
és elrettentő példának. „Én kérdeztem a fogadóst -  írja ERDÉLYI -  , 
jobbak-e a szarkák, mióta ez ki van cégérezve? A szarka, uram, mindig 
szarka marad, monda ő, nem a szarkát kell fojtogatni, hanem a csirkére 
jobban gondolni.”288

Ugyanebből az időszakból TRÓCSÁNYI Zoltán hoz pozitív példát. Az 
1813. évi aszály idején Arad megyében nagy hemyódúlás is volt. Némely 
helyen azonban megmaradtak a gyümölcsök, amit részben a madarak, a ki 
nem pusztított madarak tevékenységének, részben a „karmeralis tiszttartó” 
tevékenységének tudtak be. Utóbbi „a maga tisztividéke vizsgálásakor, ha 
sok hernyót tapasztalt a szilvafákon, a helybeli oláh bírót lehúzatta [tudni
illik deresre], miért nem hajtotta rá a népet a hemyószedésre.”289

Ha már a „népnevelésnél” tartunk, említsünk egy szelídebb korból 
szelídebb módszert. A Székelyföldön divatozott egy szokás, amely szerint 
a fiatal legények kalapjukat rátették egy kis fenyő tetejére, 50-80 cm ma
gasságba. Majd az illető fácskát egyetlen fejszecsapással levágták, s „ha 
[az illető] kalapja esés közben a lecsonkított fenyőn fennakad, olyan állás
ban, mint az a fejen szokott lenni, akkor abban az évben megnősül.” Az 
erdészek úgy gondolták, hogy amennyiben ezeket a fiúkat munkára, az er
dősítések ültetésére lehetne fogni, a fenti szokásukat talán elhagynák.290
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Az emberekben élt a fák iránti tisztelet, szeretet, bár nem mindenki 
gondolkodott úgy, ahogyan Háromszékből feljegyezték: „a fák olyanok, 
mint az emberek, csak ártatlanok. Testük van és lelkűk is, aki ért hozzá
juk, tudja, hogy mikor mit éreznek. A fának is megromlik a vére, huru- 
tos lesz a tüdeje ...”291 A fákkal való megfelelő bánásmódra hívja fel a fi
gyelmet a hazai intézményes természetvédelem egyik első kezdeménye
zője, ILLÉS Nándor. „A természet -  írja 1869-ben -  megbosszul[l]ja a 
mit ellene vétünk, s ha a népet nem műveljük, s míg belátáshoz jut, a 
rombolásban meg nem akadályozzuk: oly bűnnel terheljük magunkat, 
mely miatt megátkoznak unokáink.” Konkrét, ledöntött jegenyefenyő- 
óriás kapcsán jegyezte meg: „Kár volt e fát levágni, hadd maradt volna 
meg emlékéül egy szép hajdannak /.../, valószínűleg dicsőségnek tartot
ták a favágók levágni ez óriást, a mely dédapjaiknak adott valaha árnyé
kot, s a mely fiatalabb éveiben látta az erdeinkből eltűnt bölényt.”292 

A nevezetes fákkal kapcsolatban két Fogaras megyei példát idézhe
tünk. Az egyik Kercen az egykori cisztercita apátsági templom mellett a 
századfordulón még álló hársfa. A másik pedig Strezakercsisórán a Te
leki-kastély agg szilfája.293

Amikor 1900-ban elkezdődtek a természetvédelmi összeírások, az er
délyi nevezetességek is fokozottabb figyelmet kaptak. Ismételten meg
említjük a Görgény-völgyi Mocsár-erdőt,294 továbbá három Máramaros 
megyei példát. Utóbbi helyen hazánk ezeréves fennállása tiszteletére a 
következő községekben történtek faültetések:295
-  Szurdok: „Valószínűleg egyedül álló példa a millenáris évforduló 

ünneplése idejéből az, hogy a szurdoki állami iskola kertjébe ültetett 
emlékfák egyike alá elrejtették, üvegszelencébe helyezve, az iskola 
növendékeinek névsorát.”

-  Aknasugatag: „Mint tündöklő hazafiúi cselekedet említendő fel, 
hogy a bánya vezetőség a bányatelep előtt a millenáris évfordulóban 
emlékfacsoportot és a községtől a bányatelephez vezető út két olda
lán 150 hársfát ültetett szegélyül.”

-  Hosszúmező: „1896-ban a község nagyobb terére emlékfákat ültet
tek. Ez is birtokszerzés, melynek intézője a hazafiúi lelkesedés volt 
és ennek melege ápolja.”
Szintén visszhangot kaptak az Erzsébet királyné emlékére vonatkozó 

faültetési felhívások is. (Lásd a 9. fényképmellékletet.)
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12. MUNKÁS- ÉS SZOLGÁLATI VISZONYOK

12.1. Munkásügy

Kiegészítésünket azzal kell kezdenünk, hogy az erdei munkák „kisipari” 
módszerei már a XVIII. századi nagyarányú fakitermelésnek sem feleltek 
meg. Ezért volt szükség külföldi, elsősorban német és olasz munkások bete
lepítésére. Azzal, hogy „honi munkásaink az ő fogásaikat elsajátítsák”,296 
majd pedig „ez által a jövőre olcsóbb munkaerő képeztessék.” A szaktudást 
ugyanis -  főleg ha az messze vidékről érkezik ide -  meg kell fizetni. Ráadá
sul mindehhez jött még az erdei munka, -élet igen-igen külteijes volta, to
vábbá a nagy energiafelhasználással és balesetveszéllyel járó fizikai megter
helés. (Lásd a 10. fényképmellékletet.) Következésképpen az irányítók fel
adata nem lehetett más, mint „oda törekedni, hogy a lehető legcsekélyebb 
számú munkásszemélyzettel a lehetőleg legtöbb munka végeztessék.”297 így 
aztán nem csodálkozhatunk azon, hogy V. I. Lenin is az erdei munkásokat 
nevezte a legkiszolgáltatottabbaknak, legelhagyatottabbaknak.298

Oroszországgal ellentétben -  ahol a jobbágyfelszabadítás után jelen
tős munkaerőfelesleg állt rendelkezésre -  nálunk az erdei- és faipari üze
mek szinte állandó munkáshiánnyal küzdöttek. Ennek (helyi) okairól 
szóltunk, de újra hangsúlyoznunk kell: a kivándorlás csak egyik oka le
hetett a munkáshiánynak. Ezért illúzió volt azt remélni -  miként az az 
erdészeti sajtóban is hangot kapott - ,  hogy majd a visszavándorlással nő 
a rendelkezésre álló (erdei) munkaerő.299 Sokkal fontosabb azt látnunk, 
hogy az erdei munka iparszerűvé válása egyáltalán nem volt csábító 
azoknak, akik akár helyben, akár -  következően a táji munkamegosztás
ból is -  távolabbi vidékeken kívántak pénzt keresni. Főleg úgy nem, 
hogy a városba költözés, a kivándorlás és számtalan egyéb lehetőség kö
zött, más módon is lehetett boldogulni. Majd csak a két világháború kö
zötti időszakban lett létkérdés -  például Székelyföldön -  a „havasolás”, 
netalán a faipari üzemekben való elhelyezkedés.

12.2. Az erdőtisztek helyzete

Egy Kanadába szakadt 56-os „disszidens”, JÁKÓY Endre visszaemléke
zésében íija. Az édesapja 1946-ban ezt a tanácsot adta neki: „Ha azt aka
rod, mikor végigmész a falu utcáján, hogy megsüvegeljenek, akkor le-
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gyél erdész, de ha nem bánod, hogy «büdös zsidónak)) hívnak, akkor le
gyél fakereskedő. Akkor lehet saját vadászterületed, saját autód és fittyet 
hányhatsz a világra.”300 A szemlélet tulajdonképpen végigkíséri az álta
lunk most vizsgált időszakot is. Azaz az erdész és a faiparos anyagi és 
társadalmi megbecsültsége élesen elvált. Az erdőkben termett és terme
lendő javak szempontjából viszont mindkét szakmára feltétlenül szük
ség volt. Ugyanakkor mindkét szakma igyekezett a határait átlépni; az 
erdészek bekapcsolódtak a fakereskedelembe, míg a fások erdőterü
le te t megszerzésére törekedtek. Ahhoz, hogy az erdészek, főleg az er
dőtisztek ezen -  egyébként többnyire csak elfogadott, de a valóságban 
alig megvalósuló -  törekvését megértsük, a korábbiakhoz, az előző kö
tetekhez néhány kiegészítést kell tenni.

1900-ban Magyarországon, továbbá Horvát-Szlavónországban 1815 
erdőtiszt volt alkalmazásban. Közülük 941 főt a kincstár, 393 egyént a 
17.§ alá tartozó erdőbirtokosok foglalkoztattak, míg 481 erdőtisztet a 
magánerdő-birtokosok. Úgy számoltak, hogy évente országosan 54 fia
tal erdészre van szükség, s ennyien általában végeztek is Selmecen, illet
ve külföldön.301 (Hadd jegyezzük meg: 1895 előtt az alkalmazottakról 
nem volt nyilvános kimutatás. Igaz, az előbb közölt adatok is a címjegy
zékből álltak össze, mivel a kortársak sem tudtak jobb módszert.)

Ez a kedvező kép azonban csak fokozatosan, az erdőtörvény után év
tizedekkel alakult ki -  hogy aztán a XX. század első évtizedében újabb 
és újabb gondokhoz, egzisztenciális problémákhoz vezessen. Mielőtt 
azonban ezeket részleteznénk, egy, a korai időszakból származó hirde
tést idézünk, amelyben az orsovai erdőhivatal keres tisztviselőket.302 Tő
lük a felsőfokú szakképzettséget, „továbbá az itt dívó német és román 
nyelvnek szóban, a magyar nyelvnek szóban és írásban tökéletes bírá
sát” igazoló okiratokat követelték meg. A járandóságokat, illetve a pénz
ügyi feltételeket pedig a következőkben határozták meg:

IX. díjosztályú főerdészi állás, „melylyel évi 900 frt fizetés, 300 frt 
ló- és kocsis-tartási átalány, 51 űrköbméter kemény tűzi fa járan
dóság, 8 hold földilletmény, szabad lakás, vagy annak hiányában 
150 frt lakpénz élvezete, és végre a fizetés 2/3-át kitevő kész
pénz biztosíték letétele van összekötve”;

IX. díjosztályú erdőszámvevői állás, „melylyel évi 800 forint fizetés, 48 
űrköbméter kemény tűzi hasábfa járandóság, 6 hold földilletmény, 
szabad lakás vagy annak hiányában 150 jBrt lakpénz élvezete, és vég
re a fizetés 2/3-át kitevő készpénzbiztosíték letétele van összekötve.”
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Az idézett összegekhez hadd jegyezzük meg, hogy máshol, például 
Máramarosban a „lakpénzt” az évi fizetés arányában (a X. rangosztály
ban 15%) határozták meg. Továbbá fontos kikötés volt, hogy a tűzifa- és 
egyéb természetbeni járandóságok a nyugdíjba nem számítottak bele.303

Amíg az erdőrendezőségeket az erdőigazgatóságokkal (lásd a 11-13. 
fényképmellékletet.) nem egyesítették, az oda felveendő fiatal szakem
berektől a következőket várták el. A selmeci akadémiát legalább ,jó” 
eredménnyel végezzék el, jól tudjanak rajzolni és írni, továbbá a fizikai 
állapotuk megfeleljen a külső munkáknak. S így pályázhattak a „360, 
esetleg 480, 540 frt évi fizetéssel, külső munkánál 1 fit napidíjjal és uta
zásoknál kilométerenkint 16 kr fuvarpénzzel összekötött ideiglenes gya
kornoki állomás”-ra.304

PAUSINGER József az erdőrendezők, különösen az őserdei állapo
tok között dolgozók nehézségeit írta le.305 Ők csak időnként találtak 
pásztortanyákra, míg többnyire „primitív, kéreggel és rőzsével fedett 
kunyhót” rögtönöztek ott, ahol éppen az este érte őket. Tűz mellett, de 
az éjszakát gyakran átvacogva várták a hajnalt, hogy munkájukat foly
tathassák. „Ha fáradságos is ez az élet -  vélekedik PAUSINGER - ,  meg 
van az a szép és jó oldala is, hogy erősíti a testet és a szellemet, önbizal
mat önt a férfiba s különös módon kiképzi a tájékozódási képességet; 
ezért, a ki egyszer ezzel az élettel megismerkedett, tavaszkor, midőn az 
erdő új szép zöld ruháját ismét felölti, megint csak visszavágyik a pom
pás, titokteljes őserdőbe.”

A szolgálati ranglétrán való előrejutást KALLIVODA Andor, 1915- 
től besztercei erdőigazgató, életrajza alapján közöljük.306 Nevezett 21 
éves korában, 1887. július 31-én végzett Selmecbányán. 1888. október 
4-én tett tartalékostiszti vizsgát Budapesten, majd ugyanebben a hónap
ban Besztercebányán lépett államerdészeti szolgálatba. Ezt követően a 
„hivatali állások egymásutánisága:

1. műszaki díjnok, ideiglenes -  1 frt napidíj
2. II. osztályú királyi erdőgyakomok -  360 fit/év segély díj
3. I. osztályú királyi erdőgyakomok -  480 frt/év segélydíj
4. m. kir. erdészjelölt -  550-600 frt/év fizetés
5. m. kir. erdész -  fizetés és pótlékok
6. m. kir. főerdész -  fizetés és pótlékok
7. m. kir. főerdőmémök -  fizetés és pótlékok
8. erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott főerdőmémök -  

fizetés és pótlékok
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9. m. kir. erdőtanácsos -  fizetés és pótlékok
10. főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőtanácsos -  

fizetés és pótlékok
11. m. kir. főerdőtanácsos [1916] -  fizetés és pótlékok
12. min. tanácsos címmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsos -  

fizetés és pótlékok
13. miniszteri tanácsos [1924] -  fizetés és pótlékok.”
Az első hivatali esküt 1891. január 15-én tette le Besztercén. Előtte, 

1890. november 16-án erdőmémöki államvizsgát abszolvált, majd az 
említett rangokon át haladt az 1925-ben bekövetkező nyugdíjazásáig. 
Nyelvtudásával kapcsolatban írták:

„Nyelvismeret
beszél ír

tökéletesen magyarul magyarul
jól németül és tótul németül
kevéssé románul

Mivel az állami tisztviselőktől megkövetelt 35 évi szolgálata 1922- 
23-ban megvolt, 1925-ben nyugdíjazását kérte. Nyugállományba vonu
lása alkalmából kormányzói elismerésben részesítették.

A fenti táblázathoz lásd még az 9. számú mellékletet, ahol az erdő
tisztek minősítését is közöljük. A minősítések ugyanis a ranglétrán való 
előrejutásban játszottak szerepet. A gondot az okozta, hogy az eltöltött 
idő alapján a feljebb lépésre várókat megelőzők -  a jó minősítéssel ren
delkezők -  elfoglalták a magasabb (jobb fizetésű!) állásokat. Ráadásul a 
minősítések -  mint minden emberi alkotás -  erősen szubjektivek voltak, 
lehettek. DARÁNYI miniszterségekor ezeket az elfogultságokat szemé
lyes vizsgálatával igyekezett kiküszöbölni, de például 1904-ben, Tallián 
Béla minisztersége idején a Magyar Erdészben ezt írták: „Ez alkalom
mal a protekczió oly nagyfokú volt, amilyenre nincsen példa az államer
dészet fennállása óta.”307

Természetesen sem az említett minősítéseket, sem pedig az előlép
tetést nem tudták, nem lehetett teljesen objektív alapokra helyezni. 
Ugyanakkor számtalan olyan tényező is volt, amit viszont kis jóakarat
tal meg lehetett, meg kellett volna változtatni. Például azt, hogy az 
éves „fegyvergyakorlatokat” beleszámították az évi rendes szabadság
ba. Ez -  érthetően -  a fiatalabb korosztályt sújtotta, akik amúgy is ke
vesebb szabadnappal rendelkeztek. Ráadásul a katonai szolgálatra al
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kalmasak -  ami az erdészkedésnek csaknem feltétele volt -  hátrányba 
kerültek az alkalmatlanokkal, illetve a katonai kiképzésben ritkábban 
részesülőkkel szemben.308

Az erdőtörvény életbelépése idején BEDŐ Albert még az okleveles 
erdészek nagyfokú önállóságát, sőt az ellenőrzés csaknem kivitelezhe- 
tetlenségét, az objektíven mérhető munka és a külső „pártfogás” teljes 
lehetetlenségét emlegette.309 Ez az ideális kép azonban fokozatosan 
megváltozott. 1910-ben ELEK István az állami erdőkezelésben dolgozó 
erdőtisztekről kénytelen volt megállapítani: a járási erdőgondnokságok 
a sovány gebéhez hasonlítanak, „akiknek hátán az erdőhivatal ül, oldal
ról pedig a kir. erdőfelügyelőség biztatja a továbbhaladásra, ha pedig 
mégis elakad a kocsi, az erdőgondnok agyonbunkózásra ítéltetik [mint a 
nehéz kocsival nem bíró sovány gebe].”310

A kétségtelen túlzások ellenére is az erdőtörvénytől eltelő 30 év min
denképpen változtatott az okleveles erdészek helyzetén. S ez nemcsak 
abban nyilvánult meg, hogy a számuk nőtt, hanem a kiterjedtebb szakis
merettel párhuzamosan a követelmények is megsokasodtak. Erről azon
ban a társadalom nehezen, vagy alig akart tudomást venni.

S akkor térjünk vissza a századforduló közvetlen éveiben kiéleződő, 
elsősorban a földművelésügyi és pénzügyi tárcával vívott küzdelemhez.

Legelőször a lassú előrejutást, a különböző rangokba való hosszú be
lépési időt kifogásolták. Az előbb utaltunk rá, hogy ebbe a kérdésbe más
-  például protekciós -  szempontok is belevegyültek. Ellenszerül az 
egyes rang(fizetési-)osztályokba tartozó létszámok felemelését ajánlot
ták. Hiszen ha többen lehetnek egy-egy kategóriában, akkor gyorsabb az 
előrejutás is -  amíg a kategóriák (ismét) be nem telnek. A megvalósítás
nak az ország költségvetési lehetőségei szabtak gátat.311

Ehhez a témához tartozott a kezdő erdészek helyzete. KALLIVODA 
Andornál láttuk: az egyéves „önkéntesség” , a hadseregbeli szolgálat a 
pályakezdést, később pedig a szolgálati idő megállapítását előnytelenül 
befolyásolta. Ezért hangzott el olyan javaslat, hogy a végzett fiatal már 
a katonaság előtt jelentkezzék erdészeti szolgálatra, és az ott töltött idő 
is növelje a szolgálati éveinek számát.312

A pályakezdők sérelmét még kiegészítjük azzal, hogy évekig erdész- 
jelölti státuszban tarthatták, tartották őket. Ez a költségvetésnek minden 
bizonnyal előnyös volt, de az érdekeltek 1904-ben a miniszterhez for
dultak: vajon miért nem történt két éven át egyetlen államerdészeti kine
vezés, véglegesítés sem?313 Az „állami erdőtisztikar legapróbb tagjai: a
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legalsó fizetési osztályban tengődő m. kir. erdészjelöltek” mellett az em
lített évben az összes államerdészeti tisztviselő megmozdult: helyzetü
ket (fizetésüket) rendezni kell!

Az állami alkalmazottakról az 1893:IV. te. rendelkezett. Ebből az er
dőtisztek azon az alapon maradtak ki, hogy ők jelentős mellékillet
ménnyel (lótartás, tűzifa-járandóság) rendelkeznek. Az OEE 1904-ben a 
kérdés megvitatására Budapestre rendkívüli közgyűlést hívott össze, 
ahol helyzetük megváltoztatására kívánságokat fogalmaztak meg s ter
jesztettek fel a minisztériumba.314 Kérésükre közvetlen választ ugyan 
egyik tárca sem adott, de az illetmények rendezésében némi előrelépés 
azért történt.315

Szintén az illetménnyel függött össze, hogy az 1904:VII. te., amely az 
erdőtiszteket mentesítette a kaució kötelezettsége alól.316 Igaz, a kedélyek 
továbbra sem csillapodtak, csillapodhattak le. Ennek az elégedetlenség
nek leginkább a Magyar Erdész című szaklap adott teret. „A kitűzött cél 
/.../ -  írták az egyik 1904. évi vezércikkükben -  szemeink előtt lebeg: 
minden eszközzel odahatni, annak kivívására törekedni, hogy erdésze
tünk és azzal kapcsolatosan az erdőtisztek sorsa, helyzete, az őket megil
lető, méltó helyet foglalja el Hazánk gazdaságában és a magyar társada
lomban.”317 Ezt a célt a Magyar Erdészben annál könnyebben tudták ki
tűzni, mivel nem az OEE kiadványának számítottak, így az Erdészeti La
pokkal ellentétben, szemben is képesek voltak érvelni. (Az OEE ugyanis 
óhatatlanul „megalkuvóbb volt”, hiszen tagjai között nemcsak az ország 
vezető földbirtokosai, hanem az államerdészet irányítói is ott voltak. így 
az Erdészeti Lapokba kerülő, „alulról jövő” kezdeményezések is csak 
„szűrve”, illetve idővel kaptak tért. Ennek bizonysága lehet, hogy az em
lített, 1904. évi OEE-memorandumot is hosszú vita előzte meg, mivel az 
egyesület vezetősége először nem akart a kérdéssel foglalkozni.)318

Az illetményekre visszatérve: kifogásolták a természetben kapott tű
zifa és lótartásJehetőségének megszorítását, illetve a tűzifa esetében an
nak eladhatatlanságát (mivel azt csak a kincstári épületek /-lakások/ fű
tésére lehetett felhasználni -  vagy kellett fűteni, vagy nem). Ugyancsak 
gondot okozott az utazási költségek térítése. Semelyik állami alkalma
zott esetében nem írtak elő fél-, illetve negyed napidíjat, csak az államer
dészetnél. Amikor pedig a kincstári és állami kezelés alatt álló erdők ad
minisztrációját ellátó erdőtisztek közös, egységes létszámba egyesítésé
ről tárgyaltak, ismét visszajutottak a fizetési osztályok igazságtalanságá
hoz. Itt nem egyszerű „kenyérféltésről” volt szó, hanem arról, hogy mi
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közben az erdőtisztektől egyre többet vártak (lásd a házikezeléses rend
szer állami területeken történő bevezetése, az erdészek kereskedelmi is
meretek terén való jártasságának megkívánása stb.), ennek ellentételezé
sét nem, illetve alig oldották meg.319

Sérelmesnek találták a kincstári erdőkben való vadászati lehetőségek 
korlátozását, csaknem lehetetlenné tételét is.320 Korábban ugyanis a 
kincstári erdőtiszt „pagonyában” szabadon -  természetesen a vadászati 
törvények és rendeletek betartásával -  vadászhatott. Ezzel a lehetőség
gel többnyire úgy élt, hogy a vármegye elöljáróságát, befolyásos embe
reket rendszeresen meghívott, s így az erdészeti ügyeket azok mindig jó
indulatúan kezelték. Az elsősorban DARÁNYI Ignác (első) minisztersé
géhez köthető állami törekvés azonban a kincstári erdők vadászatából 
való minél nagyobb bevételt szorgalmazta. Következésképpen nem az 
erdőtisztek, hanem bérlők, illetve ún. bárcákkal egyes vadfajok elejtésé
re jelentkező alkalmi vadászvendégek vadásztak. (Lásd a 14. fénykép- 
mellékletet.) (Ezt csak némileg mérsékelte az, hogy a kincstári erdők 
egy részén a személyzetnek is jelöltek ki területet.) S akkor még nem 
szóltunk a vadászat módjába való miniszteri „beleszólásról”, például a 
kopóval való „vadűzés” kincstári erdőkben való megtiltásáról. (Ami 
egyébként a vadállomány nyugalmát, az általános vadvédelmet szolgál
ta. Tehát előremutató rendelkezésnek minősíthető.) A kérdést nem érde
mes itt tovább boncolgatni, csak jelezzük: az illetményen kívül is akad
tak elégedetlenséget tápláló, sérelmesnek tartott előírások.

Végül egy, az erdőmérnökképzést megkérdőjelező eljárást említünk 
meg. Miközben Selmecen -  a korabeli elképzelésnek, hogy tudniillik a 
mérnökképzésnek elsősorban „technikus” jellegűnek kell lennie, megfele
lően -  a műszaki tárgyak oktatására nagy súlyt helyeztek, a társadalom ezt 
nem, vagy alig ismerte el. Hiába terveztek az erdőtisztek vízfogókat (mé
lyépítés), épületeket (magasépítés), netalán vasutakat, például Krassó-Szö- 
rény vármegye alispánja egy erdőtisztnek műszaki iroda nyitását nem en
gedélyezte.321 Mondván: az építőipar körébe eső tevékenység ipari mun
ka, ahol építő- és kőművesmesteri igazolvány kell, nem pedig erdőmér
nöki oklevél. S mivel az eset nem elszigetelt lehetett, az erdészek számá
ra egyfajta „bezártságot” jelentett, mivel ők csak az erdőben végezhettek 
műszaki munkákat. (Az más kérdés, hogy a megkülönböztetés felszámo
lását megkezdték, és a két világháború közötti időszakban -  egészen az 
1970-es évekig bezárólag -  teljesen felszámolták. Tehát az erdőmémök 
„külső” építési /tervezési és kivitelezési/ feladatokat is végezhetett.)
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Bár az erdőtisztek előbb említett törekvéseinek áttekintése itt nem le
het teljes, mégis egy nagy tanulsága van. Miként a selmeci professzorok, 
úgy a gyakorlatban dolgozó okleveles erdészek is törekedtek arra, hogy 
más felsőfokú végzettségűekkel azonos fizetésbeli, jogi, sőt életkörül
ménybeli lehetőségeket kapjanak.322 Küzdelmük ugyan teljesen nem ért, 
nem érhetett célt (hiszen az erdő mindig „huzatos” munkahelynek szá
mított), de az államerdészeti tisztviselői kar problémái azért meghallga
tásra találtak. Erre annál is inkább figyeltek, mert a már korábban idé
zett, BEDŐ Albert-féle gondolat a magyar erdész „nemzeti hivatásáról”, 
igen-igen nagy szerepet kapott.

A korabeli Magyarország, amelynek leginkább szociális és nemzeti
ségi kérdéssel kellett birkóznia, ezért az erdészre így tekint(het)ett: „az 
erdész nemcsak az erdők mívelésénél és használatánál tehet szolgálatot, 
de a köz- és politikai életben is rendkívül nagy befolyást gyakorolhat a 
népre, /.../ [ezért] a magyar erdőtisztikar hazafias irányban való nevelé
sére, működésére és vezetésére a kormány részéről is szorgos gond for
dítandó, hogy azon államférfi, ki ezt nem teszi vagy tenni elmulasztja, 
avagy kevésre becsüli, az ország életfáján ejt sebet, s hogy mindaz, mi e 
tisztikar tekintélyének emelésére, szellemi míveltségének fokozására s 
anyagi jólétének emelhetésére történik, nemcsak magában az erdőgazda
ság jobb eredményében térül meg bőven, de a magyar nemzeti élet sok 
más terén is hálás kamattal fizet.”323

S egy másik vélekedés: „a XX. század elején a magyar kincstári er
dészet közegei, a kik az ország végén, mint őrszemek a magyar állam
eszme fáklyáit magasra tartva lobogtatják: nem a nép nyomorúságát, 
nem a nép sanyargatását hordják szívükben, nem a Bach-korszak itt re
kedt inasai- és kocsisaiból kikerült Fersterek, akiknek mindegy volt, ha 
a néphitben gyökerező rendeléseket megvetve a nép gyűlöletére reá 
szolgáltak, hanem a magyar állameszme misszionáriusai, akik távol vi
déken, sokszor a legvadabb nemzetiség között, elzárva minden kultúrá
tól, nélkülözve minden szellemi táplálékot, a haza és emberszeretet je
gyében zajtalanul munkálkodnak.”324

Az állami alkalmazásban lévő, akár kincstári, akár az állami kezelés
ben dolgozó erdőtisztek helyzete meghatározó volt, lehetett az egyéb er
dőkben állást vállalókra is. MÁRTON Sándor 1907-ben egyenesen arról 
írt, hogy az államiak mozgolódása „a magán erdőtisztek javadalmazását 
is kedvezőbbé teszi”.325 Ez azonban nem így, illetve nem ilyen közvetle
nül következett be.
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Az uradalmakban is a szabad rendelkezés, az önálló szakmai munka 
hiánya adott sok keserűségre okot, miközben -  miként azt korábbi köte
teinkben láttuk -  az okleveles erdészek kiszolgáltatottsága, egzisztenciá
lis bizonytalansága az államiakhoz képest összemérhetetlenül nagyobb 
volt. „A bizalomban -  sajnos inkább a birtokos kárára -  nem sok részünk 
van” -  írták a Magyar Erdészben.326

A magánuradalmakban alkalmazott különféle „erdőtisztek” ellen a 
XX. század elején is hiába tiltakoztak azok, akiknek valóban volt erdé
szeti felsőfokú képzettségük. Ha az erdőtörvény a szabadforgalmú er
dőkre nem írt elő okleveles erdész alkalmazását -  érveltek az erdőbirto
kosok -  , akkor senkinek semmi köze ahhoz, hogy az erdeiben mozgó 
alkalmazottait (,,Leibjáger-”eit) ki hogyan címezi.327 Ezért alakult ki az
tán róluk az a szemlélet, amit Bánffy Miklós a következőképpen rögzít
hetett. Az uradalmi erdőgondnok „szörnyen régimódi öreg úr, nagy fe
hér szakállal, borvirágos orral, öblös habpipa is a zsebében, melyet rög
tön elővett és pöfékelt belőle. Gentry önérzete, bácsiskodó modora, 
meggondolatlan őszintesége is, mellyel bevallotta, hogy ő bizony már 
több mint tíz éve, hogy soh’ se megy ki az erdőre: -  Minek mennék? 
Úgy ismerek én úgyis minden fát ott, akár a szobámban volna! -  mindez 
nyilvánvalóvá tette, hogy fogalma sincs semmiről.”328

Az egyéb alkalmazásban lévő erdőtisztekre vonatkozóan kiegészíté
sünk csak annyi lehet, hogy az 1886:XXII. te. a városokban az erdőtisz
teket választhatóvá -  mint városi elöljáróság alkalmazottját -  tette. A 
hatévente megújítható megbízatás -  vélték a kortársak -  igen-igen nagy 
létbizonytalanságban tartja a felsőfokú végzettséggel rendelkező erdé
szeket. Egyes helyeken aztán -  városi szabályrendeletben -  az állást 
életfogytiglanivá alakították át.329 Elgondolható, hogy a különféle bizto
sítások, főleg pedig a nyugdíj-, illetve árva- és özvegyi ellátás nélkülö
zése úgy általában nem szólt a törvényhatóságok mellett. Természetesen 
a gazdagabb -  például szász -  városok ezt meg tudták oldani. így az er
dész a város elismert alkalmazottja, tisztségviselője volt, lehetett.

Az erdőtisztek felemás helyzetéből a kiutat sokan abban látták, hogy az 
erdészek -m ár csak anyagi biztonságuk megteremtése miatt is -  a fakeres
kedelem felé tájékozódjanak. Az erdőkezelés mellett „a fogyasztókkal való 
közvetlen kereskedelmi összeköttetést lássák el.”330 S így jutottunk vissza a 
bevezető gondolathoz: „inkább vagyok -  vallják a fakereskedelemre vonat
kozó buzdítást elfogadók -  egy szerény, de jómódú és független fakereske
dő, a ki a saját ura, mint egy rosszul fizetett magasrangú erdőtiszt.”331

107



Az erdőtisztek szakmai segítségét mind a kincstári, mind a többi birto
kon az erdőőri személyzet jelentette, jelenthette. Feladatukról, szerveze
tükről a korábbi kötetekben részletes áttekintést adtunk. Itt főleg arra tér
nénk ki, hogy az erdőőri szolgálat sem volt, lehetett „nyugdíjas állás” 
Különösen ott és akkor nem, ha figyelembe vesszük: a dualizmus kori 
Magyarország, benne Erdély gazdasági, társadalmi viszonyai változtak, 
ha úgy tetszik, nehezedtek (radikalizálódtak?).

Az 1879. évi erdőtörvény 22.§-a a „csekélyebb terjedelmű vagy ki
sebb értékű erdőknél” megengedte az erdőkezelés és -őrzés összevo
nását. Ezért is volt szükség a törvény kihirdetése utáni 10 éven belül 
minden erdőőmek nemcsak hatósági esküt, hanem szakvizsgát is ten
ni (37.§.). Az erdőőrök egyenruhájáról, felszereléséről külön rendelet
ben intézkedtek, s általában ezek a kincstári erdőőrökre vonatkozó 
utasítások szolgálhattak például a vármegyei erdészeti albizottság he
lyi intézkedéseinek is. (A megelőző időszakhoz lásd a 10. számú mel
lékletet.)

Az erdei (rovatos) napló minden erdőőr, sőt erdőszolga alapvető fel
szereléséhez tartozott, amelyben a kihágásokat vezették. Később, 1902- 
ben a szolgálati könyvet is az erdőőr felszerelésének nyilvánították, ami
nek mellékletét a munkás- és fuvarosnapló képezte. A szolgálati könyvet 
nemcsak a szakvizsgázottak, hanem minden őrzési feladatnál, netalán 
egyéb külső szolgálatnál alkalmazottak is kötelesek voltak vezetni, s a 
könyveket az erdőgondnok legalább havonta ellenőrizte.332

Szintén az erdőtörvény -  amely azonban a magánuradalmi erdőőrök
ről nem szólt -  írta elő az egyenruha és jelvény viselését (45.§.).333 Ezt 
a kincstárt illetően miniszteri rendelet szabályozta, csakúgy, mint a je l
zőbalták használatát. Az erdőőri jelvényekkel az azonosíthatóságukat kí
vánták elérni, bár a kortársak szerint „mintha bizon a fatolvaj vagy vad
orzó a nélkül meg sem ismerné. Ha már csakugyan arra szolgál ez a 
pléhecske -  írta PODHRADSZKY Emil 1898-ban -, melyet különben 
akkorára szabtak, hogy bátran lehetne tepsi helyett is használni, és ben
ne túrós lepényt sütni, hogy általa az erdészet embere fölismerhető s hi
vatalos jel[l]ege és minősége nyilvánvaló legyen, csodálatos, hogy an
nak viselését az erdőtiszteknél is nem rendelték el; avagy ezeknek nincs 
szükségük arra, hogy a nép őket minőségükben megismerje?”334 (Lásd a 
15. fényképmellékletet.)

12.3. Az erdőőrök, erdőszolgák helyzete
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Az erdőtisztek mellett az erdőőrök is hordtak oldalfegyvert, illetve 
szuronyt. A szolgálati fegyverük Monarchia-szerte a hadseregből kivont 
Wemdl-rendszerű karabély volt. Ehhez azonban speciális, külön az er
dőőröknek töltött muníciót adtak. A töltény a hadsereg-, illetve vadászat
ban használtnál kisebb lőportöltetet kapott.335 Ezzel nemcsak az erdő
őrök esetleges orvvadászatát kívánták megakadályozni (mérsékelni), ha
nem a fegyverhasználat során a kisebb átütőerő a felesleges roncsolást, 
netalán más, vétlen személy megsebesítésének lehetőségét is mérsékel
te. (Az erdőőri szolgálati fegyver adómentes volt.)

A jelzőbalta egyéni, a védterületekre jellemző, eltérő számozású volt. 
Ezzel jelölhették nemcsak az adott területről származó fát, hanem a felfe
dezett, feltehetően ellopott fák tuskóit is. (Lásd a 11. számú mellékletet.)

Már az 1879. évi erdőtörvény előtt lehetett erdőőri vizsgákat tenni, 
amihez BEDŐ „Erdő-őr”-ét adták meg szakirodalomnak. Az erdőtör
vény után pedig mind ebből, tulajdonképpen „magántanulói úton”, mind 
a létesített erdőőri iskolákban fel lehetett készülni a vizsgára.336

A kincstár szakvizsgázatlan erdőszolgáktól kezdve az I. osztályú fő- 
erdőőrig alkalmazott erdészeti altiszteket. Számuk ugyanúgy központi
lag volt -  erdészeti egységenként -  meghatározva, mint az erdőtiszteké. 
Az altiszti személyzet besorolását, javadalmazását a kincstári erdőket il
letően először 1882-ben szabályozták. Az erdőőröket négy osztályba so
rolták, míg az erdőszolgákat háromba. Később, 1902-ben a negyedik er
dőőri osztályt eltörölték. Javadalmazásuk, illetve előmenetelük -  hason
lóan minden állami tisztviselőhöz -  a letöltött évek alapján, továbbá a 
minősítésük szerint történt.

Az erdőőri állásra pályázók között eleitől fogva elsőbbséget élveztek 
a „kiszolgált katonai altisztek.” A pénzügyminiszter 1874-ben körrende
letben hívta fel az állami jószágigazgatóságokat: a pályázati hirdetések a 
honvédelmi tárcához is átküldendők, hogy azt a saját közegei közbejötté
vel kihirdethesse. Ugyanakkor a kincstári igazgatóságok óvakodjanak at
tól, hogy erdőőmek kizárólag kiszolgált altiszteket alkalmazzanak. Egy
szerűen csak „a pályázó katonai altisztek a betöltendő állomásra való ki- 
neveztetése hasonló képesség mellett bírnak elsőséggel.”337 Hogy a téma 
továbbra is felszínen maradt, mutatja; a földművelésügyi miniszter 1906- 
ban ismét körrendeletben tudatta: „az igazolványos katonai altisztek csak 
oly pályázókkal szemben bírnak elsőbbségi joggal, akiknek sem erdőőri 
szakvizsga bizonyítványuk, sem erdőőri szakiskolai végbizonyítványuk 
nincs.”338 Tehát a szakképzettség mindenféle előéletnél fontosabb!
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Ha betekintünk egy-két erdőőri álláshirdetésbe, az alkalmazással 
összefüggő „finomításokra” is fényt deríthetünk. Például 1895-ben a 
Csíki Magánjavak igazgatósága Zsedánpatakon „szabad lakás” mellett, 
évi 200 frt fizetés + 40 frt lótartási átalány, továbbá 3 kh rét használata 
és 20 szekér fa tűzifa járandósággal hirdetett meg állást.339 Kikötötte 
nemcsak az erdőőri szakvizsgát, hanem a magyar „honpolgárságot” is. 
Ez utóbbira azért volt szükség, mert bár egyszerű formai feltételnek lát
szik, de tudnunk kell: erdőőri esküt csak magyar állampolgár tehetett.

A székelyföldi erdők idegen (kitermelői) kézbe kerülése aztán már 
ilyen álláshirdetésekre is módot adott:340

Pályázat önálló birtokkezelöi állásra. — Egy 4000 holdas H árom 
szék megyebeli e rdőbirtok önálló kezeléséhez egy erélyes, egész
séges, tapasztalt és kellő gyakorlattal biró, megbízható és leg
alább 30 éves, erdőőri vizsgával biró szakember azonnali belépés 
mellett kerestetik.

Évi fizetés egyelőre 1200 korona, azonfelül természetbeni 
lakás, legelőjogosultság és tüzelőfa. Ajánlatok bizonyitványmáso- 
latok csatolása mellett a b ir tokoshoz :  dr. Scher Emil ügyvéd, 
lakik Facseten, intézendők. (ő)

Az erdőőrök, erdőszolgák alkalmazása, munkája természetesen az 
alkalmazó és a hivatali elöljáró emberségén is múlott. Példaként em
líthetjük meg a nagybányai erdőhivatalt, ahol Felsőbánya (Szatmár 
m.) mellett, a Bódi-tavaknál gátőröknek „gyengébb szervezetű erdő
őröket” alkalmazott, akik a kellemes klímájú helyen igen jól érezték 
magukat.341

Az erdőőrök rendszerint az erdőn laktak. Mind a kincstár, mind a többi 
erdőbirtokos eltérő módon, legtöbbször a vidéki adottságok, de gyakran a 
pillanatnyi anyagi helyzetének megfelelően gondoskodott róluk. Biharból 
tudjuk: „az urszádi erdészlak úgy van építve, hogy a felkelő nap legelső su
garait az ablakokra s ajtókra vesse s ébresztő óra gyanánt szolgáljon a mun
kások felügyelőjének.” Ugyanitt, Lankás falu „aljában”, a Vida-patak völ
gyében építették báró Billot Endox „erdész-kastélyát”. K. Nagy Sándor leí
rása szerint „az épület hátulja a hegyoldalra támaszkodik, elöl két szárnya 
előre nyomul, hogy középen virágos kertnek adjon helyet, a déli szárny vé
ge zöld repkénynyel sűrűén be van futtatva, az északi szárny pompás ve
randában végződik, melyet négy kerek faoszlop tart. Alig lehet kelleme
sebb oszlop-csarnok. A félig nyitott oszlopcsarnok közvetlen tövén, lent a
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mélyben az itt szabályozott Vida-patak szelíden csobog tovább kő medré
ben s csak néha loccsan meg a lecsüngő szomorú fűz ágában ...”342

Az erdőőrök viselkedése, tekintélye a falu szemében igen-igen eltérő 
volt, lehetett. KÁSZONI Zoltán idézi, hogy a székelyföldi Erdővidéken 
a „régi öregek” szerint a kakastollasok (csendőrök) után legjobban az er
dőőrtől kell tartani.343 Máshol is az erdőőrök jelentették az erdőben a ha
talmat, akikre azonban sokan „pályázták” Tudjuk, hogy az erdők őrizői 
a fák között általában nem dohányoztak, de onnan kilépve azonnal meg
gyújtottak legalább egy szál gyufát -  nehogy vadnak nézzék őket.344 Az 
orvvadászok azonban lehet, hogy éppen erre vártak... Mindenesetre álta
lános erdőőri-erdőszolgai hitvallás volt: „szolgáld bár az ördögöt, de 
szolgáld becsületesen.”345

Az erdőőrök illetményét javította volna a felfedezett kártételek „ju
taléka”, illetve a hajtópénz. Például Szolnok-Doboka megyében 1894- 
ben így állapították meg: „ha a legelőn [tudniillik tiltott helyen] megle
pett állatoknak behajtása éjjel vagy pedig vasár- és ünnepnapon eszkö
zöltetett, a hajtópénz kétszeresen számítandó.” („Alapesetben” 25 álla
tig kapták a vármegyei hatóságok által kihirdetett hajtópénzt, amit az 
említett számon felül 25%-kal mérsékeltek.)346 Mindez természetesen el
mélet volt, hiszen amikor az elkövető a büntetést és a kár értékét nem 
tudta/akarta megfizetni, akkor a hajtópénz is elmaradt.

Szintén jövedelemjavító lehetett egyes „gazdák”-nál a „bocskorpénz. ” 
Ezt az erdők őrizői az eladott erdei termények után kapták -  ha kapták.347

Az erdészeti személyzet jutalmazásával kapcsolatban hadd idézzük a 
kopárfásítási feladatokban kifejtett buzgalmukat. 1911-ben, amikor a 
minisztérium által meghirdetett versenyben csaknem valamennyi erdélyi 
volt (Gyergyótölgyes, Zsiberk, Mese, Oláhtyúkos, Keresd), a követ
kezők kaptak elismerést:348

„Balogh Boldizsár urad. főerdész, Szőllőssy József urad. intéző és 
Kemény Kálmán urad. intéző egyenként 300-300 korona;

Engi Elek és Engi József urad. intéző egyenként 200-200 korona; 
Weiss Gyula vidéki erdész 140 korona;
Puskás Gyula urad. főerdőőr 120 korona;
Hartmann Simon és Gártner János járási erdőőrök, valamint Müller 

Márton községi bíró egyenként 100-100 korona;
Wivirszky Albert, Ghyrdea Elek, Depner János és Hartmann György 

erdőszolgák, valamint Schmidt Mihály községi kisbíró egyenként 80-80 
korona;
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Sebők József gazd. munkavezető és Mundra Mihály mezei őr egyen- 
kint 60-60 korona s végül

Rosala János, Thoma György és Fratilla János községi elöljárósági 
tagok egyenként 40-40 korona pénzjutalommal tüntettek ki.”

A névsorból is látjuk, a szakismereteket egyre jobban megkövetelték. 
Tehát az erdőőröket nem egyszerűen őrzési, hanem csemetetermelési, fá 
sítási és minden egyéb, az erdővel kapcsolatos feladatokkal megbíz
ták.349

A XX. században mind az őrzési, mind a szakmai feladatok nőttek. 
Az őrzésit úgy próbálták segíteni, hogy az erdőszolgákat (akik állami er
dőkezelés mellett is az erdőtulajdonos alkalmazottai voltak) mezőőrként 
feleskették. Igaz, ez elszigetelt megoldás volt, de célja világos: igyekez
tek hatósági személlyé, azaz a felfedezett erdei kihágások során elegen
dő „szavahihetőséggel” rendelkező személyekké nyilváníttatni őket.350

Az erdészeti altisztek között -  elsősorban a kincstárt illetően -  meg 
kell még említenünk a famestereket, faraktárőröket. Ők ugyanolyan be
sorolási, előléptetési és illetményi lehetőségekkel rendelkeztek, mint a 
„terepi” erdészeti altisztek. Ugyanebbe a csoportba sorolható az irodai 
segédtiszt, aki az erdőigazgatóságok székhelyén látott el feladatokat. Tő
le nemcsak a „szép és jól olvasható írást” követelték meg, hanem az irat
tár kezeléséhez is értenie kellett.351

Az állami alkalmazottakat 1900-tól az 1893:IV. te. alapján fizették, 
ami némi illetményjavulást jelentett. Ugyancsak javulást hozott az erdő
szolgákra kiterjeszthető nyugdíjbiztosítás is.352 Összességében azonban 
a XX. század első éveiben helyzetével az altiszti személyzet is elégedet
len volt. A közös érdekképviseletre alapították meg az „Erdészeti és Va
dászati Altisztek Országos Szövetségiét.353 Hogy mekkora tömeget je
lentett ezen altisztek száma? Egy 1898. évi becslés szerint Magyar-, to
vábbá Horvát-Szlavónország erdeiben mintegy 30 ezren szolgáltak.354

Ők is törekedtek mind a biztonságos(abb) alkalmazási helyzetre, ne
talán a nagyobb illetményre, mind a feladatokkal lépést tartó egyéb meg
becsülésre. Az elvárásokkal kapcsolatban itt is a házi kezelést említjük 
meg. KAÁN Károly írta: „Az egész országra egységes alapra fektetett 
altiszti személyzetet kell szervezni /.../a magyar erdőtisztikamak is váll
vetve oda kell törekednie, hogy /.../a  haza boldogulását célzó törekvé
seket megvalósítsa. Megvalósítsa egy fegyelmezett, minden ízében ma
gyar erdőaltiszti karral. Ezen munkában elöl kell járnia a m. kir. erdő- 
kincstárnak, akinek birtokai részben nemzetiségi vidékeken vannak.
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Mert itt az erdőaltisztnek nemcsak jó szakembernek, hanem elsősorban 
jó hazafinak kell lennie, aki csendes munkásságával a nyerstömegre hat
ni tud. Tapasztalatával, lángoló hazaszeretetével, szikla szilárdan kell ki
magasodnia, amely sziklán megtörik minden gyanú, minden kísértés.”355

Az erdőőri szolgálati kifogások között meg kell említenünk a lassú 
előmenetelt, a nyugdíjbiztosítás „laza szerkezetét”, no meg a mostoha 
szolgálati körülményeket. Pedig itt nemcsak szakmai nehézségek, ha
nem a fatolvajokkal és egyéb erdőkárosítókkal vívott állandó harc, to
vábbá az orvvadászat meggátlásának kötelezettsége is jelentkezett. A 
különböző erdőrendészeti kihágások felderítése, bejelentése, végül a 
tárgyalásokon való tanúskodások a dolognak csak az egyik, bár nehéz 
oldalát mutatják. A másik, nem kevésbé nehéz, az, hogy az erdőőmek 
azok között a feljelentett, netalán megbírságolt, megbüntetett emberek 
között kellett élnie, családjával boldogulnia.356 A KAÁN Károly által 
emlegetett elhivatottság mellett nemcsak egzisztenciális, hanem bizton
sági nehézségekkel kellett szembenéznie mindannak, aki fejét erre a 
pályára adta.

A helyzet érzékeltetésére idézünk egy esetet Naszód-vidékéről.357 
Komsa György erdőőr már évek óta üldözött egy borgóhidai lakost, ne
vezett Pop Liviust. A „veszedelmes fatolvaj” segédeivel főleg rezo- 
nánc(hangszer-)fát lopott a birtokosság erdejéből, amelyet aztán ismert 
orgazdáknak adott el. 1895 szeptemberében az erdőőr -  elöljárói paran
csára -  már harmadik éjjel leste Popot, majd végső kimerültségében ha
zament lefeküdni. A fatolvaj azonban felverte marosborgói házában, 
fenyegette, mire Komsa a fegyverét használta; az erdőkárosítót lelőtte. 
Bár az eset éjjel történt, ennek ellenére a falusiak egyértelműen az erdő
őr mellett tanúskodtak. A máramarosszigeti (Máramaros m.) törvény
szék a fegyverhasználatot jogosnak tartotta és az erdőőrt felmentette. Az 
erdőőr egyébként csak akkor nyugodott meg, amikor a fatolvaj édesany
ja is kimondta: a fia nem ismert „sem istent, sem embert”, valóban go
nosztevő volt.

PODHRADSZKY Emil, aki az altiszti személyzet szervezéséért, ér
dekeinek védelmezéséért sokat munkálkodott, úgy látta, hogy amennyi
ben mintegy 10 ezer tagot számláló egyesületet alakíthatnának, az érdek- 
védelem hatásos lenne. Annál is inkább, mert a különböző gazdáknál 
szolgáló altisztek különböző módon -  legtöbben azonban kis hatékony
sággal -  tudják a szavukat hallatni. PODHRADSZKY mindenképpen 
haladó eszmét vetett, vetett volna fel, de az altiszti „társadalom” ehhez
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éretlen, képzetlen, főleg pedig félénk volt. Az említett, az altiszteket 
(részben) összefogó egyesület azonban némi visszhangot jelentett; a 
szervezkedés elkezdődött.358

Az erdőőrök képzettségére vonatkozó követelmények az 1910-es 
évek végén vezettek el a középfokú képzés megindításához. Ehhez 
azonban jegyezzük meg, hogy a háborús helyzet is kény szeri tőleg ha
tott. (Az erdőőri szakiskolák közül a temesvári tanulóit 1915 februárjá
ban azzal sorozták be, hogy majd a háború után egy előkészítőt követő
en tesznek szakvizsgát.359) Mindenesetre itt is érvényes volt, amit az er
dőtiszteknél megállapítottunk; a kívánalmak mind a tudást, mind a szol
gálatot illetően nőttek. S akkor nem is szóltunk „a nép fiai”-val kapcso
latos elvárásokról. Olvassuk csak! ARATÓ Gyula 1893-ban, a görgény- 
szentimrei erdőőri szakiskola megnyitásakor írta: „ismerjük a mi né
pünket, ismerjük okoskodó természete mellett csak jó szónak engedő 
akaratosságát, melynek rabjaként a jót is csak a maga szemével látja jó
nak s a jónak látta jót is csak akkor követi szívesen, ha maga jószántá
ból követheti. /.../ [Ezért] a jó érzéket ezek [tudniillik az erdőőrök okta
tói] ép[p]en a nép fiaiban nevelik, a kik midőn hasonlóik körébe vissza
térnek, bár tudásra, ismereteikre nézve felette állanak, de gondolkodá
suk formáiban, értelmiségük útjaiban nem térnek el a néptől s folytonos 
érintkezésben maradván ezzel az okszerű gazdálkodás alapismereteinek 
átszivárgatása is ugyanekkor az élő tévhit oktalanságainak szinte öntu
datlan és észrevétlen irtogatása útján számot tevő eszközeivé lesznek 
törekvésünknek.”360

A két világháború közötti időszakban Erdélyben az erdőőrökből sok 
helyen erdőgondnokot „csináltak” -  mivel nem állt elegendő erdőtiszt 
rendelkezésre. A fegyverük azonban -  miként Gyergyószentmiklósról 
1931-ből tudjuk -  még mindig a Monarchiából örökölt Wemdl volt. 
Csak fokozatosan cserélték ki pisztolyra -  megelőzendő az erdőőrök 
(fegyveres) orvvadászatát.361 A megbecsültség, főleg az anyagi javak 
azonban továbbra is gyenge maradt. Egy erdélyi visszaemlékező szerint, 
amikor főnökétől fizetésemelést kért, az sejtelmesen mondta neki: „az 
erdő nagy, sötét és hallgat.”362

Hová lettek a KAÁN vagy ARATÓ által megfogalmazott magasztos 
eszmék?...
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13. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A Trianont követő időben az erdészeti személyzet helyzetét illetően KAÁN 
Károly helyettes államtitkár szavait kell idéznünk. Ő a repatriálókat 
így fogadta: „mit kerestek itt? Ott maradjatok, ahol eddig voltatok! Ott 
a helyetek, ott kell helytállnotok!”363 A cseppet sem barátságos megnyi
latkozást boncolgatva utalnunk kell rá, hogy az államnak -  még megki
sebbedve is -  az állami alkalmazottakat, tehát az erdészek jelentős ré
szét, feltétlenül alkalmaznia kellett. Következésképpen az erdeit jórészt 
elvesztő Magyarországon helyet kellett nekik találni. így éppen KAAN 
Károly volt az, aki az alföldfásítási helyi megbízotti rendszert kitalálta, 
ahová ezeket a súlyos helyzetben lévő, gyakran évekig vagonokban la
kó embereket irányította. Természetesen a hegyvidéki erdészek a koráb
bi tapasztalataikat, netalán az akadémián tanultakat is, nem, vagy alig 
tudták hasznosítani. Jellemző példája lehet ennek a volt máramarosszi
geti erdőhivatal vezetője, Hódosi KARÁCSONY Sándor esete, aki kis
újszállási (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) alföldfásítási helyi megbízott
ként a szikfásításról nem sok fogalommal rendelkezhetett.364 Ugyanak
kor ezekkel a kiszolgáltatott emberekkel olyan, az erdészeti szakmai cé
lokkal homlokegyenest ellenkező munkákat is el tudtak végeztetni, mint 
például Gemencen a több száz hektáros fakitermelést. A levágott fát az
tán mégsem lehetett 1919-ben Budapestre elszállítani, csak a kár maradt 
utánuk ...365 (lásd a 12. számú mellékletet).

Természetesen a menekült (nem csak erdészeti) hivatalnokok munká
ba állítása a maradék Magyarországon éppen elég ellenszenvet, feszült
séget szült. S ezt az sem ellensúlyozta, hogy Észak-Erdély visszakerülé
sekor az „anyaországiak” ottani megjelenése szintén problémákkal volt 
terhes.366 Hadd jegyezzük azonban meg, hogy a magyar kormány tartot
ta a szavát: az ismét kiépülő erdészeti szervezetben első helyen a kisebb
ségi sorsot vállalt szakemberek kaptak beosztást.

Az újabb vesztes háborút követően nemcsak ismételt menekültek, ha
nem áttelepülők is kerültek Magyarországra. Példaként azt a Csíkszere
dái „erdész-vadászt” idézhetjük, aki 1946-ban azért vesztette el állását, 
mert az új adminisztráció -  hogy állásában megtarthassák -  románnak 
tüntette fel, amit ő nem írt alá. Néhány hét múlva -  négy gyermekkel -  
átszökött Magyarországra, ahol azonban a (vissza)honosítása sokáig el
húzódott.367
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A proletárdiktatúra, majd a szocializmus építésének időszakában 
mind Romániában, mind Magyarországon elzárkózás kezdődött, illetve 
folytatódott. Ezen az sem enyhített, hogy diákcsere-program keretében 
Magyarországról többen Bukarestben vagy Brassóban (akkor Sztálin- 
város) szereztek erdőmémöki diplomát.368 A helyzet évtizedekig nem 
változott. Bizonyságként a magam példáját említem, aki 1980-ban a 
soproni erdőművelési tanszéken erdélyi témával jelentkeztem, MAJER 
Antal tanszékvezető közölte: brassói kiküldetést nem tud intézni. A ki
dolgozandó témámat ennek ismeretében módosítsam.

Ha időben mindezt folytatni tudjuk, utalnunk kell a következőkre is.
Az erdélyi emberrel 1989-ben még meglévő rokonszenv fokozatosan 

átcsap(ott) ellenszenvbe, amit az állampolgársággal kapcsolatos 2004. 
évi népszavazás is bizonyít. Nem is beszélve a mindennapokról. Ennek 
az okait vizsgálni nem lehet egy erdészettörténeti munka feladata, de 
mégis kell legalább egyre utalni. Nevezetesen a sokszor erőszakosnak, 
sőt „bizánci módon alattomos”-nak talált megnyilvánulások a nehezedő 
helyzetben lévő anyaországaikat is gyakran szolidaritásuk feladására 
sarkallja. Az áttelepülőknek ugyanakkor számolni kell az otthon mara
dottak ismételten elhangzó -  egyébként bibliai parafázisával369-vélemé
nyével is: „elmentek, mert nem közénk valók voltak, ha közénk valók 
lettek volna, nem mentek volna el.”

Az erdélyi erdészek előtt ott van, lehet Sütő András meglátása is: 
vannak, akik Erdélyért élnek, és vannak, akik Erdélyből. Ezen különb
ségek feloldására a soproni egyetem az 1990-es években próbált Csík
szeredán kihelyezett képzést indítani. A tapasztalatok nemcsak a „ve
gyes” kategóriát merítették ki, hanem a Sütő András-i meglátás második 
felét is erősítették. Hogy mégis van biztató kilátás is, arra az Országos 
Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi Csoportja lehet a bizonyság. A szülő
földjükön maradó magyar erdészek onnan is lehetnek -  akár szervezeti
leg is -  a magyar erdésztársadalom tagjai.

13.1. Fakitermelési szerződések a „nagy” háború után

Korábbi, 7. kötetünkben idéztük a Dunai Állandó Vízügyi Műszaki Bi
zottság (CRED) 1929. évi ülését. Az összejövetelen a román delegátus a 
magyarok által felvetett erdőpusztítási vádakra azzal válaszolt, hogy sok 
fakitermelési szerződést korábban a magyar államerdészet kötött meg.
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Ezen „örökséget” az új állam kénytelen tiszteletben tartani -  még akkor 
is, ha azok erdőpusztítással járnak. A levéltárban a dokumentumok fenn
maradtak, amelyeket itt közlünk.

„Azon kincstári erdőbirtokokon lévő fakitermelési szerződések ki
mutatása, amelyek még az 1919. év után is érvényben voltak: ”370
I. Orsovai erdőhivatal

1. Temesszlatinai erdőgondnokság „A” gazdasági osztályában 10 
évi vágásterület, évi 251,48 kh (144,72 ha) kihasználásával. 1914- 
1923: Borlóörményesi Faipari Rt. Bp. Maradt 1919 utánra: 
1257,40 kh (723,63 ha).

2. Temesszlatinai erdőgondnokság „Riu alb” erdő vágása 10 évi vá
gásterület, évi 524,13 kh (301,63 ha) kihasználásával. 1914-1923: 
Vajdahunyadi Vasgyár, ill. átruházva a Borlóörményesi Faipari Rt. 
Bp.-nek. Maradt 1919 utánra: 2620, 65 kh (1508,18 ha).

II. Lippai főerdőhivatal
1. Solymosmilovai erdőgondnokság „A” üzemosztályában vágáste

rület, évi 145,20 kh (83,56 ha) kihasználásával. 1899-1909, amit 
1923-ig meghosszabbítottak: Mairovitz Mór lippai fakereskedő. 
Maradt 1919 utánra: 435,60 kh (250,68 ha).

2. Paulisi [Opálosi] erdőgondnokságban, kladovai vágás „A” gazda
sági osztály III. vágássorozata. 1902-1906-ig 5 évi részletben 
évente 114,9 kh (66,1 ha), amit 1921-ig meghosszabbítottak: 
Grosz József lippai fakereskedő. Maradt 1919 utánra: 229,80 kh 
(132,24 ha). Összesen „a román imperium idejére visszamaradt 
kihasználandó terület: 2614,76 ha.”

„A máramarosszigeti, kolozsvári, lugosi m. kir. erdőigazgatóságok, 
valamint a szászsebesi erdőhivatal kerületében oly fahasználati szerző
dések, melyek 1919. évben még érvényben lettek volna, nem voltak. 
Mindenütt házi kezelésben, fokozatos felújító vágással használták ki az 
üzemtervileg előírt faanyagot.”

A fakitermeléssel, illetve az ezzel összefüggő vállalkozásokkal kap
csolatban két dologra feltétlenül utalni kell. Az egyik az új Románia po
litikája, amelynek alapján a háborúban vesztes államok cégeit lehetetlen 
helyzetbe hozták, vagyonukat többnyire elkobozták. Természetes, hogy 
ezért a vállalatok igyekeztek „nemzetközivé válni”, azaz a győztes (fran
cia), legfeljebb semleges (svájci) tőkéseket működésükbe bevonni. A 
másik oldalról viszont a bankok nem tudták a bankbetétek kamatát meg
felelő pénzügyi manőverekkel fizetni (hiszen Európa zöme elszegénye
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dett). Tehát olyan lehetőségeket kerestek, amelyek viszonylag kevés beru
házással nagy jövedelmet biztosítanak. így találtak rá a kelet- és közép
európai faipari vállalkozásokra, amelyek kapva kaptak az alkalmon, 
nemcsak tőkét, hanem az új államokban „immunitást” is szereztek.371

Ha a folyamatot tovább vizsgáljuk, nem szabad elfeledkeznünk az új
ra megerősödő Németországról. A kortársak egy része annak a vélemé
nyének adott hangot, amely szerint a „III. Birodalom” antiszemitizmusa 
mögött komoly gazdasági érdek húzódott meg. Nevezetesen: „Közép- és 
Keleteurópa országait gazdasági és ezzel együtt politikailag függésbe 
hoznia csak úgy sikerülhetett, ha előbb ezekben az államokban megsem
misíti az önálló ipart és kereskedelmet. Céljai elérése érdekében tehát el 
kellett pusztítania e két foglalkozást ellátó zsidóságot.”372

13.2. (Erdő)Birtokosnak és fának lenni Romániában

A háború után berendezkedő román államhatalom a földreformmal 
párhuzamosan az abszentisták ellen is harcolt. Azaz a korábbi, regát- 
beli törvényt kiterjesztette a Romániának ítélt magyarországi részek
re úgy, hogy a távol lévő, román állampolgárságot nem szerző/vállaló 
földbirtokosok vagyonát -  bizonyos türelmi idő után -  elkobozta. A 
rendelkezéssel igyekezett a birtokosokat magához láncolni még akkor 
is, amikor az 1921. évi törvény azok földvagyonát jelentősen meg
csonkította.373

A Trianon utáni változásokkal kapcsolatban írtunk már a telepesköz
ségekről Méliusz József II. világháború alatti dél-erdélyi-bánsági uta
zása során úgy minősítette, hogy „az agrárreform a telepes községek ma
gyarsága alól kihúzta a földet.”374 Okaként a késői, 1919. évi telekköny
vezési engedi sejtetni, holott tudjuk: a magyarság birtokát, így életfelté
teleit akarták megszüntetni. A Népszövetséghez forduló 2885 erdélyi és 
bánsági telepest -  a román kormány érvelését elfogadva -  azzal nyugtat
ták meg, hogy a kolonisták mind a megemelt kisajátítási összeggel, mind 
„az egymás mellett élő népcsoportok békés együttélésének érdekében” 
jobb helyzetbe kerülnek, mint ha a kisajátítást bírói határozattal semmi
sítenék meg.375 A felemás állásfoglalás, illetve a tényleges számadatok 
egyértelművé tették az előbbi, Méliusz-féle minősítést. S így nem cso
dálható, hogy az egykori telepesek tömegesen választották a kivándorlás 
útját.376
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Szintén a kivándorlást ösztönözte a székely birtokosságok Trianon 
utáni helyzete.

A két világháború közötti időszak nehézségeit magam a lemhényi 
(Háromszék m.) birtokosság jegyzőkönyvei alapján mutattam be.377 Ott 
nem, de máshol nyomára lehet bukkanni, hogy az arányjogokat illető 
legnagyobb változások az 1930-as években, összefüggésben a mind je
lentősebb (romániai) gazdasági megszorításokkal, következtek be. Ez 
aztán kihatott a közösből való részesedésre is. A vargyasi „békés” arány
jog szerinti kiosztás részletei a szakirodalomból ismertek.378 Mögötte 
azonban -  miként azt Lemhénynél láttuk -  az erdészeti szervezet (és 
korrupt tisztviselői!) akadékoskodásai is ott voltak, lehettek. Erre egyet
len példát hadd idézzek.

A gyergyószentmiklósi (Csíkm.) közbirtokosság379 1937 decemberé
ben tárgyalta az „erdőmémök úr” átiratát, amely szerint egy vágásterület
ről a tagoknak csak 1000-1200 m3 fát lehet kiosztani. A közbirtokosság 
igazgatósága kiszámította: 1 holdnyi arányjogra körülbelül 10 köbcenti
méter fa jutna. „Ezen kiosztás technikailag kivihetetlen, mivel 13 711 
hold a jogok száma.” így az engedélyezett mennyiség öt-hatszorosára 
lenne szükségük, mivel a tagok három éve már sem fa-, sem pénzbeli ré
szesedést nem kaptak. (A fát a saját és a birtokossági épületek javítására 
akarták felhasználni, mivel a kereskedelmet már kivették a kezükből.)

A későbbi (magyar uralom alatti) sajtó kiemelte: „a román rablógaz
dálkodás valóságos temetővé változtatta hegyeinket. Az ország új urai 
ugyanis a vállalkozókhoz igen-igen békezőek voltak.380 Érdekes doku
mentuma a korszaknak Monospetri (Bihar megye) 1929-ben kelt, a bu
karesti miniszterelnöknek címzett (magyar nyelvű) levele, panasza. 
Leírták, hogy a volt úrbéres erdő jog szerinti használatát egyszeri 
összeggel engedélyeztetni kellett. Azt le is vágták, de most 20-25 évig 
nem lesz fájuk. Ugyancsak összeadták egy megszerzendő, nekik meg
ígért erdő megváltási díját, de a „100 Hold Erdőnek” az állam csak a dí
ját szedte be, azt nem kapták meg. Végül kifogásolták a házhelyek 
kiosztását. Többek között „Erdész, Erdő Őr [és] Erdő Kerülő /.../ kap
tak nálunk Házhelyet, pedig ezek nem jönnek ide soha, az idevaló nincs
telenek ezek végett hajléktalanok maradnak.”381

Amikor Észak-Erdély visszakerült az anyaországhoz, elkezdődött a 
román földreform során elvett vagyon visszaadása. Erre a „Papolci Ál
landó Közösségben Maradt Erdőbirtokosság” (Háromszék m.) példáját 
idézzük.382
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A földreform során a birtokosság 6480 kh 206 Dől (3729,3 ha) terü
letet vesztett -  a 6484 kh 206 Dóiból (3731,6 ha). A vonatkozó magyar 
rendeletek alapján 1944-ben visszakaptak 5541 kh 84 Dóiét (3188,8 ha), 
a magyar állam nevére (,,célvagyon”-ként) 229 kh-t (132 ha) telekköny- 
veztek, míg a Bécsben meghúzott határ túloldalán 714 kh 122 Dől (411,0 
ha) maradt. (A magyar állam a saját céljaira -  honvédelem -  megtartott 
gyep- és fáslegelőért kártalanítást helyezett kilátásba.)

Egy arányrészre 1 kh 175 Dől (0,63 ha) jutott. A természetes szemé
lyek néhánya (13 fő) nem magyar állampolgár volt. Az ő részükkel ide
iglenesen a magyar állam mint arányrész-tulajdonos (összesen 37/5000- 
eddel) rendelkezett. Szintén az államhoz került egy, a zsidótörvény alá 
eső rész, összesen 43/5000-del. A helyreállított közbirtokosság a romá
noktól kapott kártalanítást köteles volt az államnak (most már a magyar
nak) visszafizetni, továbbá az eljárási, illetve műszaki munkák költségét 
megtéríteni.

Az erdők állapota indokolta, hogy a tisztás, fel nem újult részeket, 
évente 200 kh-nyi (115 ha) kiterjedésben, lucfenyővel be kell erdősíteni. 
A kezdő évet 1945-ben határozták meg, míg 1946-47-ben üzemrendezé- 
si- és üzemtervet kellett készíttetniük. Addig is, amíg ezeket nem érvé
nyesítik -  írták 1944 nyarán a minisztériumból -  , évente 550 m3 tűzifát 
jogosultak kitermelni és „Papolc község lakosságának ellátására megál
lapodás szerinti áron kiszolgáltatni.” (Ha nem tudnak az árban meg
egyezni, akkor azt a vármegyei gazdasági albizottság állapítja meg). Az 
1944 augusztusában elindított eljárás azonban már nem volt lefolytatha
tó, a birtokosság így csak a minisztériumi levelet kapta meg, de a telek
könyvi bejegyzéseket nem tették meg.

Szintén 1944 nyarának eseménye a székely közbirtokosságok jövőjé
nek kérdésével kapcsolatos vélekedés: a közbirtokosságok nem lehetnek 
kapitalisztikus vállalkozások, de vállalkozókká kell válniuk. Ezért „köz
pontion keresztül kell mind a fakereskedelmet, mind az elkerülhetetlen 
iparosítást megvalósítani.383

Utóbbi gondolatot vitték tovább Románia „népi demokratikus” átala
kulása közepette. Ehhez azonban az arányjogok igazságos(abb) elosztá
sát is célul tűzték ki. 1947. április 13-14-én a Magyar Népi Szövetség 
szervezésében 300 székely gazda részvételével tartott, Csíkszeredán 
megrendezett kongresszuson kimondták: „a székely közbirtokosságok 
kérdéseinek megoldása demokratikus feladat.” Annál is inkább -  vélték -, 
mivel a négy székely megyében 651 ezer hektár közbirtokossági vagyon
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van, ami Románia erdeinek 11%-át teszi ki.384 Tehát a székely többség 
akarata (mint demokratikus jog) meghatározó lehet akár az ország erdő- 
gazdálkodásának további sorsában is. Tudjuk, nem ez történt, hanem a 
következő évben hatalmi szóval -  új alkotmánnyal -  az összes erdőt ál
lami tulajdonná tették. (Az erdőgazdasági tennivalókat pedig tör
vénnyel, a 204-essel határozták meg.) „A nép maga nem is nagyon bán
ta -  írja napjainkban CSERGŐ Bálint - , mert már több terhet, mint 
hasznot jelentettek. /.../ Ezután már a székely nem mehetett az erdőbe 
csak mint gyengén fizetett bérmunkás. /.../ Épület- és tűzifát pénzért 
vagy erdei munkája természetbeni javadalmazása címén kaphat, vagy 
pedig az állami kereskedelemből vásárolja meg. /.../ Betiltották végle
gesen a vízifürészek működését is; ha a gazda némi fenyőanyaghoz ju
tott, azt a meghagyott néhány távoli, államosított fűrészüzemben met
szethette ki, bérért.”385

1944-45-ben, illetve után nemcsak az erdők, hanem az erdőn kívüli 
fásítások, fák is sok kárt szenvedtek. Simon Magda Szalárdról (Bihar 
megye) jött tudósítása szerint a nagy „szabadságiban „odaki a tanyán 
sorra kivágták a szíp, rígi akácokat, szerszámfának meg tüzelőnek; a fa
lubéli bognár mái napig is rabolt fábúl csinál kereket.”386 Később, már a 
Ceau§escu-időkben BEKE György Nagycsanádról (Torontál m.) a ro
mán bíró intézkedését íija le; kivágatta az akácfákat, hogy helyette szil
vafákat ültessenek -  azok (talán a cujka révén?) jobban jövedelmeznek. 
(Szintén BEKE tudósít temetőbeli szomorúfuz miatt kitört háborúságról, 
amellyel Somkerék /Szolnok-Doboka m./ magyarsága őrli egymást, de 
legfőképpen magát.)387

A tervezett „tiszai fás kultúra”388 tehát a Nagyalföld peremén igen
igen nehezen akar gyökeret verni. A ma Romániába tévedő autós az utak 
mellett fehérre meszelt törzsű fákat lát. (Ez Magyarországon a legutób
bi időkben csak a laktanyákban volt szokásban.) A több évszázadi al- 
földfásítási törekvésekből csak ennyi maradt volna meg; az utak (a mo
dem forgalmi követelményeknek már nem megfelelő) fásítása? S akkor 
még nem is említettük a napjainkban egyre nehezebben megkerülhető 
jelenséget, az éghajlat-(ideiglenes vagy végleges)változást.
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14. ÖSSZEFOGLALÁS

A kérdés megválaszolása, hogy Erdély mit is jelent a magyar erdészek
nek, immár megkerülhetetlen. Trianon előtt mindenképpen az „erdős ha
zát” juttatta eszünkbe, ahol igazán nagy erdészeti feladatok vannak. Az 
erdészek ugyanis mindig úgy gondolták, hogy ahol több az erdő, ott több 
szakemberre van szükség.389 A XIX-XX. század története azonban éppen 
azt mutatta -  akár Magyarországon, akár a nagyvilágban -, hogy a sok 
erdő mellett erdő- és fapazarlás folyik. S addig nincs szükség erdészek
re, amíg van mit és miből pazarolni. Következésképpen az erdélyi erdé
szeti szolgálat talán minden más országrésznél nehezebb viszonyokat je
lentett. Ehhez társult a korszakra még jellemző birtokrendezések (erdő
elkülönítések, arányosítások, birtokossági területcserék stb.) nagy, a töb
bi országrésszel összehasonlíthatatlanul nagyobb mennyisége. A techni
kai civilizációs elmaradás szintén nem hagyható figyelmen kívül, mint 
ahogyan a nemzetiségi sokszínűség sem. Tehát az a laikusok, de az er
dészek között is élő sztereotípia, hogy az erdészkedés nem más mint 
„puska, kutya és egy kis favágás”,390 Erdélyben nap mint nap megcáfo
lást talált.

Trianon után a minden magyarra jellemző döbbenet, elkeseredés, ne
talán revansvágy az erdészeket mindenképpen hatványozottan jellemez
te. Ennek nemcsak a Romániához került, számszerűleg a legnagyobb te
rület, illetve erdőterület lehetett, volt az oka, hanem az utódállamok kö
zül onnan kiutasítottak, illetve elmenekültek legnagyobb száma is. Ezt 
tudva nem csodálkozhatunk a II. bécsi döntést követő eufórikus hangu
laton. Azon viszont igen, hogy amíg Kárpátalja teljes erdészeti „vissza
foglalása” 1939-től 1944-ig megtörtént, Erdélyben erre sokkal szeré
nyebb mértékben került sor. Igaz, itt a birtokviszonyok (kevesebb állam
erdészeti terület, legelőkké alakított erdők stb.) és számtalan más té
nyező az említett „visszafoglalás” ellen hatott. Arra pedig nem merünk 
gondolni, hogy az erdészekre igaz lenne egy 1943 szeptemberi jelentés, 
tudniillik „a románoknak az utóbbi időben tanúsított kihívó magatartá
sával szembeni passzív magatartásunkat általában a gyengeség jelének 
minősítik és a gyengébb jellemek már igyekeznek jó pontokat szerezni 
az oláhoknál.”391

A második világháború utáni viszonyokhoz pedig még érdemes két, 
a múltban gyökerező, de a mai nap is ható kérdést áttekinteni.
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14.1. A nemzetiségek és az erdő

Korábbi köteteinkben érintőlegesen kellett foglalkozni a különböző 
nemzetiségű (-anyanyelvű) erdélyi lakosok eltérő erdőhasznosításával, 
illetve a faiparban, fafeldolgozásban végzett munkájukkal. Ez nemcsak 
a sajátos birtokviszonyokkal (-közösségekkel) volt összefüggésben, ha
nem az eltérő ökológiai és ökonómiai lehetőségekkel is. Most mégis új
ra visszatérünk rá, hiszen a kor (és a kortársak) óhatatlanul is nemzetisé
gi sajátosságokat láttak, láthattak mind az erdők ügyében, mind az ab
ban végzett munkában. Ez nem egyféle -  ma divatos -  „multikulturális 
sokszínűségből” fakadt, hanem a korábbi századokban még igencsak 
meglévő, ápolt és vállalt nemzeti sajátosságokból. Ezek aztán a másik 
közösség mérlegén hol pozitív, hol negatív (lásd a falucsúfoló mondóká- 
kat akár egy nemzeten belül is) töltetűek voltak -  olykor az objektív va
lóságtól elrugaszkodva. Egy biztos: aki az erdei gazdálkodással, netalán 
faipari, fafeldolgozási tevékenységgel foglalkozott, számolt, számolnia 
kellett vele, velük. Áttekintésünk szükségszerűen pártos. Ez nemcsak 
abból fakad, hogy többnyire a magyar nyelvű forrásokra támaszkodha
tunk, hanem a magyar erdőgazdálkodás történetét írtuk le. Következés
képpen a benne részt vevő, elsősorban magyar kötődésű emberek véle
ményét tükrözi. Ezek előrebocsátásával kezdjük hát!

„Adjon Isten békességet, hazánkban megmaradást!”392 -  a hétfalusi 
csángómagyarok ezen köszöntése tulajdonképpen az egész általunk vizs
gált időszakra, napjainkig időszerű. A gazdasági bajok, amelyek ezt a 
megmaradást szinte állandóan megkérdőjelezték, csak részben eredtek az 
erdőhasználat XIX. század végi megszigorítottságából, szabályozottságá
ból. Ezt számtalan példával, adattal bizonyíthatták a kortársak, és bizo
nyíthattuk -jórészt a kortársi (erdészeti) vélekedést elfogadva -  mi is.

A kortársak a századforduló nagy problémáját, a székelymagyar ki
vándorlást, ellentmondások sorozatával próbálták megmagyarázni -  ha 
már megakadályozni nem tudták. Olvassuk csak! Összevetve az alföldi 
paraszttal „a székely beszédes, furfangos, számító; a kimondott szónak 
nincs becse előtte; arra néz, hogyan húzhatná legkönnyebben a hasznát 
anélkül, hogy sok fáradságába kerülne; bizalmatlan a jövevénnyel, sőt a 
saját véreivel szemben. Az alföldi paraszt típusa a földművelő ember
nek; a székely inkább kalmárkodó és iparos-lélek.”393 Ezt 1902-ben, a 
Székely Kongresszus alkalmával állapították meg. Előtte, 1856-ban ír
ták: a székely „a kereskedéstől, kinek módja is lenne benne, idegen, mert
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balítélettel van elfogulva az iránt, finum lopásnál többre nem becsüli s 
megveti.”394 Ennyit változott volna alig fél évszázad alatt a székelység? 
Nem, tudjuk, hogy nem. A fenti két idézet talán a két „szélső értéket” je
lentheti. Mint ahogyan az is, ami szerint a székelyek évszázadokig a kö
vetkező „fő gazdasági elvet” követték: „megfőni a maga zsírjában; vagy 
is nem adni ki (erogalni) semmiért.”395 Ez aztán a századforduló környé
kén megváltozott: „bécsi rongyba” vagy „pukkanó borba” fektették pén
züket -  amit akár az erdő eltékozlása árán szereztek meg.

„Tekintélyes romániai gazdák nyilatkozata szerint egy magyar férfi 
munkája ér annyit, mint két bolgáré vagy 2 és fél románé, és egy magyar 
nőszemély munkája bőven felér egy román férfiéval.”396 Ezt a magyar
ságra hízelgő képet aztán esetenként nemcsak Romániában, hanem Ma
gyarországon belül is „felülírták” Gondoljunk a népességtelepítési ak
ciókra, ahol egyértelművé vált, hogy az áttelepülésre vállalkozó „nem 
tartozik fajunk legértékesebb elemei közé.”397

A legnagyobb baj -  és ez az erdőgazdálkodás alapvető célkitűzésé
vel, tudniillik a hosszú távú, a tartamos gazdálkodással éles ellentétben 
állt -  mégis az volt, hogy a magyarság, miként azt HUSZKA József szű
kítetten, a székelyekre állapította meg, nem törődött a jövő nemzedék
kel. Akkor, amikor ez a gondolkodás Nyugat-Európában már kezdett el
tűnni, nálunk -  egyesek szerint keleti vonásként398 -  ekkor élte virágko
rát (hogy azóta se szűnjék meg). A gazdaságból következően aztán a de
mográfiai mutatók is (egyelőre még csak tájanként) kezdtek rosszabbod
ni, illetve a szociológusok ma is vitatkoz(hat)nak azon, hogy melyik volt 
előbb; a gazdasági nehézség vagy a jövőt jelentő gyermekvállalási (-fel- 
nevelési) kedv. Márton Áron püspök helyesen látta: „Erdélyt a magyar 
anyák veszítették el.”399

„A románság nem vész el” -  vallották magukról az erdélyi romá
n o k é  Mondván, mindig több „hull le” hozzájuk, mint amennyien ki
emelkedve esetleg nemzetiséget váltanak. Bár A. J. Visinszkij, 1945-ben 
Románia szovjet „helytartója” feltehetően nem erre gondolt, amikor ki
jelentette: „a román nem nemzet, hanem átmeneti állapot”,401 mégis egy 
nagyon kemény mag volt, amely azt az „átmenetet” véglegesnek tekin
tette. Mégpedig az évszázadok alatt mind tudatosabbá váló román értel
miség, akikben a magyarok (és az osztrákok!) igazi veszélyt láttak. Ez
zel kapcsolatosan egy helyi, Maros menti vélekedést és egy általánost 
idézhetünk. „A román írástudók még jobban gyűlölvén a magyart -  mint 
a nép ” -  írták 1877-ben.402 EGÁN Ede idéz egy „régi erdélyi mon
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dás”-t: „az oláhhal ki lehet jönni, de a románnal nem.” Azaz az erdélyi 
vagy Erdélyből kiszoruló értelmiségiek bujtogatnak a magyar állam el
len. „A román irredentista /.../ [ugyanis] meg van győződve, hogy az öt
millió Romániában lakó és a 2 V2 millió Erdélyben és Bánátban lakó ro
mán hivatva van egy uralkodó alatt egy országot képezni, s a jelenlegi 
állapotokat csak valami ideiglenesnek, átmenetieknek tekintik. A román 
iskolákban arra tanítják a gyerekeket, hogy a magyar szent korona romá
nok által lakott részeire Romániának jogos igénye van, s azon vidékek
nek előbb-utóbb vissza kell esniök az anyaországhoz.”403 SEBESS Dé
nes 1905-ben ezt erősíti meg: „keserves tapasztalat mutatja, hogy a ma
gyar kultúra ős forrásaiból táplálkozó és megerősített oláh intelligenczia 
legfélelmetesebb és kérlelhetetlen ellensége a magyar állameszmé
nek.”404 Ennek nem mond ellen Kacsó Sándor vélekedése, aki a velünk 
együtt élő „nyugatias kultúrájú” román értelmiséget élesen elkülöníti a 
keletitől, a Kárpátokon túlnan kialakulttól, akiknek lélekberendezkedése 
messzebb áll a magyaroktól.405

A románoknál „a fanatikus nemzetiségi érzés is hozzájárul az elkülö- 
nözéshez.”406 Ezt annál is inkább szükséges hangsúlyozni, mert a gyá
rak, ipari vállalkozók állandóan panaszkodtak: a románok lakta vidéke
ken kevés munkaerőt tudnak alkalmazni. Például a Zsil-völgyből írják 
1878-ban: „a zsilyi lakosok ép[p]en semmi dolgot nem akarnak végez
ni, hanem a legcsekélyebb haszon mellett inkább erdőpusztítással foglal
koznak, a hol kényük-kedvük szerint, lehetőleg keveset dolgoznak.”40 
Az iparvállalatok megtelepedésétől azt várták, hogy a vállalkozók által 
bevezetett rendszeres erdőhasználat (még az erdőtörvény előtti időkben 
vagyunk!) a lakosságot az erdőpusztításban megakadályozza, miközben 
a lopott fával való kereskedés helyébe az ipari munka lép.408 Láttuk, ez 
nem, illetve nem így következett be; maradt lopás is, míg a megtelepe
dett vállalatok munkáshiánnyal küzdöttek. Indirekte bizonyítva: a le 
nem kötött lakosság az erdőből (is) szerzi jövedelmét.

A kortársak úgy látták, hogy a románokra jó hatással van, ha -  a nem
zetiségi ellentétek mellett is -  egy más nemzettel élnek együtt; nagyobb 
a munkakedvük. Ezt csak egy, Nagylak (Csanád m.) környéki idézettel 
támasztjuk alá. „A magyar, szerb és német ajkúakkal vegyesen lakó olá
hok -  írták 1892-ben -  sokkal munkásabbak, mint a hol vegyületlenül 
laknak, de ravaszok, nem megbízhatók és elbizakodottak.”409

A román bankok terjeszkedéséről az egyik, az 1902. évi Székely 
Kongresszus alkalmával megjelent kiadványban írták, hogy azok nem
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csak a birtokszerzést segítik, hanem a „minden város, minden község, 
hol az oláh birtokot szerez, az oláh nemzetiségi izgatások fészke lesz.”410 
SEBESS Dénes három év múlva megjelent munkájában mindehhez még 
hozzáteszi: az „Albina” a magyar adóst, ha az nem tud fizetni, azonnal 
kiteszi, míg más adósok akár részletfizetési kedvezményt is kapnak.411 
így aztán eljutottunk az 1911. évi, KÓS Károly-féle tudósításhoz: egy 
kész, gazdaságilag és politikailag érett erdélyi nemzet kívánja -  most 
már nem az egyenjogosítást, hanem -  az elszakadást412

A magyar kormány -  benne az erdészeti adminisztráció -  felelőssége 
az, hogy az adó- és foldbirtokpolitikáját a pénzügyi körülményekhez 
igazította, a fenti, gazdasági és ideológiai alapon folyó „honfoglalással” 
nem törődött.413 Mint ahogyan a szabadelvű (európai) jogállam igazság
szolgáltatása sem alkalmazhatta Osváth Pál javaslatát. „Szelíd bánásmó
dunk -  írta -  bátorítják az izgatókat nálunk olcsó mártírságra. De a 25 
bot soknak elvenné a kedvét!”414

A magyarság térvesztése az irodalom szereplői közül például Móricz 
Pált a radikális, „magyar(-szász)” megoldásra sarkallta,415 míg Ady End
re a „nemzeti testvériség”, a nemzetköziség eszméjének térhódításában 
bízott.416 Ma már tudjuk, hogy a két szélsőnek felfogható remény között 
számtalan átmenet is kimutatható, de a legfontosabb: a cselekvés elma
radt. Az „urak” elképzelhetetlennek tartották, hogy az alázatoskodó, a 
műveltség igen-igen alacsony fokán álló „oláh” paraszt valaha is ura le
hessen Erdélynek. Aztán a városi ember úgy vélekedett, hogy „a pulisz
ka nem robban”, míg a politikusoknak kapóra jött ismételten visszatérni 
a „mumusra”, amire akár a vármegyében, akár a Parlamentben lehetett 
hivatkozni, de cselekedni nemigen kell417

A népi megfigyelés szerint „az oláh olyan, mint a bivaly -  kiszámít
hatatlan.” Egyszer végtelenül kezes, máskor óriási erőt kifejtő, időnként 
azonban semmiféle szóra nem hajtó, sőt -  vérben forgó szemmel -  akár 
gazdájára támadó. 1918 őszén aztán Maniuék éppen ezt az utóbbit kép
viselték: velük nem lehet alkudozni.

Brassóból írják 1880-84-ben: „A mai román lakosságunk a havaso
kon és hegyek közt kizárólag baromtenyésztéssel, jelesül havasi juhá- 
szattal, sajt-, gyapjú-, bőr-, és hústermeléssel foglalkozik, míg a hegyvi
déki székely inkább az erdőlést és fajzást gyakorolja. A szászszal, mi 
mint teljesen szántó vető, a völgybe és síkságra települt, az erdős hegye
ken és halmokon jobbadán csak mint erdőpásztorral találkozunk. A szé
kely és szász községek nagy részét bírják a hozzájuk közelebb eső erdős
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és legelős hegységeknek, de a havasi legelőket a román juhosgazdák bír
ják haszonbérben.”418 Ehhez a földrajzi, térszint szerinti munkamegosz
táshoz hozzátesszük: a románok inkább juhtenyésztők voltak, míg a bán
sági szerbek (és a máramarosi ruszinok) elsősorban kecskét tartottak.419

Ugyancsak 1880-ban írták: „a székely gyakran érintkezik az oláhok
kal, kiket magával szemben erőre, szorgalomra, tisztaságra, észre nézve 
száz fokkal alábbnak néz /.../, [miközben] a szász[ról vehetne példát], 
de azt politikailag oly ingadozónak, áldozatkészségben oly fukarnak és 
a hatalom előtt, ha igazsága van is, oly meghunyászkodónak tartja [a 
székely], hogy méltóságon alul álló dolog lenne őket utánozni.”420 Tehát 
megmarad „hiú” és „becsvágyó” székelynek

A németek sajátos csoportját alkotta az erdélyi szászság.421 Ők első
sorban gazdasági, kulturális, továbbá a XIX. század végéig megtartott 
politikai autonómiájuk következtében nem, vagy alig asszimilálódtak. 
Más volt a helyzet a XVIII. században (és később) betelepedett svábok
kal, akik két-három nemzedék után elindultak -  többnyire a magyaroso
dás útján.422 Számunkra a legfontosabb kérdés mégis az, hogy vajon a 
szászok évszázadokkal korábbról megmaradt erdőbirtoka hogyan hasz
nosult. Láttuk, hogy a németség gazdaságának, kultúrájának fejlesztését 
szolgálta. S a magyar állam itt (is) bőkezű támogató volt (ha másként 
nem, gazdasági és politikai kényszerrel), miközben a szászok a politikai 
önrendelkezésüket sírták vissza.

„Ha a magyar birtokosnak /.../ nincs meg az ő házi zsidaja, nem tud 
mozdulni. Nincs meg nálunk a kitartással párosult vállalkozó szel
lem.”423 A zsidók fakereskedelemben, faiparban betöltött szerepét a ko
rábbi köteteinkben részleteztük. Az előbbi idézet tulajdonképpen az 
egész kérdést megvilágítja: szükség volt erjesztőre („az anyagiakért [ti. 
a zsidók] éjjeiket, napjaikat feláldozzák, napról-napra szembetűnőleg 
gazdagodva”424). Ezt az erjesztést aztán -  vérmérséklettől és a pillanat
nyi helyzettől függően -  a többség hol jobb, hol rosszabb véleménye kí
sérte. Egyesek egyenesen a kivándorlást, illetve az elszegényedést, ela
dósodást a zsidók megjelenésének, térfoglalásának tudták be,425 míg má
sok inkább mérsékeltebb hangot ütöttek meg. Például: „Ott vannak a zsi
dók, kik ellen titkolt, vagy nyílt elkeseredés van, s igen kedves dolog az 
erdélyiek előtt, hogy szórványos visszaéléseket általánosítva nekik tulaj
donítsák a székelység romlását.426 Mindenesetre Asztalos István 1945 ta
vaszán, fogságában, fejtette ki: a zsidó kereskedők is okai voltak a pa
rasztság elnyomorodásának.427
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A témát azzal zárjuk le, hogy a dualista Magyarország két feszítő kér
dése, a szociális és a nemzetiségi közül ez utóbbi az erdőgazdaságban, 
illetve a faiparban szintén megjelent. A magyarság -  történelmi, 
(mély)lélektani okokból? -  nem a számarányának megfelelően vett részt 
a gazdasági küzdelemben. Megelégedett azzal, hogy az erdészeti igazga
tás nyelvévé a magyart tette,428 továbbá hivatalnokaitól megkövetelte a 
magyar állam, a magyar állameszme védelmét, de hogy közben mi zaj
lott körülöttük, azt nem, vagy alig vették tudomásul. így nem csoda, 
hogy a történelmi Magyarország összeomlása az erdészet hivatalnokait 
is meglepetésként, készületlenül érte.429

14.2. Táj és nép

Balogh Edgár az 1970-es években ezen a címen adta ki elmélkedéseit.430 
Ugyanebben az időszakban hallottam a gödöllői növénytanos professzor 
soproni előadását. Hortobágyi Tibor azt fejtegette, hogy feltehetően 
azért ragaszkodunk a szülőföldünkhöz, mert testünk anyaga -  a táplálék 
révén -  abból épül fel. S így mintegy szellemünket is megköti; nem en
gedi el, illetve mindig visszavárja. Igaz, ez csak a hagyományos világ
ban, nem pedig az ezredforduló idejében érvényes (amikor még az alap
vető élelmiszereket is akár több száz kilométerről hozzák), mégis elgon
dolkodtató. Az embereket ugyanis mindig foglalkoztatta a szülőföldhöz 
való ragaszkodás. Ez alól természetesen az erdészek, az Erdélyben szol
gáló erdészek sem lehettek, lehetnek kivételek.

Vizsgálódásaink során nemcsak az Erdélyi Kört írtuk le Selmecbá
nyán, hanem a magyar erdészek Erdélyhez kötődését is. Erre számtalan 
példát találunk az előző kötetekben. Itt csak két erdészt említünk meg, 
akik a miniszteri székig jutottak el.431 Az egyik FEILITZSCH Artúr bá
ró. Ő az 1890-es években kolozsvári erdőigazgató volt, majd a képvise
lőház második alelnöke432 és 1905-1906-ban földművelésügyi miniszter. 
1902-ben képviselőházi beszédben foglalkozott azokkal a lehetőségek
kel, amellyel a móc lakosság a hagyományos faedény- és eszközkészí
téshez elegendő fát szerezhet. Mint egykori erdőigazgató pedig kényte
len volt megállapítani, hogy az említett lakosság a kincstár, illetve a fai
pari vállalatok által biztosított munkalehetőségekkel nem él. Ha mégis 
rákényszerül, akkor pedig „úgy megbízhatóság, mint szorgalom tekinte
tében messze elmarad a többi munkás mögött.” Következésképpen az
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évtized végén szorgalmazott házikezeléses rendszernek a helyi munka
erő hiánya is gátat szabott.433 FEILITZSCH-csel kapcsolatban érdemes 
még megjegyezni, hogy nála (is) tetten érhető a gazdasági és politikai 
hatalom „perszonáluniója”. Minisztersége után, 1907-ben a „Román Fa
kiviteli Rt.” elnöke lett.434 Tehát a politikai befolyását, hatalmát igyeke
zett a civil életben is hasznosítani. (Hasonló példát láthattunk Pop-Csi- 
csó Istvántól, aki pópákkal szövetkezve szerzett meg nagy erdőbirtoko
kat. Ráadásul országgyűlési képviselőként úgy tüntette fel magát, mint 
aki áldozatot hoz; hiszen osztrák állampolgártól vett meg mintegy 5000 
kh-as -  kb. 2878 ha -  erdőbirtokot.435)

A másik erdész, aki miniszter lett, TÉRFI Béla. Az ő neve a krassó- 
szörényi árvízkatasztrófák vizsgálatakor vált ismertté. (Később, 1921- 
22-ben közélelmezési tárcanélküli miniszter volt Magyarországon.)

S itt említjük meg az erdő szerepét a képviselőválasztásokban. Az 
1861. évi képviselőválasztások alkalmával a belényesi (Bihar m.) kerü
letben az egyik jelöltről azt terjesztették, hogy ő -  egyebek mellett -  a 
(még bírt) faizási jogot elveszi. Következésképpen nem az „oláh-párt” 
jelöltjét, hanem egy másikat választottak meg.436 Egyébként pedig a so
kat emlegetett Mócvidékről Abrudbányáról is ezt jegyezték fel: „Dr. 
Rozenberg szerény ember volt; nem ambicionálta, hogy úgynevezett 
nagy kerületek «fuggetlen és befolyásolhatatlan)) választópolgárainak 
vagyonokba kerülő bizalma, megelégedett a sokkal szerényebb igényű, 
kis lélekszámú kerülettel, ahol a helyiek: a bérlő, a boltos, az ügyvéd, az 
orvos és minden hozzátartozójuk összetartozási érzéstől indíttatva őrá 
szavazott -  a többi voks pedig jutányos áron volt megszerezhető, elő
nyösebben, mint másutt.”437 így aztán nemigen érdekelte „a fold népé
nek” nyomora, legfeljebb akkor vette elő, ha politikai (vagyonosodási?) 
céljaihoz kellett.

Az egykori kolozsvári erdőrendezőt, idős BÉKY Albertet hadd idéz
zük: „Az igazi erdész-szellem olyan, amelytől áthatva áhítattal lépünk az 
erdőbe. Ott szívvel-lélekkel iparkodunk az erdőben rejlő természeti 
erőknek, azok rendjének és gazdasági hatásainak megismerésére. Ezek
nek az ismereteknek a birtokában az erdő életébe való emberi beavatko
zást úgy igyekszünk irányítani, hogy az ott levő adottságoknak, elsősor
ban a fatenyésztésnek mesterséges javítása mellett a természet működé
sének egyensúlya fel ne billenjen, sőt meg se zavarodjék.”438 Az 1954- 
ben elmondott gondolata már nemcsak a -  korabeli -  hosszú távú erdő- 
gazdálkodás következményeit, hanem napjaink célját, a fenntartható
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gazdálkodást is tartalmazza. Azaz az erdészek között elsőként hangoz
tatta: a természet rendjének megzavarása nélkül kell gazdálkodni. S ez
zel a gondolattal jutottunk vissza a táj és nép kérdéséhez: amelyik nép 
erre képes, az a tájban a lehető legkisebb kárt okozza.

A táj és a nép összefonódása a román munkáknak is visszatérő témá
ja. „A fogékony románok -  írja például N. Nástase -  /.../ a hazai termé
szetből merítették a szívósságot és merészséget, a türelmet és elszántsá
got, a lelki szépséget és tisztaságot. Csakis ezekkel a tulajdonságokkal 
felruházva kovácsolhattunk álmainkból olyan nagyszabású tetteket, 
amelyeket azok is hitetlenkedve csodálnak, akik nemrég még azt sem 
tudták, hol keressenek bennünket Európa térképén.”439 Egy másik szer
ző, J. Grigorescu viszont rámutat: „Mi, románok, gyönyörű országot 
örököltünk, de testén még ott vannak a sebek nyomai, melyeket a ki
zsákmányoláson alapuló kor ejtett rajta ...”440

Ezeket a „sebeket” aztán Trianon után elkezdték -  a maguk módján
-  bekötözni, meggyógyítani. Vizsgálódásaink során erre nemcsak rossz, 
hanem jó példákat is találtunk. Az más kérdés, hogy amikor ma felmá
szunk például a Gyalui-havasok valamelyik csúcsára, több letarolt vidé
ket látunk, mint erdőt. Sőt az erdőkben is furészporhalmok jelzik az il
legális-legális megbontást, a ma mindent maga alá gyűrő pénz uralmát. 
De nem volt jobb a „Románia Szocialista Köztársaság” időszaka sem. 
Elég csak a Kelemen-havasok példájára utalni, ahol -  veszteséges -  bá
nyászkodással tettek csaknem mindent tönkre.441

Trianon után a magyaroknak többnyire a kesergés, illetve a revansra 
való vágy maradt. Például Komáromi János a tutajok kapcsán bizony
gatta: bármennyire is elszakították tőlünk tót atyánkfiaikat „és rutén test
véreinket”,442 a folyók felénk jönnek. Következésképpen „az Isten irá
nyította folyókon” úszó tutajok örök tiltakozások maradnak az ország 
feldarabolása ellen.443 Végül megemlítjük, hogy a szegedi erdészdiákok 
2010 nyarán tutajjal ereszkedtek le a Tiszán Huszttól Szegedig. (Ezt 
megelőzte egy máramarosi tutajozásuk.)444

Máramaros Romániának juttatott részén még az 1950-es években is 
rablógazdálkodást folytattak. Pusztai János írja, hogy a románok nem 
féltek semmiféle felelősségre vonástól, hiszen övék „minden, amit itt lát, 
magyar kezekre vall; az erdők, az erdészházak, a sínpár [ti. az erdei vas
út Felsővisó táján], a szerelvény, minden. A megszálló románokat egye
dül a haszon érdekli. A nem őket illető «zöld aranyat» a világpiacon ba
góért árulják.”445
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Szabó Zoltán 1988-ban utal rá: „Hogy Magyarországot elhagytuk, az 
sohasem a sorompónál rémlett fel bennünk, hanem mindig csak a Kár
pátok után.”446 Pedig Németh László már 1935-ben megírta, hogy Er
délyt -  de magát a Kárpát-medencét is -  úgy vesztettük el, hogy igazá
ból nem is hódítottuk meg. Évszázadok óta nem csak nem törődtünk ve
le, velük, hanem egyszerűen feladtuk.447 Erre számtalan példát lehetne 
az általunk eddig használt erdészeti, netalán néprajzi és egyéb irodalom
ból idézni. Most csak háromra mutatunk rá.

Görgényszentimre (Maros-Torda m.) református lelkésze 1873-ban 
írta, hogy oda a „tutajászattal” a székelyen kívül „magyar, oláh-német- 
sváb”, sőt „olasz, francia, cseh, morva, lengyel, sidó, porosz, szász, ci
gány” telepszik, akiket a székelyek „barátságosan magukhoz ölelnek” 
Ebből ugyan bajok származhatnak, de csak ritkán hangzik el a figyel
meztetés: „mi kő vagyunk, ti víz.”448 Mindenesetre a kerület képviselő
je, ORBÁN Balázs 1872-ben és 1873-ban parlamenti interpellációban 
tiltakozott: a kincstár idegen erdészei Görgényszentimrét „kitiltják” az 
erdőkből, miközben a román Kisbánfalvát és Kásvát „elég bőkezűleg” 
jutalmazzák.449 Tehát „a székelyt kergeti a bejött idegen.”450

A magyarság térvesztéséhez azonban nem kellettek idegen bürokra
ták. A Mezőséggel kapcsolatban (is) számtalan felhívás hangzott el: a 
magyarság „előbb nyelvét, aztán ruháját dobja le s elmerül, örökre 
elvész családostól a nemzet kárára.” Ezen nem segít a faji büszkeség tu
datosítása, sulykolása sem. „Az indolencia -  írják 1905-ben -  orgiákat 
ül. Életünket lerobotoljuk; itt a nevünk, nyelvünk, lelkünk elzüllik a ha
za testétől, s oda temetkezik a nagyobb számú, horderejű elem karjai kö
zé.”451 S az okok között óhatatlanul felmerül Nyirő József kérdése: lehet, 
hogy nekünk, magyaroknak még mindig nincs meg (s ezután már nem is 
lesz meg) a nemzetté válás nagy élménye?452

Az önkéntes és kényszerű térvesztését a magyarságnak nemcsak a 
„pómép” között mutatták, mutathatták ki, hanem a birtokos nemességet, 
illetve a kuriális községeket453 illetően is. Malomvíz (Hunyad m.) XVIII. 
századi történetével kapcsolatban jegyezték fel, hogy ott akkor még volt 
református templom és iskola. Ezek a XIX. század közepére eltűntek, 
„minek eredménye most az, hogy a hói meg elszórtan élő magyar birto
kosnak sem érzetet fejlesztő papja, sem gyermekeinek nevelője nincs, 
ott a városi iskolát nem győző csekélyebb vagyonú magyarból a szükség 
teremt oláhot, s két nemzedék múltával még tiszta hangzású [magyar] 
nevét sem lehet fölismerni többé!”454
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XIX. századi katonai felfogás szerint egy nemzet addig él, amíg terü
lete növekszik. A XX. századi egyik-másik román politikus szerint a ma
gyaroknak még az emlékét is eltörlik Erdélyben. S akkor a táj már csak 
egy nép kézjegyét viseli, viselheti magán. (Még akkor is ha tudjuk: száz 
év Európában semmi, csak Amerikában „történelmi múlt”.) Talán zár
szónak mégsem ez, hanem egy „erdei” párhuzam kínálkozik:

„ Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa  
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt

(Wass Albert: Üzenet haza)
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Évk. XII. (Igló, 1885.) 6.
129/ MAROSI Ferenc: A lippai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tarto

zó erdők gazdasági viszonyainak leírása. (Arad, -1890. -) 46.
130/ Lásd 128/15. és 26.
131/ BÁRÁNY Ágoston: Torontál megye hajdana. (Buda, 1845.) 33-34.
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132/ Lásd: KELLNER: Notizen über Banater Eichenwálder. Oesterrei- 
chische Monatsschrift für Forstwesen 1865. 264. magyarul ismer
teti: [BEDŐ Albert]: Jegyzetek a bánáti tölgyerdőkről. EL. 1866. 
93-94., S.[ÓLTZ] Gy.[ula]: A tölgyek művelése a Bánátban. EL. 
1878. 319-323., SZABÓ Adolf: Néhány szó a bégavölgyi tölgyer
dőkről. EL. 1881. 39-44.

133/ ROCHEL Károly: A csálai kincstári erdőgondnokság tölgyeseinek 
száradásáról. EL. 1877. 553-556.

134/ BEDŐ Albert: Az erdőmívelés jelentősége hazánkban. EL. 1886. 
435-436.

135/ OL. K-184. 1890-2212/1.(2252/1890.).
136/ EL. 1900. 9. füzet XVI-XVII.
137/ OSVÁTH Kálmán (szerk.): Erdélyi lexikon. (Oradea-Nagyvárad -  

Satu-Mare, 1928.) 286.
138/ A magyar királyi közalapítványi uradalmak ismertetője (Bp., 

1885.) 14-15., 20-21., 28-29., 34-35.
139/ SZENTKLARAY Jenő: Mercy kormányzata a temesi Bánságban. 

Újabb részletek Délmagyarország XVIII. századi történetéhez. 
(Bp., 1909.) 131-132.

140/ SZENTIMREY Dániel: Állabbecslés kör alakú próbaterek segé
lyével a csíkvármegyei erdőkben. EL. 1896. 597.

141/ PAYER Arthur: Egy műszaki díjnok naplójából. ME. 1903-1904.129.
142/ OL. K-184. 1943-B/3-138.174.
143/ EL. 1907. 19. füzet XIII-XIV., 1908. 22. füzet II-III.
144/ Fakereskedelem ME. 1906. 251.
145/ SZÉCSI Zsigmond: Milyen alakban adjuk át a fenyőfa-anyagot a 

furész-üzlettulajdonosoknak, és mely vastagsági határig dolgoz
hatják fel a furészmalmok a fenyőfát? EL. 1887. 914-915.

146/ KÓCSY János: Háromszék vármegye erdőségeinek gazdasági álla
pota. EL. 1898. 910. A fűrészek jelentőségét Benigni is olyan nagy
nak tartotta, hogy az 1834-ben megjelent könyvében mind a csíki, 
mind a gyergyói malmokat felsorolta. Lásd: BENIGNI, J.H.: Statis- 
tische Skizze dér Siebenbürgischen Militár-Grenze. (II. kiadás. 
Hermannstadt, 1834.) 52-53., továbbá megemlíthetjük még: TA- 
RISZNYÁS Márton: Hajdani vízifűrészek Gyergyó vidékén. Har
gita Kalendárium, 1971. (Csíkszereda, 1970.) 123-126., a legújabb 
feldolgozások közül pedig lásd: OZSVÁTH Gábor Dániel: Patak
malmok a Kárpát-medence keleti felében. (Bp., 2011.) 108-124.
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147/ ARATÓ [Gyula]: A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
jelentése kerületének közgazdasági viszonyairól az 1892-ik évben. 
EL. 1893.454.

148/ Király Pál: Erdészeti politika a két világháború között, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület története tükrében. Doktori értekezés. 
(Bp.-Sopron, 1987.) 20.

149/ BÍRÓ Zoltán: Néhány szó a máramarosszigeti m. kir. erdőigazga
tóság gazdálkodásáról. ME. 1910. 193-194.

150/ ÁCS Tivadar: Akik elvándoroltak. (Bp., 1940.) 239. (Berzenczey 
László leírása).

151/ NAGY Károly: A lembergi kiállítás erdőgazdasági részéről. EL. 
1894. 1023-1024.

152/ DE POTTERE Bruno (szerk.): A délvidéki kivándorlási kong
resszus tárgyalásai. (Bp., 1903.) 148. (Mága János előadói javas
lata).

153/ A fűrész használatára 1771-ben külön rendelet is született. Lásd 
41/ II. 349-350.

154/ OEE-K. Gál István: A csíki erdők és a csíki nép. Szülőföldem er
dészetének és faiparának története. (Kézirat. 1973.) 42-48.

155/ Életéről lásd a visszaemlékezését: GÁL István. Erdei utakon Csík- 
somlyótól az Alpokig és vissza. EtK. XXXV. (Bp., 1998.) 117- 
168.

156/ Erről emlékezik meg például: KARÁCSONY Benő: Napos oldal. 
(Helikon K., Bp., 1982.) 105. A zsindelyről egyébként már a XIV. 
században írnak, nevezetesen Alsó-Fehér megyéből, Váradjáról. 
Lásd: MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár. II/2. (Bp., 
1958.) 123.

157/ Ezt méltatja például: GALGÓCZY Károly: Az erdőségek és a be- 
fásítás fontossága Magyarországon, éghajlati s nemzetgazdasági 
tekintetben. Teendők s azok módozatai. (Bp., 1877.) 38.

158/ Az eddigi kötetekben idézetteken kívül lásd még: SÓS Péter: 
Nagykapu, nagykapu, „naptárkapu” Előre Naptár, 1976. (Bük., 
1975.) 78-79.

159/ MIHALACHE, M.: Vida Géza. (Bp., 1975.).
160/ NÉMETH Kálmán: A fa a művészetben és a formatervezésben. Az 

Élet és Tudomány Tudományos Kalendáriuma, 1960. (Bp., 1959.) 389.
161/ KvÁLtár. Kolozs vm.-i közig. biz., iratai 15074/1890. (1890. júl. 8.).
162/ Engedély száraz fa szedésére EL. 1907. 1392.

143



163/ KISNÉ PORTIK Irén: Gyergyó és a fenyő. Erdélyi Gyopár 2006. 
6:13.

164/ Regényes feldolgozására lásd: AMBRUS András: Gyergyó. (Szép- 
irodalmi K. Bp., 1959.) 162., a kérdés részletesebb kidolgozására 
pedig: OROSZI Sándor: Ösvények természetvédelmünk forrásai
hoz. EtK. III. (Bp., 1991.) 87-128.

165/ R. VÁRKONYI Ágnes: „Folyóvizünk, amelyből élünk ” Való
ság 1989. 12:85.

166/ LÁTÓ Anna: Honvágyam hiteles története. (Bük., 1981.) 38.
167/ URMÁNCZKY Nándor: A Gyilkos-tó és környéke. Erdély 1895.17.
168/ Már a XVII. században, a török háborúk idején szállították a gabo

nát Lippára, ahol azt jól el tudták adni. Természetesen erre a sós
hajókat vették igénybe: Lásd: BETHLEN Miklós: Élete leírása 
magától. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. (Szépirodal
mi K., Bp., 1980.) 738.

169/ EPERJESSY Kálmán: Politikai és gazdasági elemek a Maros fo
lyó történetében. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése 
nyolcvanadik évfordulójának ünnepére, 1933. október 7. (Bp., 
1933.) 144., 147-148. és 151.

170/ BIKKAL Nándor: Miként lehetne Máramarosban a nagykiterjedé- 
sű kincstári és magán erdőuradalmak jövedelmét fokozni? EL. 
1882. 941.

171/ Die Holzflösse auf dér goldenen Bistritza. Pester Lloyd 1857. 
31:3.

172/ BEKE György: Tutajok a Maroson. Hargita Kalendárium, 1971. 
(Csíkszereda, 1970.) 120.

173/ AJTAY Sándor: Aradmegye erdőségeiről. EL. 1902. 778.
174/ FORBERGER János: Erdőgazdaság. In: Máramaros vármegye 

egyetemes leírása. Szerk.: SZILÁGYI István. (Bp., 1876.) 393.
175/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági tevékenységi 

jelentések. Csíkszeredái erdőhivatal.
176/ PULVERMACHER Gusztáv: A karánsebesi m.k. erdőhivatal, ille

tőleg a föloszlatott román-bánáti határőrezred erdeinek leírása. EL. 
1877. 705-706.

177/ BÍRÓ Zoltán: A Máramarosszigeti m.kir. Erdőigazgatóság kerüle
tének gazdasági viszonyai. (Máramarossziget, 1904.) 13.

178/ SZÉKELY Mózes: Az 1885-ik évi szélvihar által okozott károk 
Máramarosban. EL. 1886. 165. és KRAUZE Károly: A luczfenyő

144



tenyésztésének kérdése ősluczfenyvesekben szerzett tapasztalatok 
alapján. EL. 1898. 1090.

179/ PÉCH Dezső: Vidéki levél. EL. 1884. 1126.
180/ BÍRÓ Zoltán: Adatok a máramarosszigeti erdőigazgatóság 1911. 

évi gazdálkodásáról. EL. 1912. 560-561.
181/ RUTÉNYI Károly: Az erdészeti főiskola III. éves hallgatóinak idei 

tanulmányi kirándulása. EL. 1904. 1083.
182/ FERENTZY Lajos: Szatmár vármegye erdőgazdaságának leírása. 

ME. 1911.471.
183/ FÖLDES János: A szeged-királyhalmi erdőőri szakiskola 1885. 

évi tanulmányútja. EL. 1885. 1019. és 1025.
184/ BODOR Gyula: Az 1916. évi lucfenyőmagtermés Csík vármegyé

ben. EL. 1917. 188-189.
185/ ME. 1903-1904. 429-430.
186/ NAGY Károly: Árvízkárok és erdősítési kérdések. EL. 1914. 613.
187/ ERCSÉNYI Béla: Vidéki levél. (Afogarasi tölgyerdők). EL. 1883. 

776.
188/ Lásd erről például Kolozs megyében: Kolozsvár vármegye Hiva

talos Közlönye 1899. febr. 9-ei és márc. 3-ai számait.
189/ BERENDY Béla: A legeltetés és havasgazdálkodás kérdése. (Bp., 

1901.) 42.
190/ T. NAGY Imre: A legelőerdők berendezéséről, különös tekintettel 

a Székelyföldre. EL. 1910. 187.
191/ SEBŐK Ernő: Áterdőlések a máramarosi kincstári erdőkben a 

múlt század elején. EL. 1913. 263.
192/ A földmívelésügyi m. kir. minister 1911. évi december hó 14-én 

megtartott képviselőházi beszédéről ME. 1912. 8.
193/ Boross György visszaemlékezése. In: Gyökerek és lombok. Er

dészportrék. 1. Szerk.: PÁPAI Gábor. (Barcs, 2000.) 16.
194/ OL. K-184. 1889-25-2567. (65.355/1889.).
195/ L.[ONKAY Anta]l: Liptói erdészek tanulmányútja Máramarosban. 

EL. 1906. 899.
196/ FUCHS János: Tölgyállabok gyérítése a lippai erdőgondnokság

ban. EL. 1883. 773.
197/ FÖLDES János: A tölgyesek ápolása a délvidéken, a magyar tölgy 

felkarolásával kapcsolatosan. EL. 1907. 1413-1419.
198/ FRITSCH Antal: A teljes záródás nem cél, csak eszköz. Magyar 

Erdőgazda 1933. 1:2.
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199/ KERNER, Anton: A Duna menti országok növényvilága. A ma
gyar Alföld és a Bihar-hegység. EtK. LXII. (Bp., 2004.).

200/ Lásd például: AJTAY Sándor: Diósok telepítése. ME. 1903-1904. 
65-61.

201/ Lásd például: SÁRVÁRI János (szerk.): Diófából erdőt. (Bp., 
1996.).

202/ [MÁGOCSY-JDIETZ Sándor: A külföldi fák meghonosításának 
kérdéséhez. EL. 1885. 1057-1076.

203/ MAROSI Ferenc: A külföldi fák meghonosításának kérdéséhez. 
EL. 1885. 1187.

204/ EL. 1885. 990-998.
205/ MAROSI Ferenc: Fatenyésztési kísérletek. EL. 1889. 220-234. A 

témáról részletesebben írtam a keszthelyi tanácskozás anyagában. 
Lásd: OROSZI Sándor: Erdei fák honosításának kérdése a század- 
forduló éveiben. In: Gazda és növénye a 19. században. Szerk.: 
SZOTYORI-NAGY Ágnes. (Keszthely, 2012.) 17-21.

206/ DIVALD Béla: Hazai tenyésztési adatok külföldi fanemekről. EL. 
1893. 596-600.

207/ PAUSINGER József: A görgény-szent-imrei parkban telepített 
külföldi fanemek tenyésztéséről. EL. 1894. 121-122.

208/ EL. 1901. 1254.
209/ Lásd például: VADAS Jenő: Új gesztenyefaj. EL. 1890. 866-868. 

és A[RAT]Ó [Gyula]: Ajapáni gesztenyefa. EL. 1891. 872.
210/ PÉCH Dezső: A külföldi fanemeknek hazánkban való telepítésé

ről. (Bp., 1903.) 5., 35. és 198-233.
211/ TARISZNYÁS Márton: Gyergyó néprajzi megismerésének múlt

jából. Korunk Évkönyv, 1979. (Kvár-N., 1978.) 297.
212/ TÉGLÁS Károly: Erdővédelemtan. (Selmecbánya, 1893.) X.
213/ AKIKJ. 1876. 93.
214/ Elítélt fatolvajok EL. 1871.356.
215/ KKIKJ. 1883-85. 124.
216/ OL. K-184. 1889-26-718. (7605/1889. S776/1889. Csíkszeredái 

erdőhivatal.).
217/ VAITZIK Emil: A közönséges pele károsításai. EL. 1901. 499.
218/ Lásd 183/1026. és 1028.
219/ MAROSI Ferenc: Észleletek nehány rovar károsítása körül. EL.

1890. 38-44.
220/ Hernyó-pusztítások Eh. 1878. 501.
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221/ BENEDEK Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig. Biró Lajos ter
mészettudós életútja (1856-1931). (Bük., 1979.) 25-26.

222/ Fapusztító rovarok ME. 1904-1905. 131.
223/ HIB[B]JÁN János: Az erdeifenyő egyik gomba-betegségéről. ME. 

1909.314-315.
224/ OSTERLAMM Ernő: Adalékok a tölgy-lisztharmat elleni védeke

zéshez. EL. 1912. 321-323.
225/ TKIKJ. 1893.41.
226/ MKIKJ. 1892. 77.
227/ PACHMAJER Ottó: A „Hylesinus fraxini” pusztításáról. EL.

1891. 141.
228/ A kérdéshez lásd bővebben: BARTHA Dénes-OROSZI Sándor. 

Őserdők a Kárpát-medencében. (Budakeszi, 2004.) 34-39.
229/ OL. K-184. 8171. kötet. 1894. évi erdőgondnoksági jelentések. 

Nagyborosnyói erdőgondnokság.
230/ JAKAB Elek: Az erdélyi törvényhozás és közigazgatás erdőügyi 

intézkedéseinek rövid története. EL. 1878. 678. és MÉSZÁROS 
Károly: Az új erdőtörvény a polgári magánjog és a nemzetgazdá- 
szati érdekek szempontjából. (Pest, 1857.) 85-88.

231/ Lásd 199/95.
232/ Különfélék Máramaros 1866. 35:3.
233/ JÓ János: Vidéki levél. (Faraktár Déván). EL. 1880. 376.
234/ PRIMICS György: Bolyongás a Fogarasi-havasokban. MKE-Évk. 

VII. (Késmárk, 1880.) 397. és FEKETE Lajos: Kirándulás a foga- 
rasi havasokba. EL. 1883. 319.

235/ SZÁVA Farkas: Székelyföldi erdő-égetések, pusztítások meggátlá- 
sa ügyében. Székely Néplap 1867. 253. és 257.

236/ MvhÁLvtár. Fond 115. Ősmarosszék Havasgazdasága 301.
237/ Az őszi erdei füzekről EL. 1907. 1376-1377. és 1379-1380.
238/ [PODHRADSZK]Y [Emi]l: Erdőégés. Erdőőr 1894-1895. 169- 

171.
239/ Lásd például: OL. K-168. 1884-4/c-56.056. (20.640/1884.) Tüzek 

Újradna (Beszterce-Naszód m.) környékén és TKIKJ. 1898. 12. 
és 1903. 35.

240/ BODOR Gy.[ula]: Erdőtűz. EL. 1896. 632-633.
241/ Erdőégés. Erdőőr 1894-1895. 30.
242/ HERMANN Antal: A hegyek kultusza Erdély népeinél. (Klny. Er

dély 1893. évf.-ból.) (Kvár, 1893.) 52.
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243/ PÉCH Dezső: A somfáról. EL. 1890. 311.
244/ BENKŐ József: Udvarhely megye leírása. (Kvár, 1944.) 108.
245/ Lásd 152/147.
246/ EL. 1903. 8. füzet VII., 1907. 13. füzet IV-V.
247/ BARABÁS Jenő: Az erdő egy székely falu életében (Vargyas). In: 

A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok 
Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk.: HALÁSZ Péter. (Bp., 
1991.) 153.

248/ EL. 1882. 11. füzet VII.
249/ Lásd például a következő hirdetést: ME. 1905-1906. 159.
250/ ILLÉS Nándor: A praxis. (Erdészeti anekdota). EL. 1898. 846.
251/ VITA Zsigmond: Tápláléknövények gyűjtögetése Nagyenyed kör

nyékén. Népismereti Dolgozatok, 1994. (Bük., 1994.) 44-47. és 
SZABÓ Attila -  PÉNTEK János: Ember és növényvilág. Kalota
szeg növényzete és népi növényismerete. (Bük., 1985.).

252/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések. 
Kovásznai erdőgondnokság.

253/ MvÁLtár. 48. 351. Üzemtervek. 639. Magyarpéterlaka.
254/ Lásd például: BKIKJ. 1880-84. 84.
255/ Málna- és szamóczaszedés a hegyvidéken EL. 1902. 283-284.
256/ Lásd 234/ Primics 397.
257/ HAJDÚ J.[ános]: Málnabokrok füzek tetejében. EL. 1899. 145.
258/ MKIKJ. 1905. 24.
259/ Lásd például: EL. 1913. 24. füzet II., 1916. 5-6. füzet XII-XIII.
260/ NKIKJ. 1908. 24.
261/ Szeder levélgyűjtés EL. 1914. és 1918. 289-291.
262/ EL. 1916. 559-563. és A bükk- és tölgymakkgyűjtési akczió. EL. 

1918. 475., A vadgesztenye zár alá helyezése EL. 1918. 476. és 
BUND Károly: Az idei bükkmakktermés értékesítése. EL. 1918. 
363-367. Hadd jegyezzük meg, hogy egyes helyeken, például a 
Sóvidéken (Udvarhely m.), a bükkmakkból nyert olaj korábban a 
böjti ételek fontos alap- és segédanyaga volt. Lásd: MADAR Ilo
na: Atyha lakóinak táplálkozása. In: MADAR Ilona-PUSZTAI Já
nos: Atyha szokásvilága. (Marosvásárhely, 2004.) 51.

263/ Idézi: WITTING, Ottó: Die Geschichte dér Forstwirtschaft. In: 
Das Burzenland V. Die Wirtschaftsgeschichte des Burzenlandes 1. 
Teil. Herausgegeben: JEKELIUS, Erich. (Kronstadt, 1929.) 23-24.

264/ EL. 1902. 1213.
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265/ [Id.] BÉKY Albert: Útmutatás az Alföld fásításának munkájához. 
(II. kiadás, Db., 1933.) 121-122.

266/ KvÁLvtár. Arch. Jósika. 1726. jan. 7-i megállapodás.
267/ Lásd pl.: EL. 1891. 6-7. füzet. VI.
268/ BKIKJ. 1880-84. 83.
269/ KABINA János: A máramaros-megyei közbirtokossági és községi 

erdőkről. EL. 1882. 925-926.
270/ FÖLDES János: Akivándorlás okai. ME. 1905-1906. 200. és A há

zi kezelés és a kivándorlás ME. 1907. 118-119.
271/ Lásd 263/22. ^
272/ BÍRÓ János: Útmutatás a domb- és hegyvidéki legelők megjavítá

sához, gondozásához és rendszeres használatához. (Bp., 1911.) 41.
273/ BÁNFFY Miklós: És híjjával találtattál I-II. (Kvár, é.n.) II. 7- 

32. Itt még megemlítjük azt a népi megfigyelést is, ami szerint az 
erdőben járó-kelő bika jobban termékenyít. Lásd: LIPPÓCZY Bé
la: Az erdei legeltetés káros hatása és szabályozása a diósgyőri 
uradalomban. EL. 1923. 91.

274/ OL. K-168. 1883-4-26.605.
275/ Erről írja egy kortárs: „A kopasz domb- és hegyoldalok, egy-egy 

csenevész nyírfával, szomorúan néznek le az elkopott sík legelők
re, hol csak a tövisbokrok védelme alatt meghúzódó zöld fucso- 
mók, a felázott talajban kitaposott marhacsapások s a megszáradt 
trágyalepények jelzik azt, hogy e terület tulajdonképpen legelő. A 
szél végig süvölt, végig seper a fák védelmét nélkülöző legelőkön, 
viszi magával a felvágott, kopasz talaj kevéske humuszát s vígan 
hajtja a vakondtúrások százezrén keresztül az «ördög szekerét)).” 
(STOLCZ József: A községi közlegelők használatáról. EL. 1907. 
111- 112.).

276/ JÁRÁSI Lőrinc: Erdőgazdálkodás Bánkúttól Nagy-Milicig. (Mis
kolc, 1997.) 47. Vidékünkre vonatkozóan lásd a következő mak- 
koltatási hirdetéseket: EL. 1918.15-16. füzet XIII., és 18. füzet IV.

277/ Lásd 17/1110.
278/ AKIKJ. 1878. 57.
279/ LAKÓ Elemér (közzéteszi): Bevezetés. In: Bornemissza Anna 

szakácskönyve 1680-ból. (Bük., 1983.) 15.
280/ CSISZÁR Árpád: Sertésmakkoltatás az északkeleti erdővidéken. 

AtSZ. 1974. 234-246.
281/ BKIKJ. 1880-84. 84.
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282/ Éppen ezért gyűjtését tiltották. Lásd: 96/ 121.
283/ Az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapjai. 9. füzet 1863. (Kvár., 

1865.) 64., 65-66.
284/ HINTZ, Johann: Das wandemde Siebenbürgen. (Kronstadt, 1876.) 

33-37.
285/ GUNDABéla: Két nép vándorai. Alföld 1983. 10: 63-64.
286/ KKIKJ. 1892. 199-200.
287/ Lásd 183/1017.
288/ ERDÉLYI János: Úti levelek, naplók. (Gondolat K., Bp., 1985.) 

55.
289/ TRÓCSÁNYI Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. (Bp., 1937.) 

174.
290/ SZENTIMREY Dániel: Vidéki levél. (A községi erdők számára 

szükséges csemetekertekről). EL. 1899. 725.
291/ Lásd 166/ 38.
292/ ILLÉS Nándor: Kirándulás Erdélybe. EL. 1869. 220. és 265.
293/ VÁRÓ Ferenc: Fogaras megye. OMMÍK. 20. Magyarország VII. 

(Bp., 1901.) 408.
294/ Adat a kocsános és kocsántalan tölgy előfordulási kérdéséhez EL. 

1901. 493.
295/ VÁRADY Gábor (összeáll.): Máramarosi emlékkönyv hazánk 

ezeréves fennállásának emlékére a vármegyénkben rendezett ün
neplések és az 1901-ik évben Máramaros-Szigeten tartott gazdasá
gi- és iparkiállításával. (Máramarossziget, 1902.) 295., 299. és 
305.

296/ KOLOSSY Imre: Sodronypályák és sodronykötélpályák a 
könnyebb faválasztékok közelítésére. EL. 1900. 430.

297/ PAUSINGER József: Válasz a lajtán-túli kiállítási tanulmányok
ban foglalt erdészeti tévedésekre. EL. 1874. 396.

298/ LENIN V. I.: A kapitalizmus fejlődése Oroszországban. A nagyi
par belső piacának kialakulása. (Szikra K., Bp., 1949.) 522.

299/ Lásd például: A kincstári erdők 1907. évi költségvetéséhez ME. 
1908. 121.

300/ JÁKÓY Endre: Levél egy barátomhoz. Kapocs. A Soproni Alum- 
ni időszakos közleménye. (Vancouver, B.C. Canada) 50. szám 31. 

301/ KOLOSSY Imre: Mennyi erdésze van Magyarországnak? ME.
1901-1902. 74.

302/ EL. 1883. 2. füzet. VI.
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303/ Erdőtiszti álláshirdetéseket lásd például az Erdészeti Lapokban: 
1881. 11. ffizet XI-XII., 1883. 3. ffizet VII., 5. ffizet VII., IX., 
1884. 4. ffizet. VIII., 1885. 2. ffizet VI., VIII., 9. ffizet IX., 12. fü
zet VI., 1886. 3. füzet V-VI., 5. füzet IV., 8. ffizet V., 1890. 7. ffi
zet XIV-XV., XVIII., 1891. 1. füzet X-XL, 4. ffizet borító, 6-7. fü
zet XII., 1892. 7. füzet IV., 9. ffizet V-VI., VIII., 12. füzet VI-VII., 
1893. 2. ffizet XII-XIII., XIV-XV., 1894. 1. füzet VI-VII., 1896. 1. 
füzet IV-V., 11. füzet XVI.

304/ EL. 1896. 2. ffizet XI-XII. és 3. ffizet XV.
305/ Lásd 17/ 774-776. A székelyföldi erdőkkel kapcsolatos Dapy Fri

gyes is huzamosabb ideig volt erdőrendező, ahol pályafutását meg
alapozta. Lásd: Dapsy Frigyes f  EL. 1911. 512.

306/ OL. K-178. 1925-2128.
307/ Kinevezési rendszer a kincstári erdészetnél ME. 1903-1904. 441.
308/ MÁRTON Sándor: Forgácsok. ME. 1907. 82-83.
309/ BEDŐ Albert: Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánk

ban. EL. 1882. 420.
310/ ELEK István: Az állami erdőkezelés mérlege. ME. 1910. 40.
311/ A kérdéshez lásd például: Állami erdőtisztek fizetésrendezése ME.

1902-1903. 68-69. Az erdészeti kinevezésekés a fizetésrendezéshez 
ME. 1903-1904. 420-423., Az új status és kilátásaink ME 1904- 
05. 32-33., Még egyszer az erdészeti kinevezésekről ME. 1904-
1905. 90-91., Veszedelmek ME. 1904-1905. 117-119., IMECS Bé
la: Visszás állapotok. Az erdészet Deliblaton. ME. 1904-1905. 
197-199., FÖLDES János: Szellemi proletárok. ME. 1904-1905. 
213-215.

312/ PAUER Jenő: Erdészeti oktatás s az erdészet társadalmi helyzete. 
ME. 1903-1904. 180.

313/ Felhívás az összes m. kir. erdészjelöltekhez! ME. 1903-1904. 197- 
198.

314/ EL. 1904. 521-533.
315/ KIRÁLY Pál: Az Országos Erdészeti Egyesület története, 1866- 

1966. (Bp., - 1967. -) 81-82.
316/ IMECS [Béla]: A kaució. ME. 1905-1906. 152.
317/ Felhívás előfizetésre ME. 1904-1905. 1.
318/ Lásd például a Magyar Erdészben: Az O.E.E. e hó 6-án választmá

nyi ülést tartott 1902-1903. 396., Az Országos Erdészeti Egye
sületről 1903-1904. 8-9., ELEK István: Nyílt levél Horváth Sán-
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dór ministeri tanácsos úrhoz. 1904-1905. 2-4., IMECS Béla: Tö
mörüljünk. 1904-1905. 29-30., Az érd. egyesület rendkívüli köz
gyűlése 1904-1905. 85-86., MÁRTON Sándor: Az állami erdőtisz
tek kívánságainak teljesítése. 1904-1905. 100-102.

319/ Lásd például a Magyar Erdészben: CRAUS Géza: Levélszekrény. 
1901-1902. 99-100., ELEK István: Az állami erdőtisztekhez! 
1901-1902. 197-198., Levélszekrény 1901-1902. 340-342., A kincs
tári erdőtisztek utazási költségeinek szabályozásáról 1904-1905. 
50-52., 72-76., 88-90., I.[MECS] B.[éla]: Mik a jogos kívánságai 
az állami erdőtiszteknek? 1903-1904. 113-116., LONKAY Antal: 
Az egyszerűsítésről. 1904-1905. 99-90., Napsugarak (?) 1904-
1905. 289-291., Egyesítés 1904-1905. 309-310., E.[LEK] I[stván]: 
Rovás. 1904-1905. 373., IMECS Béla: Az erdők gondozói. 1905-
1906. 105-106., Levélszekrény 1905-1906. 110-111., Az államer
dészet létszámegyesítése 1908. 428-432., MÁRTON Sándor: Fail
letmény, földilletmény és statusrendezés. 1911. 68-69., A földmí- 
velésügyi tárca ügykörébe tartozó állami erdőtisztek emlékirata 
létszámuk rendezése ügyében 1911. 148-150., MÁRTON Sándor: 
Türelemmel legyünk. 1911. 205-206.

320/ A kérdéshez lásd például: IMECS Béla: Darányi Ignác. ME. 1908. 
159., Pénzügyministeri körrendelet a kincstári vadászat ügyében 
EL. 1871. 514-515., továbbá: EL. 1885. 1236., DIVALD Béla: „Va
dászgazdaságunk”. ME. 1902-1903. 153-155., ,4 kincstári vadgaz
daság ME. 1902-1903. 253-255., A kincstári vadászterületek mi
kénti kezeléséről EL. 1904. 58-61., A kincstári vadászterületek ke
zeléséről ME. 1904-1905. 86-88., CRAUS Géza: A kincstári erdő- 
gazdaságok vadászatának hasznosítása. ME. 1904-1905. 149-152., 
ILLÉS Nándor: Levélszekrény. ME. 1904-1905. 340. FÖLDES Já
nos: Rovás. ME. 1904-1905. 361-362., A vadászat kérdéséhez ME.
1907. 60-62., SZŐTS Károly: A kincstári erdészek vadászati jogai. 
Vadászat és Állatvilág 1910. 260., továbbá: EL. 1912. 463-464., 
EL. 1913. 413-414. és KAAN Károly: Kincstári erdőgazdaságok 
vadászatának hasznosítása. (Bp., 1904. Klny. EL. 1904. évi füze
teiből).

321/ Sérelmes határozat ME. 1906. 131.
322/ Lásd: OROSZI Sándor: A Selmec-kérdés. EtK. LVI. (Bp., 2003.). 
323/ Lásd 309/421.
324/ DIVALD Béla: A „hátasok” ME. 1911.340.
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325/ Lásd 308/81.
326/ SZONTAGH Andor: Erdészek, hogyan legyünk fakereskedők? 

ME. 1908. 166.
327/ IMECS Béla: Hírlapi szemelvények. Az erdők gondozói. ME. 

1905-1906. 64-66.
328/ Lásd: BÁNFFYMiklós: Megszámláltattál... I-II. (Kvár, é.n.) 1.215.
329/ BIOK Zoltán: Az 1886. évi XXII. t-c. erdészeti szempontból. ME.

1907. 84-86.
330/ Erdészet és fakereskedelem ME. 1908. 446.
331/ BIOK Zoltán: Erdészek, legyetek fakereskedők! ME. 1908. 82.
332/ EL. 1902. 824-838.
333/ Ezt megelőzően, 1857-től kezdődően érvényes volt -  amennyire 

azt az abszolutizmus keretei megkövetelték -:„minden erdőszeti 
hivatalnok -  vagy erdő felügyelő -  köteles hivatalos működése 
idején -  vagy midőn az erdőben utána néz, az előírt szolgálati ru
hát viselni -  vagy az ahhoz tartozó jelt hordozni, viselhet ezen kí
vül lőfegyvert -  vadászkést -  , mert csak akkor van feljogosítva 
engedelmességet követelni, csak akkor használhat kényszerítő mó
dot, ha már külsejéről felismerhető, hogy ő az erdőszeti személy
zethez tartozik.”(Idézi: Utasítás az erdőigazgatási és felügyeleti 
személyzet számára, jogaikat és kötelességeiket illetőleg /Pápa, 
1858./2.)

334/ PODHRADSZKY Emil: Az erdő és annak fen[n]tartója hazánkban 
a második évezred elején. (Szászsebes, 1898.) 52. Az erdőtisztek 
„felismeréséhez” pedig lásd: KOVÁCS János: Az erdő- és vadász
tiszti egyenruha mint vasúti menetkedvezményi „igazolvány” 
OEE-EtSzK. XVII. (Bp., 1989.) 66-67.

335/ Leírása: PODHRADSZKY Emil (összeáll, és kiad.): Évkönyv az 
erdészeti és vadászati altiszti személyzet részére 1905. évre. 
(Szászsebes, 1905.) 92-93.

336/ Az erdőőrök szakvizsgája tárgyában kiadott hivatalos rendelet EL. 
1877. 556-559.

337/ A kiszolgált katonai altiszteknek az államerdészetnél való alkalma
zása EL. 1874. 245.

338/ EL. 1906. 452.
339/ EL. 1895. 11. füzet VI-VII.
340/ EL. 1908. 12. füzet III., További erdélyi álláshirdetésekre lásd pél

dául az Erdészeti Lapokban: 1884.4. füzet IV., 1891. 2. füzet XVIII.,
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XIX., 1892. 2. fűzet VI-VII., 1893. 1. füzet VIII-IX., 3. füzet 
XII-XIII., 1894. 8. füzet III., 1895. 3. füzet VII., 1896. 5. füzet 
XV., 1896. 9-10. füzet VIII., 11. füzet XV-XVI., 1897. 11. füzet 
VII., 1898. 1. füzet V-VI., 2. füzet III., 5. füzet XI., 11. füzet VI- 
VII., 1900. 10. füzet V., 1902. 9. füzet XI. 12. füzet IV-V., 1903. 7. 
füzet VIII-IX., 8. füzet IX., 1904. 5. füzet III-IV., 1904. 11. füzet 
XIV., 1906. 5. füzet VI., 1907. 4. füzet VIII., 1908. 8. füzet XVI.,
12. füzet III., 18. füzet V-VI., 21. füzet IV-V., 1912. 8. füzet IX., 
18. füzet XII-XIII., 19. füzet IX., XII-XIII., 1913. 16. füzet VI- 
VII., 1914. 3. füzet VIII., 16. füzet V-VI., 1916. 11-12. füzet III., 
1918. 11-12. füzet IX-X., XIV., 13-14. füzet IX. 15-16. füzet III.

341/ MÜNNICH Sándor: Felső-Bánya. MKE-Évk. XXIII. (Igló, 1896.) 78.
342/ K.NAGY Sándor: Bihar-ország. Útirajzok. I-III. (Nagyvárad, 

1884, 1885, 1888.) I. 141. és III. 134.
343/ KÁSZONI Zoltán: Vad és vadászatok Erdélyországban. Eleven 

örökség. (Bp., 2004.) 26.
344/ ILOSVAY Ferenc:... ha Dunáról fuj a szél. (Fűzfőgyártelep, é.n.) 92.
345/ Lásd 100/ Az abrudfalvi...3\\.
346/ Szolnok-Dobokavármegye területén levő erdők termékeinek érték- 

és árszabályzata (Dés, 1894.) 7.
347/ HÓMAN Bálint: Adatok az erdészeti műszótárhoz. EL. 1883. 129.
348/ Az erdősítési jutalmak kiosztása EL. 1912. 60-61.
349/ DIVALD Béla: A csemete-nevelésről. ME. 1910. 153-154. A „ cse

mete-nevelés” kérdéséhez ME. 1910. 200-201.
350/ Az erdőszolgákról ME. 1904-1905. 281-282.
351/ Ezekre a beosztásokra lásd például a következő hirdetéseket az Er

dészeti Lapokban: 1893. 3. füzet XI-XII., 1896. 9-10. füzet VIII.,
11. füzet XV-XVI., 1898. 1. füzet V-VI., 1900. 9. füzet V., 1902. 9. 
füzet XI.

352/ EL. 1912. 722.
353/ Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségé"-nek hiva

tása Vadászat és Állatvilág 1911. 236.
354/ Lásd 334/Podhradszky 82.
355/ Idézik: A fatermelés házilagos előkészítésének kérdése ME. 1911. 

300-301.
356/ Lásd a kérdéshez például a következő közleményeket: Brutális fa

tolvajok ME. 1902-1903. 156., KAPINA Antal: Erdészetünk a ma
gyar társadalomban. ME. 1903-1904. 87-88., HIBBJÁN [János]:
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A kerületi erdőőri személyzet helyzetéről. ME. 1908. 62., (A kora
beli szóhasználathoz jegyezzük meg: az erdőtiszteknek kerületük, 
az erdőőröknek járásuk, míg az erdőszolgáknak kerületük volt), TO- 
KODI Joáchim: Az erdei kihágások célszerű kezelése. ME. 1911. 
266-267., Az orvvadászat meggátlása Vadászat és Állatvilág 1914. 
130-131., Maros-Torda megyéből Vadászat és Állatvilág 1916.24.

357/ Törvénykezés Erdőőr 1896. 2:12-14.
358/ Lásd 334/ Podhradszky 82.
359/ DOMONKOS János (lejegyezte): Németh József, a Battyhány-ura- 

dalom „vadmesterének” naplója. OEE-EtSzK. XVII. (Bp., 1989.) 24.
360/ ARATÓ Gyula: A görgényi erdőőri szakiskola megnyitása. EL. 

1893.751-752.
361/ CsszÁLtár. Fond 323. Gyergyószentmiklósi birtokosság. 19. 

dossz. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági jkv.-ek. 1931. febr. 9.
362/ OEE-K. Kéziratok. Szilágyi József: Emlékek az erdészeti múltból. 

(Kaposvár, 2011.) 27.
363/ Lásd 315/143.
364/ Ennek ellenére a kérdésről könyvet is írt: H. KARÁCSONY Sán

dor: Az Alföld fásításáról és erdősítéséről, különös tekintettel a 
szikes vidékekre. (Kisújszállás, 1921.).

365/ Elmondja: Hódi István. In: Gyökerek és lombok. Erdészportrék. 7. 
kötet. Szerk.: PÁPAI Gábor. (Bp., 2009.) 157. A kényszertermelést 
a 4996/1919. ME. rendelet alapján végezték. A kivitelezéssel az 
akkor létrehozott „Gemenci Fakitermelő Üzemet”, mint a Magyar- 
országi Faértékesítő Hivatal egységét, bízták meg. Az üzem veze
tője a volt femezelyi erdőgondnok, Günther József volt.

366/ Őket nevezték „az anyából jöttek”-nek. Elmondja: Pechtol István. 
In: Gyökerek és lombok. Erdészportrék. 7. kötet. Szerk.: PÁPAI 
Gábor. (Bp., 2009.) 211.

367/ MIHÁLY Márta: Erdély 1940 és én. Kapocs. A Soproni Alumni 
időszakos közleménye. (Vancouver, B.C. Canada) 53. szám. 12.

368/ Lásd: RAKONCZAY Zoltán: Erdőmémökök voltunk, avagy Rek
viem egy szakmáért, több felvonásban. EL. 2008. 286.

369/ Lásd: „Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha 
közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyil
vánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.” 
(ÍJán 2,19).

370/ OL. K-184. 1929-B/3-2-18 926.
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371/ FUCHS Simon: Munkásmozgalom a Maros völgyében (Bük., 
1975.) 170. és Kató Pál közlése. Lásd 193/101.

372/ VIHAR Béla (összeáll.): Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság 
háborús szenvedéseiből, 1941-1945. (Bp., - 1945.) 211.

373/ Erről emlékezik meg például: BÁNFFY Miklós: Huszonöt év 
(1945). (Püski K., Bp., 1993.) 162-163.

374/ MÉLIUSZ József: Sors és jelkép. (Cluj, 1946.) 42.
375/ Lásd 13/286-287.
376/ SULYOK István: Az erdélyi magyar telepesek. In: Erdélyi Magyar 

Évkönyv, 1918-1929. (1. évf.) Szerk.: SULYOK István -  FRITZ 
László (Kvár, 1930.) 228-233.

377/ OROSZI Sándor: A lemhényi erdőbirtokossági társulat jegyző
könyvei, 1846-1937. AtSz. 2000. 1-2: 185-200.

378/ KŐMŰVES Géza: A zöld arany világa. Utunk 1947. (15.) júl. 19.
3. és lásd 247/ 154. A kérdés legújabb feldolgozására pedig lásd: 
BARTHA Ákos: A két világháború közti román földbirtokrende
zés. Korunk 2012. 6:83-89.

379/ CsszÁLvtár. Fond. 323. Gyergyószentmiklósi közbirtokosság. 27. 
Igazgatósági és felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek. 1937. nov. 9. 
és dec. 28. A korrupt erdészeti tisztviselők szépirodalmi megjele
nítésére lásd: 164/ Ambrus 240-241.

380/ A román rablógazdálkodás valóságos temetővé változtatta hegye
inket. Imre Ferenc erdészeti tanácsos a székelyföldi fakitermelés 
kérdéséről nyilatkozik Székely Nép (Sepsiszentgyörgy) 1940. 64. 
nov. 2. 3. és részletesebben elemzi: BEIER Sándor: A gyergyói 
medence gazdasági fejlesztésének kérdései. (Kvár, 1943.) 47-48.

381/ BIRÓ Endre: Monospetri. Emberek, sorsok, dokumentumok. (Bp., 
2009.) 236-237.

382/ Papolci állandó közösségben maradt erdőbirtokosság, Papolc -  
1910 -  Háromszék vm. Főerdőkönyve az agrárrevízió során vissza
juttatott erdőkről és legelőkről. 1944. VI. 23. Magántulajdonban.

383/ IMREH István: A székely közbirtokosságok jövője. Székelység 
1944. jún. 3-5.

384/ SZÉKELY Dávid Gyula: Székely közbirtokosságok. Utunk 1947.
10. máj. 10. 5.

385/ Lásd 65/: 34.
386/ SIMON Magda: Váradi harangok. Vallomások, életképek, doku

mentumok. (Bük., 1976.) 226.
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387/ BEKE György: Barangolások Erdélyben. 4. kötet. Bartók szülő
földjén. (Bp., 2002.) 371. és Uő. Barangolások Erdélyben. 1. kö
tet. Szigetlakok. (Bp., 1996.) 290-291.

388/ NAGY László: A tiszai fás kultúra. (Klny. Magyar Technika 5. 
számából. H.é.n.).

389/ SZY Ferenc: Soprontól Vancouverig. EL. 2011. 319.
390/ KATÓ Pál visszaemlékezése. Lásd 193/87.
391/ Lásd 15/151.
392/ Idézi: KOLUMBÁN Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és a je

lenben. (Brassó, 1903.) 25.
393/ Lásd 84/ Transsylvanus 18.
394/ NAGY Imre: A vitéz székely nemzet ismertetése. VÚ. 1856. 413.
395/ Lásd 80/ 160.
396/ EGÁN Ede: Román szomszédaink. (Bp., 1886.) 67.
397/ CSERNOVICS Diador: A délmagyarországi kincstári birtokok és 

telepesközségek múltja és jelene. (Arad, 1913.) 75.
398/ HUSZKA József: A székely ház. (Bp., 1895.) 80.
399/ Idézi: BEKE György: Barangolások Erdélyben. 3. kötet. Az Értől 

a Kölesérig. (Bp., 2000.) 83.
400/ MOLDOVÁN Gergely: Alsófehér vármegye román népe. Népraj

zi tanulmány. In: Alsófehér vármegye monográfiája. 1/2. Alsófehér 
vármegye néprajza. (Nagyenyed, 1899.) 826.

401/ MONTEFIORE, S.S.: Sztálin. A Vörös Cár udvara. (Pécs, 2009.) 197.
402/ A Maroson gyakorolt tutajozás és ennek akadályai EL. 1877. 223.
403/ Lásd 396/74. és 77-78.
404/ SEBESS Dénes: Emlékirat az erdélyrészi telepítésről. (Marosvá

sárhely, 1905.) 5.
405/ Idézi: 374/ 124.
406/ Lásd 392/13.
407/ AKIKJ. 1878. 56.
408/ Aradról írták 1872-ben: „Zaránd megyében is, mint másutt, az er

dőnek a nép lévén a legnagyobb ellensége, ha a [bécsi] vállalat 
rendes vágásokkal fog dolgozni, semmi esetre sem ártánd annyit, 
mint a helybeli lakosok.” (AKIKJ. 1872. 14.).

409/ GAÁL Jenő: Csanád megye. (Bp., 1892.) 11.
410/ Lásd 84/ Transsylvanus.
411/ Lásd 404/38.
412/ KÁNTOR Lajos: A birtok határai. Valóság 1989. 12: 104-105.
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413/ TÓTH András: Az erdélyi románság története. (Bp., 1944.) 66.
414/ OSVÁTH Pál: Közbiztonságunk múltja és pandúr korom emlékei 

(a régi magyar élet feltüntetésével). (Bp., 1905.) 12-13.
415/ Lásd: MÓRICZ Pál: Talpra magyar! Oláh veszedelem! Magyar- és 

szász szövetség! (Db., 1904.).
416/ Lásd 412/97-101.
417/ Lásd például: FEHÉR György (szerk.): Darányi Ignác. Válogatott 

dokumentumok. (Bp., 1999.) 163.
418/ BKIKJ. 1880-84.73.
419/ Keleti Károly a „kecskepásztor oláh”-ról ír, de tudjuk, a kecske a 

szűkebben vett Erdélyben csak járulékos állat volt a nyájban. (KE
LETI Károly: Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai.
4. Az erdészet. /Kiállítási tanulmány/. /Bp., 1879./ 20.)

420/ MOLNÁR Károly: A székelyekről. MKE-Évk. VII. (Késmárk, 
1880.) 43-44.

421/ A németség arányszámaihoz lásd például: CSORBA Csaba: A sok- 
nemzetiségű Románia. Szabolcs-Szatmári Szemle 1990.2: 161-166.

422/ Az asszimilációra példákat hoz: 13/ Beke 386-392.
423/ DIVALD Béla: A kivándorlás és a házi ipar. ME. 1904-1905. 70.
424/ BENKŐ Károly: Marosszék ismertetése. (Kvár, 1868-69.) 24.
425/ Lásd például a Botlik József által idézetteket. BOTLIK József: 

Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kár
pátalja XIX-XX. századi történetéhez. (Bp., 2000.) 109. Ugyanak
kor a kortárs szakmai sajtóban a fakereskedők 99,9%-át „rendezet
len vallási viszonyok között élők”-nek írták le. Lásd: Fakereskede
lem. EgyvelegME. 1908. 410.

426/ Lásd 84/ Transsylvanus 13.
427/ ASZTALOS István: író a hadakútján. (Kvár, 1946.) 120-121.
428/ A korábbi nyelvi helyzetre lásd BEKÉNY Aladár: Máramaros er- 

dőmívelési viszonyai. (Máramarossziget, 1897.) 9.
429/ Lásd 315/ 139.
430/ BALOGH EdgánTáj és nép. Ötvenkét jegyzet élőbeszéddel és tol

dalékkal. (Kvár-N., 1979.)
431/ KIRÁLY Pál: Erdőmémökök miniszteri székben. Erdészeti és Fai

pari Híradó 2011. 3: 8-9.
432/ Erdész a Ház alelnöke ME. 1903-1904. 331-332.
433/ KEMÉNY G. Gábor (összegyűjtötte): Iratok a nemzetiségi kérdés 

történetéhez Magyarországon. III. 1900-1903. (Bp., 1964.) 340-342.
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434/ A pénzválság és a fakereskedelem EL. 1907. 1454.
435/ BARÓTHY József: Magyar föld román kézen. (Bp., 1940.) 41.
436/ RUSZOLY József: Megtámadott képviselőválasztások Bihar vár

megyében. (1891-1913) In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. (Be
rettyóújfalu, 1978.) 164.

437/ TÖRÖK Imre: Kedves lovakról, furcsa emberekről. (Bp., 1980.) 84-85.
438/ Idézi: ÁKOS László (szerk.): Erdészek és vadászok zsebkönyve, 

1959. (Bp., 1958.) 40.
439/ NÁSTASE, FI. N.: Az élet sodrában. (Bük., 1979.) 13.
440/ GRIGORESCU, J.: A szennyezett Éden. (Bük., 1976.) 112.
441/ A Kelemen-havasok ökológiai és gazdasági katasztrófája. Erdélyi 

Gyopár 1992. 4:16.
442/ A rutének megpróbáltatásainak romantikus leírására lásd például: 

A tutajon In: Magyar Irredenta Naptár és Évkönyv az 1921. évre. 
(Bp., 1920.) 49-51.
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444/ SZABÓ József: Tutajjal a Tiszán. EL. 2011. 68-69.
445/ PUSZTAI János: Önéletrajz. I-III. (Püski K., Bp., 1999.) 435.
446/ SZABÓ Zoltán: Szerelmes földrajz. (Szépirodalmi K., Bp., 

1988.) 47.
447/ Idézi: MARGITTAI Gábor: Trianoni menyecske. Szórványlétünk 

a Kárpát-medencében. (Bp., 2010.) 16. és ABLONCZY Balázs: 
Trianon-legendák. (H.n., 2010.) 152.

448/ Idézi: RETKES M. László: Százéves a görgényszentimrei erdésze
ti szakiskola. 1893-1993. EtK. X. (Bp., 1993.) 39.

449/ ORBÁN Balázs: Országgyűlési beszédei 1871. nov. 7-től 1872. 
ápril 16-ig. (Pest, 1872.) 78-79. és Uő. Országgyűlési beszédei II. 
1872. nov. 29-től 1875. május 15-ig. (Bp., 1875.) 63-64.

450/ SZŐKE Mihály: Pusztuló véreink. (Adatok a székely kérdéshez). 
(Bp., 1902.) 21.

451/ Indolens világ Mezőségi Híradó 1905. okt. 21.2.
452/ NYIRŐ József: Az én népem. (Bp., 1936.) 88.
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A nemesi közbirtokosság. Levéltári Közlemények 1983. 1-2: 108- 
109.
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16. MELLÉKLETEK

1. Térképrészlet a Molcsányi-teleppel. (MMM. Könyvtár.)
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6. Nagy-Küküllő megye, Szentágotai járás kopárfásítási összeírása 
1913-ból. (OL. K-184. 1928-2-143.)

7. Főkormány széki rendelet 1861-ből. (OL. Erdélyi kormányhatósági 
levéltárak. F-120. Cistá Diplomatica. 16.1. kötet. Erdőszet. 26.)

8. Rendelet a felnövekvő erdők legeltetés előtti elzárására. (OL. Er
délyi kormányhatósági levéltárak. F-120. Cistá Diplomatica. 16.1. 
kötet. Erdőszet. 26.)

9. Erdőtiszti minősítési lap. (OL. K-184. 1924-B/1-109.431.)

10. Hirdetmény erdőkárok megakadályozásáról. (OL. Erdélyi kormányha
tósági levéltárak. F-120. Cistá Diplomatica. 16.1. kötet. Erdőszet. 26.)
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12. Áttelepült erdőmémök folyamodványa
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2. számú melléklet

1. század:
Rákösd (Hunyad m.)
Hosdát (Hunyad m.) 
Magyarosd (Hunyad m.) 
Alpestes (Hunyad m.) 
Marosillye (Hunyad m.)
Balsa (Hunyad m.) 
Csemakeresztúr (Hunyad m.) 
Kisalmás (Hunyad m.) 
Kozolya (Hunyad m.) 
Brettyelin (Hunyad m.)
Cir§iti
Szárazalmás (Hunyad m.) 
Káun (Hunyad m.)
Vécéi (Hunyad m.)

2. század:
Hátszeg (Hunyad m.) 
Alsószilvás (Hunyad m.) 
Felsőszilvás (Hunyad m.) 
Cemesli
Jóvalcsel (Hunyad m.) 
Klopotiva (Hunyad m.)

3 . század:
Szacsal (Hunyad m.)
Jegevi§te
Felsőszálláspatak (Hunyad m.) 
Maesdi
Páró (Fogaras m.)
Ceráie§ti
Galac (Hunyad m.)
Bajesd (Hunyad m.)
Livádia (Hunyad m.)
Marul Maré

4. század:
Kudzsér (Hunyad m.)
Pád (Hunyad m.)
Bástya (Hunyad m.)
Hana

6 .század:
Orlát (Szeben m.)
Vesztény (Szeben m.)

7. század:
Oltrákovica (Szeben m.) 
Szkóré (Fogaras m.) 
Felsőporumbák (Fogaras m.) 
Alsóporumbák (Fogaras m.)

8. század:
Felsőucsa (Fogaras m.) 
Alsóucsa (Fogaras m.) 
Drágus (Fogaras m.) 
Ba§imbac

9. század:
Lisza (Fogaras m.)
Breáza (Fogaras m.)
Nagyvajdafalva (Fogaras m.) 
Kisvajdafalva ( Fogaras m.) 
Dridif (Fogaras m.)
Luca (Fogaras m.)
Ludisor (Fogaras m.)
Voila (Fogaras m.)
Netot (Fogaras m.)
Posorta (Fogaras m.) 
Vajdarécse (Fogaras m.) 
Telekirécse (Fogaras m.) 
Dézsán (Fogaras m.)
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10.század:
Marginen (Fogaras m.) 
Sebes (Fogaras m.) 
Hár?eni
Illény (Fogaras m.) 
Reusor (Fogaras m.) 
Huréz (Fogaras m.)
Jás (Fogaras m.) 
Sevestreni
Szescsor (Fogaras m.) 
Kisberivoj (Fogaras m.) 
Nagyberivoj (Fogaras m.) 
Kopacsel (Fogaras m.)

11. század:
Ohába (Fogaras m.) 
Osinka (Fogaras m.)
Vád (Fogaras m.)
Bicium

12 .század:
Szúnyogszék (Fogaras m.) 
Ótohán (Fogaras m.)
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3. számú melléklet

A rad
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4. számú melléklet
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1. Általános erdőleirás.

I. Az erdő jelen állapota.
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erdejének rendszeres gazdasági üzemterve.

(Egy gazdasági té rk ép p e l)
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5. számú melléklet

Az e r d e i  gyümölcsök sz e d é sé h e z  ré g e n  nem c i p e l t e k  fém, vagy f a -  

e a é n y a k e t ,  f á z v e s a z ő b ő l  f o n o t t " k a a t í  A m áln av észek ,  a k o k o jzá ao k  

1 5 -2 0  km-nyi t á v o l s á g i é  e a t a k  a l a k o t t  t e r ü l e t e k t ő l  éa  a g y ű j té s h e z  

s z ü k sé g es  aSényza t  a d ly a  i s  ja le fcős  t e h e r n e k  s z á m í t o t t  ak k o ra  t á v o l 

sá g o n .  íg y  o ly an  k é z e n fe k v ő ,  o l c a ő ,  éa künnjÓ g y á j tő  é s  s z á l l í t ó  f e l 

s z e r e l é s t  t a l á l t a k  f a l ,  m e ly e t  a h e ly s z í n é n  o loaőn  éa g y o rsan  e l k é 

s z í t h e t  e t t  agy ^ k i c s i t  ügyesebb  ambar’* i s .

-  57 -

A k á  a z á ,  bogyős- ' ta ra iés  r ö v ia e b b  i a ő r e  a lk a lm a s ,  t á r  á ló  a s z -

fanyő  k é íg é t é l e s  k é a a a l  t é g l a l a p  a l a k ú ,  50 -6 0  obi h o s s z á ,  3u~4ü om 

s z á l a s  sávban ,  vagy vékonyabb tö r z s S n  k ö rb e n  td .  je3 a n  k ö r i i l s  z ab tá k ,  

éa a « h é j j á t  le n y i i z tá k  ». I l y a n  taóáon agy b í r s z e r á ,  h a j l í t h a t ó  l a 

po t  n y e r t e k .  Ezt  a l a p o t  f e l é n é l  ö s a z e h a j l í t o t t á k  é s  a s z á j n á l  és  

s a r k a k n á l  m inakét  o l a a lo n  h a j l é k o n y ,  m indké t  végén  k i h e g y e z e t t ,  l a -  

g a l l y a z o t t  f e n y ő á g g a l  Ö 3 s z a t i í z t é k .  A s z á j n á l  az  ö a s z a t á z é s  h e lyén  

a f ő z é s r e  s z o l g á i é  f e n y ő á g g a l ,  a k é t  egymásra  h a j l ő  p a l á s t  közé i l 

l e s z t v e  fo g a n ty á n a k  4 -  5 cm a z é l e s  k é r a g c s í k o t  i s  r ö g z í t e t t e k .

Ez a k á s z & k é s z í t é a i  e l j á r á s  a k é r e 3 l e f e j t é s  m i a t t  a faeg y ed
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'  lapszám.

6. számú melléklet

szolgálni

község.
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7. számú melléklet

A kir. főkormányszék elnöke Kvár, 1861. dec. 18. 3008/861. élsz. 
rendelete

II.

„Az ország különböző vidékeiről ismételve részint egyenesen, részint a 
cs.k. Pénzügyminisztérium és az alatta álló pénzügyi hatóságok útján pa
naszok érkeztek bé hozzám az ellen, hogy némely falusi községek vagy 
egyes lakók, hihetőleg rosszakaratú és kemény büntetésre méltó bújto- 
gatóktól félrevezetve, nem elégedvén meg az őket jogosan illető és tőlök 
soha meg nem vont, de jövőben is meg nem vonandó faizási erdőhasz
nálattal, erőszakosan rá törnek úgy magánbirtokosok, mint a cs. k. kinc
stár erdeire, azokat vágással, gyújtogatással pusztítják, és a fennálló fel- 
sőbbségek ez iránt tett megintéseknek nem csak nem engedelmesked
nek, hanem a fékezésökre kiküldött tisztviselőkkel szemben vakmerő el
lenállást is tanúsítanak.

A vagyonbátorság ellen intézett e kihágások annál kevésbbé tűrhetők 
tovább, mivel már magokban meglevő bűnös voltokhoz a közcsend és 
rend háborításának a kedélyek jelen ingerültsége mellett kétszeresen ve
szélyes jellemét öltik magokra. Ennélfogva ezennel kötelességévé te
szem ..., hogy rögtön e rendeletem vétele után nem csak az alárendelt 
közigazgatási közegek, hanem különösen még a falusi népre különös be
folyással bíró lelkészek által is községenként hirdettesse ki, hogy ő cs. 
és apóst. kir. felsége világos és határozott parancsánál fogva mind azok, 
a kik az ily kihágást akár biztatás által eszközölnek, akár tettleg elkövet
nek, nem csak a fennálló 852. május 27-dikén kiadott általános büntető 
törvény értelmében falopás és erdőpusztítás bűnéért, hanem még a felett 
itt fennforogható közcsendzavarás, lázadás, zendülés, továbbá a gyújto
gatás és idegen ingatlan birtok erőszakos elfoglalása sokkal veszélye
sebb bűneiért az 1853. augusztus 29-diki bűnperrendtartás határozatai 
szerint a legszigorúbban meg fognak fenyíttetni.

A már eddig előfordult kihágásokra nézve pedig meg hagyatik a tet
tesek és különösen a tett elkövetésére bujtogatók azonnal eszközlendő 
kinyomozása, elfogatása, a fenn említett törvények értelmében elítélte- 
tése és megfenyítése.
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E rendeletem pontos keresztülvitelére alkalmazásba hozandó a közi
gazgatási hatóságok törvényes hatalmának egész erélye, a melynek ha 
előfordulandó ellenszegülés esetében netalán óhajtott sikere nem lenne, 
rögtön hozzám teendő feljelentésre magam részéről meg fogom tenni a 
szükséges intézkedéseket, hogy a csend és rend, valamint a fennálló ha
tóságok törvényes tekintélye csorbíthatatlanul fen[t]tartassék, és az ez 
ellen kihágók érdemelt szigorú büntetés alá vonattassanak.

Kolozsvárott december 18-dikán 1861.
A kir. főkormányszék elnöke.”

németül is.
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8. számú melléklet

Bánffi 1788. máj. 23. (N) Szeben 

I.

„A ‘mostan follyó Esztendőben Aprilisnek 28-dik Napján költ Felséges 
Udvari Decretum által ő Felsége Kegyelmesen azt végezni méltóztatott; 
hogy nem tsak az Erdőkről költ Rendelés minden részeikben szorossan 
meg-tartassék, sőt az hol elegendő Legelő helly nem találtatik, ottanis az 
marha az Erdős hellyekről ki-rekesztessék, az melly hellyeken az neve- 
dékeny Élőfák a marhák miatt kárba mehetnének, mellyekre az az Com- 
munitas marháinak Pásztori kemény Büntetés alatt különössön vigyáz
zanak.

Melly Felséges Végezés az Officiolátusnak olly véggel jelentetik, 
hogy a maga Kerületiben mindeneknek közönséges tudására adgya, és 
ennek szoros meg-tartása iránt a maga Résziről-is vigyázattal legyen.”
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9. számú melléklet

M. kir. f ö ld m ű v e lé sü g y i  minister .



1. minta jr-jj; 1884. számhoz.

Szolgálati és minősítési táblázat.

N é v  -• » •  d »  -m M *&
ÉÉKtt

S z  a  l e t e t t

T** jíL ^ iL

község

Q^CC4(/'

Családi 
állapot 

(nStlco, n5« Ctregy?)

vértL.

G y e r m e k e k
I születési i'1 ,a"-°litrj r C 1 . tagTI C'e ' *HíUtf*n ?

N y e l v i s m e r e t e k :
B e s z é l :

Tökéletesen:  ̂ .^/vs^c/Cc.-4-̂ . 7ih** +

Jó l: -----  ■— ——

Elég jó l: -----------— 1-------

Kevéssé: ' _____

Tökéletesen: -< 

Jó l:

Kiég jó l: 

Kevéssé:

V é g z e t t  t a n u l m á n y o k A megtekintett bizonyítványok j 
alapján igazolja:m e g j e l ö l é s e a bizonyítvány kelte, száma

i 2.
Ss f̂ürr.
/ /u Z /t '. ttd i'J zh -rw i/z j- io ,;  * /  ?$(/*-!/*'(( A --------Z 7

3- m ! * /S /S fX j’Jo
/ /  /  y ........

4. '  f - 4.

L e t e t t  v i z s g á l a t o k
A megtekintett bizonyítványok 

alapján igazolja:m e g j e l ö l é s e a j bizonyítvány kelte, száma

3 'f  *}” I.

t.i.Jf*re.Jí" tw  ■.•('zj-k-/ yj^(? -*-va-t?+vrv£t‘V .StÚ F i —^ ✓ % / '
3. '  - / / ,  /  . . s jS t / .

/  . .....................................  "
4. ’

5. 6.

Az állami szolgálatba való belépés előtt mivel foglalkozott?

S4*~* * ií: /~ . <* ., ,* .« & „ '/ /  / / . / / v  '

Hadkötelezettségének miként ts tt eleget?

| < £ Á Íö á ^ ^  j (ORSZÁGOS LLVÚ.Tj*
k s/ele*

. ra k t  szám. N*gj-*ne<liáa. V. •kd- -
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10. számú melléklet

a cs. k. polgári és katonai kormányzóságnak 1851-iki június 28-áról 
15508. sz. a. a cs. k. vidéki főbiztossághoz, s valamennyi cs. k. vidéki 
hivatalokhoz, az erdő felvigyázói személyzet, határpásztorok, erdő- és 
mezőcsőszök megesketése iránt.

A végett, hogy a veszélyesen terjedő erdő tulaj donbain jogellenes be
vágások lehetőségig akadályoztassanak, a mezei gabonának bármi szín 
alatti szándékos megkárosítása, főleg pedig a rétek és legelők lekaszálá
sa vagy legeltetése által olly gyakran előforduló károk kikerültessenek, 
az illyszerű megfenyítendő tények bebizonyítása megkönyebbíttessék, s 
a törvény áthágói gyors számadásra vonattassanak s megbüntettessenek, 
1849-iki jan. 3-án birod. törv. és kormánylap 67. sz. a. kelt magas minis- 
teri kibocsátvány alapján következőket találom rendelendőknek:
1/ Az erdők, mezei gabona, rétek és legelők felügyeletére felállított bár- 

melly névvel nevezendő felvigyázói személyzet u.m. Vadászok, lövé
szek, határpásztorok, erdő- és mezőcsőszök, bárha magán szolgálat
ban vannak is, a cs. k. kerületi és alkerületi biztosok által, a szebeni 
vidékben pedig az inspectorok által, az idevárt esküminta szerint fe- 
lesketendők, melly után aztán szolgálatban tett feladásaik következ
tében a büntető törvénykönyv erre vonatkozó szakaszai teljes értel- 
mökben alkalmaztandók; e felesketett személyek mint nyilvános őr
ség nem különben különös kivételi törvények, vagy a büntető tör
vénykönyv e tárgyra vonatkozó szakaszai oltalma alatt álland.

2/ A kerületi és alkerületi hivatalok által megesketett minden egyének 
különös jegyzőkönyvbe igtatandók, s a birtokosok és községek egész 
komolysággal felszólítandók, mikép felvigyázói személyzetöket ha
ladék nélkül eskettessék fel.

3/ Illyképen felesketett felvigyázónak szolgálati ügyben tett kimondásai 
csak azon esetben bírnak teljes hitelességgel, ha az ő részére a vizsgá
lat alá vetettnek elítéléséből mi haszon sem származik, és ennélfogva 
számára a pénzbírságból vagy kárpótlásból mi rész sem szakasztatik. 

4/ Személyes bátorság oltalmára csak a felesketett erdőfelvigyázói sze
mélyzetnek van (a mezőpásztorok kirekesztésével) megengedve szolgá
lat közben lő- vagy oldalfegyvert használni, de melly fegyvereket csak 
is igazságos életoltalom alkalmával szabad használni (b.t.k.I. R. 127.§.)

III. „Hirdetménye
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Illy esetekben a cs.k. vidéki parancsnokságok, a birtokosok és közsé
gek kérelme következtében, a felesketett erdőfelvigyázói személyzet 
számára fegyvertarthatási jegyeket nehézség nélkül adhatnak.

5/ A végett, hogy senki is magát azzal ne menthesse, mintha az erdőfel
vigyázók vagy mezőpásztorok minőségéről tudalma nem volna, e 
pásztorok minden kárbani rajtaérés alkalmával még mielőtt beeresz
kednének a körülmények által parancsolt (befogás vagy megzálogosí- 
tási) hivatalos eljárásba, adják a tettenérttnek nyilvános minőségeket 
tudtára, és szolgálat közben hordozzanak mindig sassal az ország czí- 
merével ellátott, a falubírókéhoz hasonló megkülönböztetési jegyet. 
Egyformaság elérhetése tekintetéből ez ösmerhető jegyek készítése 

innen fog megrendeltetni, mellyeknek az illetőkhözi elszállítása, miben- 
kerülési költségök megfordítása mellett, rövid időn meg fog történni. 
Addig a magánfelvigyázási személyzet használja az eddigi megkülön
böztetési jegyet, a közfelügyelői személyzet pedig ezután is hordozza 
különös megismertetési jegyét.

E rendelet, melly töstént életbe léptetendő, a cs. k. kerületi és alkerü
leti biztosok által kellőleg köztudatra juttatandó, s e felett még elégséges 
példányokban a községeknek kiosztandó.

A cs. k. vidéki főbiztosság s a cs. k. vidéki hivatalok további eljárásai
kat e szerint intézzék el, s e rendelet pontos teljesítésére ügyeljenek fel.

Erdély nagyfejedelemségének katonai és polgári kormányzója altá
bornagy és hadtestparancsnok

Herczeg Schwarzenberg Károly

Esküminta

Én N.N. esküszöm az Isten és világ előtt s innepélyesen ígérem, hogy 
felvigyázásom alá bízott erdőtulajdont (mezei gabonát, réteket, legelő
ket) mindig a lehető legnagyobb gondossággal és hűséggel fogom meg
őrizni és megoltalmazni, mindazokat, kik azt bármi módon igyekezné
nek megkárosítani, vagy valósággal megkárosítják, minden személyes 
tekintet nélkül, lelkiismeretesen feljelentem, a szükséghez képest meg
zálogosítom vagy törvényes móddal letartóztatom, ártatlanokat hamisan 
fel nem adok, és nem gyanúsítok, s minden okozott kárt legtisztább tu- 
dalmam és lelkiisméretem szerint fogok feladni és megbecsülni.”
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12. számú melléklet
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*■ ŵry 'vh avívju “—- y*y  ̂wv̂w*'-■ r -  ̂  ̂ /wvMAyo |

Awjí-íX /sumXA^' ev/\ír Kí-r<X̂ ''',~̂ 'ti4<̂ vy/
 ̂ AvUlL' r̂Co-'juv4-e--f-£-cuuu yw-o-r-ô 'j ''̂ fr-yy '\>-**.Vujfcvn/ .$£*(,- 
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17. FÉNYKÉPMELLÉKLETEK

1. Zárgát 1864-ben (SZATHMÁRY Károly: A Tisza bölcsője II. VÚ. 
1864. 156.)

2. A tordai fahíd (MMMA. 211.919.)

3. A Székelykő Torockó felett. (RÓZSÁS József /szerk./: Erdélyünk és 
honvédségünk. /Bp., 1941./ LXXVI/A.)

4. Fűrészmalom Kászonimpéren Balázs S. Ferenc tulajdonában; fogas- 
kerék-áttétel fából. (Fényképezte: Szabó István, 1973.)

5. Fűrészmalom Kászonimpéren Balázs S. Ferenc tulajdonában; sza
lagfűrész fából készült kerekekkel. (Fényképezte: Szabó István, 
1973.)

6. Faeszterga Kászonimpéren Balázs S. Ferenc tulajdonában. (Fényké
pezte: Szabó István, 1973.)

7. Részlet Kovászna (Háromszék m.) község „Kopacz” nevű erdejének 
versenyerdősítési (kopárfásítási-) pályázatából. (Hauser I. felvétele 
1913 körül. OEE könyvtára, dokumentumok.)

8. A Hosszú-havas Csíkban. (RÓZSÁS József /szerk./: Erdélyünk és 
honvédségünk./Bp., 1941./VII/B.)

9. Az algyógyi földművesiskola (Hunyad m.) és az általa létesített 
Erzsébet királyné-emlék. (MMMA. 220. 960. és 211.869)

10. Ruszin favágók Máramarosban. (A soproni Erdészeti Múzeum gyűj
teménye.)

11. A máramarosszigeti erdőigazgatóság épülete. Máramarossziget, Úri
u. 1. balról: vármegyeháza, jobbról: a saroktronyos az erdőigazgató
ság épülete. (MMMA. 204.001.)

192



12. A besztercei erdőigazgatóság épülete. (Levelezőlap, Gyökér István 
gyűjteménye.)

13. A lippai főerdőhivatal épülete. (MMMA. 211.683.)

14. Vendégházak a máramarosszigeti erdőigazgatóság területén. 
(MMMA. 203.992, 203.993.)

15. Erdőőri jelvények. (MMM. Numizmatikai Gyűjtemény. 88. 40. 1)

16. „Kokojzaevők” Szervátiusz Jenő faragása (Fényképezte: Nigriny 
Zoltán)

A reprodukciókat készítették: Csecsetka Ferenc, Papp Tibor és Saláta 
Dénes.
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1. Zárgát 1864-ben 
(SZATHMÁRY Károly: A Tisza bölcsője II. VÚ. 1864. 156.)

2. A tordai fahíd  
(MMMA. 211.919.)
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3. A Székelykő Torockó felett.
(RÓZSÁS József /szerk./: Erdélyünk és honvédségünk. /Bp., 1941./ LXXVI/A.)

4. Fűrészmalom Kászonimpéren Balázs S. Ferenc tulajdonában: 
fogaskerék-áttétel fából.

(Fényképezte: Szabó István, 1973.)
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5. Fűrészmalom Kászonimpéren Balázs S. Ferenc tulajdonában; szalagfűrész 
fából készült kerekekkel.

(Fényképezte: Szabó István, 1973.)
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6. Faeszterga Kászonimpéren Balázs S. Ferenc tulajdonában. 
(Fényképezte: Szabó István, 1973.)
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7. Részlet Kovászna (Háromszék m.) község „Kopacz” nevű erdejének verse
nyerdősítési (kopárfásítási-) pályázatából.

(Hauser I. felvétele 1913 körül. OEE könyvtára, dokumentumok.)

8. A Hosszú-havas Csíkban.
(RÓZSÁS József /szerk./: Erdélyünk és honvédségünk. /Bp., 1941./ VII/B.)

198



Al^yopy. - E. M. K. Lí. székely földmivcs iskola látUcr

9. Az algyógyi földművesiskola (Hunyad m.) és az általa létesített Erzsébet
királyné-emlék.

(MMMA. 220. 960. és 211.869)
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10. Ruszin favágók Máramarosban.
(A soproni Erdészeti Múzeum gyűjteménye.)

11. A máramarosszigeti erdőigazgatóság épülete. Máramarossziget, Úri u. 1. 
balról: vármegyeháza, jobbról: a saroktronyos az erdőigazgatóság épülete.

(MMMA. 204.001.)

200



12. A besztercei erdőigazgatóság épülete. 
(Levelezőlap, Gyökér István gyűjteménye.)

13. A lippai főerdőhivatal épülete. 
(MMMA. 211.683.)
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14. Vendégházak a máramarosszigeti erdőigazgatóság területén. 
(MMMA. 203.992, 203.993.)
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15. Erdőőri jelvények.
(MMM. Numizmatikai Gyűjtemény. 88. 40. 1)
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16. „Kokojzaevők”. Szervátiusz Jenő faragása 
(Fényképezte: Nigriny Zoltán)
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