
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.

11



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
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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

40



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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