
4. AZ ERDŐHASZNOSÍTÁS ELSŐ 
SZABÁLYAI

Az előbb vázolt, az erdőtakarót megbontó emberi tevékenység 
társadalmi keretek között folyt, s így az adott közösség igyeke
zett azt befolyásolni; előbb főként ösztönözni, majd -  a gazdál
kodási rendbe beillesztve -  olykor-olykor korlátozni is. A kisebb 
közösségek, a falvak erdőhasznosítást szabályozó tevékenysége 
mellett a XVIII. századtól kezdődően az állam is egyre gyakrab
ban szólt bele az erdők ügyébe. Ezért célszerűnek látszik, hogy 
jelen vizsgálódásunk során mind a helyi, mind az országos sza
bályozás legfontosabb területeit és eseményeit áttekintsük. Előt
te azonban még néhány további kérdést is tisztáznunk kell.

TAGÁNYI Károly a múlt század végén megjelent munkájá
ban utalt rá, hogy az erdő-birtokközösség érintette egy adott te
rületen élő emberek közül a legtöbbet, a legnagyobb csoportot.5 
Ugyanakkor az erdők közös birtoklása maradt fenn a legtovább, 
a XIX. század végéig, és mi hozzátehetjük, hogy tulajdonképpen 
a XX. század közepéig, második feléig.

Mindkét megállapítás fokozottan érvényes a Székelyföldre. A 
sajátos székely jogfejlődés a közös birtoklást nemcsak évszáza
dokig megtartotta, hanem a közös (erdő-)birtok használatának 
szabályozásában jelentős, más vidékekről ilyen tömegesen nem 
kimutatható eredményeket is elért.

Mindezek mellett hangsúlyozzuk, hogy az „erdőgazdálko
dás" mint mai fogalom évszázadokig nem jellemezte, nem jelle
mezhette a székelyföldi erdészeti tevékenységet sem. Tehát nap
jaink gazdálkodási kategóriáit nem vetíthetjük vissza, legfeljebb 
csak a mai erdészeti tudomány ismérvei alapján besorolhatjuk, 
értékelhetjük az egyes, erdőkkel kapcsolatos történeti nyomo
kat. Ennek alapján természetes, hogy csak a mai fogalmaink sze
rinti erdőhasználat és erdei mellékhasználat jellemezhette év
századokig a székelyföldi „erdőgazdálkodást". Ezt a mindenna
pokban „erdőlésnek", „havasolásnak", sőt -  a néprajz által alko
tott fogalommal -  „erdőkiélésnek" nevezhették, nevezhetjük.
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Az erdők hasznosításának egykori, a modem erdészeti tudo
mány XIX. század közepi, végi kifejlődését megelőző időszakra 
vonatkozó emlékei tulajdonképpen három nagy -  egyébként 
együttesen ható -  vonulatba illeszthetők bele. Közülük az első a 
mindennapi gyakorlat által kifejlődött erdőhasznosítás, -gaz
dálkodás. Ezt a Székelyföldre különösen jellemző falutörvé
nyek, falurendtartások írásban is reánk hagyták. A másik az or
szágos gazdasági és/vagy politikai célkitűzések nyomán kelet
kező, az erdőgazdálkodást szabályozni kívánó rendtartások, 
rendeletek és törvények. Ezek a XVIII. század második felében 
szaporodtak meg, s nem kerülték el a Székelyföldet sem. A har
madik a mindenkori erdészeti tudomány elvárásai, amelyek 
olykor már a mindennapi gyakorlatban megjelentek, azt igazol
ták, máskor pedig azzal ellentétes, de a hosszú távú erdőgazdál
kodás érdekeit érvényesítő szemléletet tükrözték. Az erdészeti 
tudomány ilyen irányú szabályozó hatása természetesen csak 
fokozatosan, de általában országos rendeletek nyomán érvénye
sült, s igazi jelentőségre a Székelyföldön is csak a XIX. század 
közepétől tett szert.

Mindezek alapján tekintsük át a székelyföldi erdőhasznosítás 
(-gazdálkodás) legrégibb emlékeit!

4.1 A faluközösségének intézkedései
A székely falutörvényeket újabban és legteljesebben IMREH Ist
ván közölte, dolgozta fel. Külön foglalkozott mind az erdőirtá
sokkal, mind az erdők hasznosításával.6 Kitűnő, alapos munká
jából mi itt csak néhány, az erdőgazdálkodás XIX. századi fejlő
dése szempontjából lényeges részt említünk meg.

A legelső kiemelendő kérdés az, hogy a faluközösségek szük
ségesnek tartották az erdőkben járó-kelő, az onnan fát hozó em
berek tevékenységét szabályozni, azaz a közösségi gondosko
dást az erdőkre kiterjeszteni. „Minthogy teljességgel -  olvas
hatjuk TAGÁNYI oklevéltárából, Nagybacon 1748. évi törvé
nyében -  majd utolsó pusztulásra jutott szegény falunk s hatá
runk, a pusztulás a számtalan bebíró compossessorok miatt, 
úgy naponként a szüntelenül közünkben szaporodó oláhok mi- 
án, hasonlóképpen más távol levő faluból esztendőként beszár
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mazó béres szolgalegények iránt, kik is ottan az helyeknek nem
tudása mián szüntelen károkat tesznek tilalmas erdeinkben,... 
hasonlóképpen a jámbor falunak pásztori, úgy két-három eszte- 
nán lévő idegen bejövő pakulárok, hogy ezekben megírt tilal
makat nem tudhatnák, esztendőnként változáskor nékiek felol
vastatnék.. !n

Az idézetből kitűnik, hogy Nagybaconban -  hasolóan más te
lepülésekhez -  tilalmas erdőt jelöltek ki. Ez az erdővel való 
hosszú távú élés, -gazdálkodás bizonyítéka, amely tilalmas ter
mészetesen nem az írott falutörvények idején, hanem korábban 
kijelöltetett. A tilalom vonatkozhatott az élőfa levágására (pl. 
Szárazajta, 1775)8, de a még fel nem újult erdős terület megvé
désére is. Például Bereck városa 1750-ben elrendelte, hogy a 
„haszonvehetetlen erdős helyek haszonvehetőségekig tilalom 
alatt tartatván őriztessenek."9 Árkos község 1841-ben kelt gyűlé
si határozatában pedig azt mondta ki, „hogy bizonyos elpusz
tult erdős bérceink felfogassanak új fák nevelésire."10

Külön óvták a makktermő tölgy- esetleg bükkfákat. Ez össze
függött az egyik legfontosabb erdei haszonvétel, a makkoltatás 
biztosításával. „Ha az isten makkot ád" (Középajta, 1755.),11 ak
kor a közösség külön meghatározta a faluból kihajtható, illetve 
a máshonnan származó sertések legeltetésének, illetve őrzésé
nek a rendjét.

Az erdei legeltetéssel kapcsolatban különösen érdekes a juh- 
és kecskelegeltetés kérdése. Itt a már idézett nagybaconi tör
vényt említjük meg újra, amelyben tiltják a tölgyfák lombtakar
mány céljára történő levágását. Külön is kiemelik, hogy „legna
gyobb szófogadatlansága mián esnek a juhpásztorok mián, kik 
is se füveinkkel, se makkos erdeinkkel... eleitől fogva nem gon
doltak." A kecskék közismert erdőrontó tevékenységét Étfalván 
és Zalán falukban az állomány számának maximálásával igye
keztek csökkenteni: családonként csak két-két kecske tartását 
engedélyezték.12

Részben állattenyésztési, részben pedig földművelési célokat 
szolgált az erdőégetés. Az avartűz (harapégetés) elsősorban a fű 
sarjadzását segítette elő, tehát -  a többnyire ritkán álló fák kö
zött -  legeltetni akartak. A lombkoronát, illetve az egész fát (er
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dőt) meggyújtók viszont irtani, az erdő helyén legtöbbször 
szántan i-vetni akartak. A faluközösségek mindkét esetben igye
keztek bizonyos szabályokat betartatni. Csíkszentmihályon pél
dául már 1639-ben az erdő (mindenféle) tűzzel történő irtását 
tiltották.13 „Ha valaki erdőnkben -  írták csaknem egy évszázad
dal később, 1717-ben Szemarja faluban -  hántogatna vagy hara- 
pot gyújtana, és megvalósítódik, ki dolga, azt a falu megbünteti 
három forintig."14

Az említett „hántogatás", „aszalás" szintén az erdőirtás 
egyik módja. A kérgétől megfosztott fa kiszárad, s könnyebb 
akár felgyújtani, akár kivágni, illetve megvárni, amíg az magá
tól összeroskad. Az irtást különösen azért kísérték figyelemmel, 
mert a közföldek idegenek általi kisajátításának egyik módját 
látták benne. Ugyanakkor a közösség tagjainak közföldekből 
való részesedését is éppen az irtással kapcsolatos megszorítá
sokkal igyekeztek kordában tartani. Például Kőrispatak 1666- 
ban így rendelkezett: „Ha valaki a falu erdejéből foglalni akar, a 
falu megengedheti, de tartozik 3 forintot fizetni vagy máskép(p) 
megegyezni; ha meg nem akarja megengedni, szabadságában 
legyen (megtiltani)".15

Megemlítjük még, hogy az irtásföldeket gyakran vissza kel
lett a közösség tulajdonába juttatni.

A közös erdőkből való részesedés kérdése szintén a székely 
falutörvények egyik fontos témája. Általánosságban elmondha
tó, hogy a saját használatra való faszükségletet igyekeznek biz
tosítani, a fakereskedést pedig akadályozni. „A falutörvény-al- 
kotók hite szerint -  írja IMREH István -  az erdő nem a haszon- 
szerzés, nem a jövedelemgyarapítás forrása. Tudatukban első
sorban is úgy szerepel, mint az életfeltételek biztosítója, a kis 
együttélő embercsoportnak a szükségleteit fedező vagyon, ame
lyet a fiák, az unokák hasonló, jövedelembeli, használati jussa is 
terhel."16

A közösből való farészesedést (nem erdőterületet!) eltérő mó
don ugyan, de a községek szokott, általában nyílhúzáson alapu
ló rendjében osztották ki. Árkos 1830 januárjában kelt jegyző
könyvéből tudjuk például, hogy a „cserefabéli osztály"-t a tíze
seknek megfelelően felosztották, majd a tízesek sorrendjét nyíl
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húzással döntötték el. Végül pedig úgy rendelkeztek, hogy a te
rületen lévő fát „minden tíz maga között úgy felossza, hogy a 
mai naptól fogva öt napok alatt minden ember maga fáját úgy 
letakarítsa, hogy az öt nap bételésével, ha mindjárt fája ott ma
radna is, marad a communitásnak."17

A saját szükséglet kielégítését -  különösen az épületfából -  
igyekeztek ellenőrizni. Erre a legkülönfélébb eljárásokat találták 
ki. Meghatározták például a kihozható szekérszámot (Étfalván 
például hetente egy szekérrel lehetett az erdőből tűzifát hoz
ni),18 máshol taxát szedtek, de magát a fakitermelés lefolyását is 
ellenőrizték. „A szálas tölgyerdőben -  írták Alsócsernátonban 
1716-ban -  ezen a héten erdőbíró uram menjen ki az erdőpász
torokkal és határozza ki, akinek a falu ád, egy szál fáért adjon 
dénár 12. Akinek olyan speciális fa kívántatik, amicsodás abban 
a kihatározott helyben nem találtatik, úgymint malomtengely, 
kap(u)lábtalp, pincegerendáknak való fa, másunnan is adjanak, 
de az ára dénár 36 légyen."19

Az említett „erdőbíró" és „erdőpásztorok" az erdóo'rzés kér
dését is felvetik, amely erdőőrzés beleilleszkedett a székely fal
vak közösségi megbízotti és pásztori rendjébe. Hídvégen a XIX. 
század elején külön rendtartást állítottak az erdőpásztorok köte
lességéről.20 Ebben meghatározták, hogy azok hetente két-há- 
rom ízben kötelesek az erdőterületet bejárni, a lakóházak kör
nyékét -  tilalomban vágott fa után kutatva -  is megvizsgálni. Az 
erdőben tett károkat kinyomozni, a károkozókat megzálogolni, 
s legfőképpen jó példával elöljámi, mert amelyik erdőpásztor -  
szól a rendtartás -  „a tilalmak általhágásával önnönmaga rossz 
példa adó lenne, a 25 pálca büntetéseknek jutalmat bizonyosan 
várhatja."

A falutörvények igyekeztek a szén- és mészégetést is szabá
lyozni, lehetőség szerint kordában tartani. A háromszéki Árkos 
az 1760-as években írta: „Tapasztaltatik..., hogy a mészégetéssel 
az falu erdeje felettébb pusztíttatik. Azért a falu közönséges 
megegyezésből megtiltotta, hogy a modo deinceps az falu érdé
in szenet égetni nem szabad, három forint bírság alatt; hanem 
az falutól megengedtetik, bizonyos conditiók alatt."21
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Csíkjenőfalván 1838-ban. Csíktaplocán pedig 1842-ben külön 
erdőrendtartást alkottak. Mindkét emlék mintegy összefoglalá
sa a korábbi századok erdőlési gyakorlatának. Ugyanakkor már 
jelentkezik bennük mind az egyre szembetűnőbbé váló fahiány, 
mind a fahiánnyal kapcsolatos országos és széki intézkedések 
hatása.

Ugyancsak Árkos igyekezett a XIX. század elején a szénége
tést is korlátozni. Megtiltotta az eladásra történő szenítést, a ko
vácsoknak pedig „csak a földbe álló tőkékből" engedte meg az 
égetést.22

Csíkjenőfalván23 a bükkfa kivágását, aszalását, bármi módon 
történő pusztítását tiltották. A mindennapi életben szükséges 
kemény lombfa fogyását akarták ezzel megakadályozni. Szintén 
védték a határ egyik részén a mezőgazdasági szerfának igen al
kalmas nyírfát is. Ugyanakkor a „szakadék erdők" aszalását, el
pusztítását és irtás utáni elfoglalását szintén megtiltották. Féltek 
ugyanis tőle, hogy amennyiben „az erdőaszalás meg nem szün- 
tetődik", a faszükségletet más falu határából kell pénzért besze
rezni. A juhok és kecskék erdei legeltetését ugyan nem tiltották 
be, de kikötötték, hogy télen a pásztorok fejszét nem vihetnek 
magukkal. Nehogy az Erdély-szerte szokásban lévő módszer
hez, a lombfák kivágásához, a gallyak kérgének etetéséhez fo
lyamodjanak, s ezzel szintén a lombfák megmaradását, elszapo
rodását megakadályozzák.

Csíktaplocán24 a kaszálóhelyeken kívül lévő minden élő fa ki
vágását megtiltották. Csak indokolt esetben, a falu „közönséges 
gyűlésében" engedélyezett fát lehetett -  „cédula" ellenében és 
az erdőpásztor jelenlétében -  kitermelni. Ugyancsak megtiltot
ták az aszalást is, mert az erdőben elegendő hullfát> száraz fát 
találtak. Ebből a falu -  vélték -  a szükségletét három évig fedez
heti, de csak úgy, ha senki nem kereskedik vele, hanem a maga 
szükségletére fordítja. Az erdők szigorú őrzését az „erdő-főfel- 
vigyázó" irányításával az erdőpásztor végzi, ő k  kötelesek a fa
lusi bíró előtt „keményen" esküt tenni. S ha valaki közülük a 
feladatát nem jól látná el, nemcsak büntetést fizet, hanem a ké
sőbbiekben semmiféle falusi hivatalt nem vállalhat.
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Az erdészeti tudomány szempontjából a falutörvényekből ki 
kell emelnünk, hogy

-  tilalmas erdőket jelöltek ki, ahol gondoskodtak nemcsak a 
fa válogatott kitermeléséről, hanem a felújításáról is;

-  bizonyos korlátokat szabtak az erdőirtásoknak;
-  tiltották az erdőégetéseket;
-  korlátozták a legeltetést;
-  gondoskodtak az erdőben folyó munkák felügyeletéről és 

az erdők őrzéséről.
Mindezek az erdővel való tudatos gazdálkodásra való törek

vés bizonyítékai. A továbbiakban alapot jelentettek ahhoz, hogy 
az országos gazdasági érdekeket a helyi érdekekkel összeegyez
tessék úgy, ahogyan azt az adott kor erdészeti tudománya meg
kívánta.

4.2 Állami, közigazgatási intézkedések
Az államhatalom, illetve a kisebb közösség, a székek intézkedé
se kezdetben csak a tulajdon védelmére vonatkozott. WER
BŐCZY Hármaskönyvében különösen védte a „makkos" erdő
ket, ugyanakkor a jobbágyok engedély nélküli favágását meg- 
torlandónak tartotta.25

Az önálló fejedelemség korában legelőször szintén az erdőtu
lajdon védelmét tartották a legfontosabbnak. Például 1650-ben 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek írásba foglalták, hogy „senki 
az erdők alatti kerthez az erdőből ne kerteljen oly helyet, amit 
32 éve nem bír." Ezzel igyekeztek nemcsak az erdőirtásokat 
megakadályozni, hanem azok magántulajdonba kerülését is.

Marosszék 1718-ban a tilalmas és makkos erdők használatát 
szabályozta. Intette a faluközösségeket, hogy a „bebíró posses- 
sorokat", azaz a székely közösségek között földtulajdonhoz ju
tott birtokosokat is engedjék az erdő hasznából részesülni.27

A példa mutatja, hogy a közös tulajdonú erdők használatát 
már korán, a XVII-XVIII. században kétfelől is; a közösségek 
egyes tagjai felől, és kívülről fenyegette a kisajátítás. Ez a hasz
nálati, később pedig tulajdonlási vita aztán a XIX. század felé 
közeledve egyre jobban felerősödött.
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Amikor a XVIII. század közepén a kameralista gazdaságpoli
tika a Habsburg-birodalomban is egyre nagyobb figyelmet kez
dett fordítani az erdőkre, azok védelmével és kezelésével kap
csolatos rendeletek, utasítások is megszaporodtak. 1761-ben az 
avar-(harap-)égetést tiltották meg, négy évvel később pedig a 
fák „erőszakos" levágásáról és lehántásának megtorlásáról in
tézkedtek.28 1767-ben -  HADIK András ösztönzésére -  a növés
ben lévő erdőkbeni legeltetést tiltották, sőt a határszéli erdőkből 
a kecskelegeltetést teljesen kitiltották.29

Az erdőgazdálkodás egészét átfogó erdélyi erdőrendtartást 
1781-ben hoztak, amely az 1769. évi magyarországi erdőrend
tartással egyezett meg. A rendtartás tartalmazta a korabeli erdé
szeti tudomány minden eredményét. így az erdők felmérését, a 
fahasználat szabályozását, a rendszeres, vágásterületekre osz
tott fakitermelési rendet és a letarolt erdők felújításának szüksé
gességét. Ugyanakkor az erdészeti, erdőfelügyelői szervezet ki
építéséről is intézkedett.30

A kérdés ezek után természetesen az, hogy miként és mennyi 
idő alatt lehetett mindezt a gyakorlatba átültetni, a mindennapi 
erdőlést a rendtartásban kifejtett elveknek megfelelően átalakí
tani. Nos, sem a magyarországi vármegyékben, sem az erdélyi 
megyékben és székekben tulajdonképpen soha nem valósult 
meg az erdőrendtartásban kifejtett szándék. Az elkövetkező 
évek, évtizedek, mégis ezeknek az elveknek az elfogadtatása je
gyében teltek el.

1788-ban az erdei legeltetés tilalmát szigorították meg: „az 
hol elegendő legelő hely nem találtatik, ottan is az marha az er
dős helyekről kirekesztessék."31 1799-ben pedig ismételten el
rendelték: a „felette káros gyújtogatások megakadályoztassa
nak."32 Az 1791-ben hozott, XXX. te.-ként bejegyzett törvény pe
dig a rendezetlen tulajdonú (ideértve a felosztani kívánt közbir
tokos- és községi erdőket is) erdők fokozott védelmét mondta 
ki.

Mind a rendtartás, mind a törvény, mind pedig a különféle 
körrendeletek legfőbb célja az erdők megóvása, különösen pe
dig az oktalan erdőpusztítások megakadályozása volt. A kor
társak ugyanis látták a székében elterjedt erdőpusztításokat,
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ugyanakkor az erdők közgazdasági szerepét is mind többen fel
ismerték. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a korszak 
divatosnak mondható, az erdőpusztítások hatását bizonyos fo
kig dramatizáló közgazdasági vélekedését sem. E mögött egyes 
történészek a liberális gazdaságpolitikát kívánó polgárság tö
rekvését látják.33 Az állam által megállapított faárak emelkedé
sét, ezzel az ipari termékek értéknövelését kívánták elérni. Hogy 
ez a Nyugat-Európára jellemző, az ottani (tényleges?) fahiányon 
alapuló közgazdasági vélekedés a Duna-medencében is vissz
hangra talált, azt a XVIII. századi, az előbbiekben vázolt intéz
kedések bizonyítják. Minket azonban most elsősorban az érde
kel, hogy a Székelyföldön miként ítélték meg az erdők helyzetét, 
illetve milyen erdőkezelési elképzeléseket kívántak életbe lép
tetni.

Az erdélyi főkormányszék 1800-ban rendeletben kérte a szé
kely székeket, hogy tegyenek javaslatot -  a korábbi intézkedé
sek ellenére is meglévő -  erdőpusztítások megakadályozására.34 
A rendeletre született jelentések a székely közösségek korábbi 
tapasztalatainak, illetve az új, a közgazdasági (politikai) és az 
erdészeti tudomány által megkövetelt szempontoknak az össze
foglalói. Ezért érdemes őket részletesebben is megvizsgálni.

Marosszék35 1800-ban írott véleménye szerint csak a vágásé
rett erdőket lehetne vágni, s legeltetési tilalommal gondoskodni 
az erdők felújulásáról. A kecskéket pedig végképp ki kell az er
dőkből tiltani -  vélték.

Meg kell akadályozni az erdőben való tűzgyújtást és a fák 
meghántását. Az erdőirtásokat a lakosok csak szigorú ellenőrzés 
mellett végezhessék. A hullfaszedőket, illetve minden erdőt já
rót az erdőpásztorok szigorúan ellenőrizzenek.

A fával való takarékoskodás érdekében a kerítéseket ne vesz- 
szőből, hanem élősövényből készítsék. Az útjavításokhoz követ, 
ne pedig fát használjanak, s az építkezéseknél is takarékoskodja
nak a fával.

Marosszék elöljárói -  az 1781. évi rendtartás ezirányú tartal
mát megfogadva -  gondoltak az erdők szaporítására is. Különö
sen a mezőségi részen szorgalmazták a fűzfák ültetését.
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Ugyanebben az évben Udvarhelyszék36 hasonló pontokat 
tartalmazó javaslatot tett. Külön kiemelte azonban az erdőpász
torok jelentőségét. „Az hol nevezetes erdők találtatnak -  írták 
azoknak légyen különös erdőpásztoruk, akik ne csak télben, ha
nem az esztendőnek minden részeiben tartozzanak az erdőket 
őrizni; s legalább egy erdőpásztor az erdőn mindenkor legyen 
jelen." (Nem nehéz itt a falutörvényekben is rögzített gyakor
latot észrevennünk.)

1800-ban Bardóc (fiú)szék37 is beterjesztette véleményét, ők  
szintén az erdőpásztorok nagy-nagy szerepét hangsúlyozták. 
Szükségesnek tartották az erdőpásztorok megfelelő felesketését, 
s az erdőkárok behajtott büntetéséből történő részesedésüket. 
Kiemelték azonban, hogy a tilosban járókat ne az erdőpásztorok 
büntessék meg, hanem azt jelentsék az illető tisztjének. Időköz
ben ugyanis létrehozták a székely határőrséget, így a polgári 
igazgatás erdőrendszabályai mellett a katonai igazgatás is igye
kezett az erdők ügyét rendezni.

A következő évben, 1801-ben Csík-, Gyergyó- és Kászon- 
székek38 küldték el jelentésüket, s az előzőekkel ellentétes állás
pontra helyezkedtek. „Ezen helységnek... -  írták -  az egy gazda
ság gyarapítása a szénafüvekre, sőt a marhalegeltető helyekre 
nézve is közönségesen az erdők pusztításában áll, és így itten el
lenkezőleg még abban kellene módot és útat tanálni, miként az 
szükség felett való és a gazdaság előmentének akadályára szol
gáló erdők pusztítathatnának." Ennek alapján nemhogy az er
dőpusztítások fenntartását, hanem a legelő- és kaszálóhelyek ki- 
szélesítését kívánták elérni. Kordivat ide, kordivat oda, az emlí
tett vidék még most népesül be, amelynek nem az erdőre, ha
nem a mezőgazdasági területekre van igénye. Vagy egyszerűen 
csak elzárkóztak egy központi rendelkezéstől, s úgy gondolták, 
hogy a helyi szokások, netalán falutörvények elegendőek az er
dők -  ésszerű határok közötti -  megtartására? Ma már aligha 
tudjuk mindezt kideríteni.

Folytatva a körrendeletre érkezett javaslatok sorát, Bereck39 
város 1802-ben elküldött felterjesztését említhetjük meg. Arról 
tudósítanak, hogy az erdőbíró felügyelete alatt tevékenykedő 
hat erdőpásztor az erdőket megfelelő állapotban tartja, s hosz-
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szabb távon is biztosítva vannak az erdők mindenféle pusztítás 
ellen.

Háromszék40 szintén 1802-ben terjesztette be jelentését. Eb
ben elismerte, hogy a fahiány mindennapi valóság, hiszen már 
nemcsak a „mezőföldi", hanem az „erdőalji" falvak is nehezen 
szerzik be a fát. Ennek az erdőirtások, a gyújtogatások, a kecske
legeltetések, sőt a túlzott mértékű deszkametszés az oka. Hiá
nyolják azt is, hogy az erdők vágásokra való osztása nem tör
tént meg, tehát legelőször az erdőrendtartásban meghatározott 
módon ezt kell elvégezni. Igen ám, de ehhez hiányzik -  leg
alábbis a falvakhoz közeli erdőkben -  a tulajdonjog meghatáro
zása. Ezért „az erdőkön eddigelé történt viszálkodások, vereke
dések abból származtanak, hogy a faluk, úgy szintén különös 
birtokosok eredejeknek határai ismerhetetlenek voltak", tehát 
mihamarabb meg kell oldani ezt a kérdést is.

Ugyancsak a határok bizonytalanságát emeli ki Aranyos
szék41 1802. évi jelentése is. Határjelek elhelyezését és azok 2-3 
évenkénti megújítását javasolja, ugyanakkor a fokozott erdőőr
zést is szorgalmazza. Tiltja az erdőégetést, a lombtakarmány- 
gyűjtést, különösen pedig a falopást.

Kézdivásárhely42 1803-ban terjesztette be a jelentését. Az er
dők fokozott őrzése mellett kiemelten foglalkozik a tilalmas er
dők kijelölésének a szükségességével: „minden közönséges er
dőknek nagyobb része tilalom alá felfogattatnék s renddel esz
tendőnként bizonyos darab része szabadíttatnék fel a közönsé
ges élésre; az addig szabad élésben volt része pedig az erdőknek 
újra tilalom alá tétettetnék." Tehát tessék az erdészeti tudomány 
által helyesnek tartott erdőkezelést a gyakorlatban megvalósíta
ni!

A két Oláhfalu43 (Szentegyháza- és Kápolnásoláhfalu) 1804- 
ben arról írt, hogy ők már 1772-ben szabályozták erdeik haszná
latát. Ezen „közönséges megegyezésből" született „állandó 
constitució" megtartását azonban nem tudták betartatni. Sem a 
makkoserdők megóvása, sem a tilalmas legeltetések, irtások 
meggátlása nem sikerült: „tilalmas és élő okunkra szolgáló sza
bad erdeink pusztításának, erőszakos elrontásának, foglalásá
nak megakadályozására semmi tökéletes és foganatos vigaszta
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ló módot nem találhattunk mind ez mai napiglan is." Ha a fő- 
kormányszék találna ilyet, a falvak azt örömmel üdvözölnék, és 
rajta lennének a végrehajtásán.

Vajon a főkormányszék talált ilyen módot?
Mielőtt a főkormányszék összegezhette volna az eléggé las

san beérkező jelentéseket, 1807-ben uralkodói rendeletre ismét 
erdőrendtartást hirdettek ki.44 A rendtartásban a közös erdők 
felmérését (esetleg felosztását), a vágásterületek kijelölését, az 
erdőfelújítás biztosítását szorgalmazták. Külön kitértek a határ
jelek felállítására, fenntartására, s az erdőpásztorok köteles
ségeinek meghatározására. Igyekeztek az erdővel, fával való ta
karékosságot is elősegíteni. Ennek érdekében az élősövények lé
tesítését, illetve a faültetést szorgalmazták. Új elemként jelentke
zett a szakértő erdőtisztek alkalmazásának az előírása, akik 
képzésére az uralkodó Selmecbányán helyet biztosított.

A kihirdetett rendtartás ellen Háromszék45 azonnal felíratott 
szerkesztett. Rámutatott az élősövények, a malmoknál alkalma
zandó, a fát kiváltó kőgátak létesítésének nehézségeire, de legin
kább az erdőfelosztások keresztülvihetetlen voltára. A „közer
dőknek -  írták -  s határoknak felosztására akár egy magánost, 
akár egy közönséget... azoknak akaratjuk ellen, erőltetni lehes
sen, törvényes útját (a szék) nem látja." Tehát a székelyek nem 
kívánják az erdőfelosztást.

Udvarhelyszék46 ugyancsak feliratot küldött, amelyben szin
tén elutasította az erdők felosztását. Ezt nemcsak a székely jog
ból kifolyólag tette, hanem ma is helytálló érvvel támasztotta 
alá: „sokkal inkább épségben maradnak az erdők, ha egy darab
ban maradván, egyes erővel pásztoroltatnak, mintha kicsiny da
rabokra felosztatnak, a mint ez a tapasztalásból eléggé bizo
nyos." A fatakarékossági intézkedéseket is csak nehezen keresz- 
tülvihetőnek tartották. A végrehajtás érdekében járásonként 
meghatározták az erdővel nem rendelkező, a kevés erdővel bíró 
és a jól erdősült községeket. A besorolásnak megfelelően a ke
vés erdővel rendelkezőknek nem engedték meg az irtást, más
hol viszont a kellő ellenőrzés melletti irtást megengedhetőnek 
tartották.
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Külön kitértek a szakképzett erdőtiszt kérdésére. Rámutattak, 
hogy a mostani tiszteket sem tudják megfelelően fizetni, nem
hogy még erdőinsprektorokat is alkalmazzanak. Az anyagi erők 
hiányán tehát minden nagyralátó terv megbukhat.

Az erdőrendtartáson kívül 1812-ben törvényben foglalkoztak 
„az erdőlés rendjéről" (XXXIV. te.).47 Igaz, különböző alkot
mányjogi viták miatt mind az uralkodói jóváhagyása, azután 
meg a becikkelyezése évtizedekig, az 1848-as jobbágyfelszabadí
tásig elhúzódott, de mégis már 1812-ben kihirdették, s így a Szé
kelyföldön is ehhez a törvényhez kellett igazodni. A törvény 
megismételte a korábbi évtizedek tiltásait: az erdőégetést, a fák 
aszalását, a kecskelegeltetést, az engedély nélküli fakitermelést. 
Ugyanakkor továbbra is szorgalmazta az erdők felosztását, de a 
magántulajdonba került erdők használatát is igyekezett szabá
lyozni. „Jóllehet -  olvashatjuk a 3. pontban -  minden tulajdo
nosnak törvény szerint megvagyon az a hatalma, hogy a maga 
javait mentői jobb móddal lehet használhassa, és azokból men
tői több hasznot vehet, vehessen, azokat mindazonáltal elpusz
títani és eltékozolni senkinek is nem szabad." Az ellene vétőkkel 
szemben a széki (vármegyei) elöljáróságok járjanak el; büntes
sék meg őket, és akadályozzák meg a további károkat.

A törvény lényeges eleme az erdők vágásokra történő felosz
tásának kimondása, sőt a marhalegeltetést szolgáló erdők időn
kénti (legeltetési) kímélése is. Ez utóbbi szintén az erdők célsze
rű használatával, a gazdálkodás térbeli rendjének kialakításával 
kapcsolatos. S ez a törvény is az erdőpásztorok felelősségét, 
megbízhatóságát hangsúlyozza.

Az erdészeti adminisztráció, az erdőkezelő és -védő személy
zet munkájával kapcsolatban Háromszék 1815-ben fordult a fő
kormányszékhez.48 Felterjesztésükben leírták, hogy az erdők fe
letti általános felügyeletet eddig a királybírák, illetve az alkirály- 
bírák gyakorolták. Az új erdőtörvény azonban annyi kötelezett
séget ró a felügyelőre, hogy „circuláris erdőinspektorok" alkal
mazása válik szükségessé. Az ő legelső feladatuk a törvény 
megismertetése lenne. Ennek érdekében a rendelkezéseket sok
szorosítani kell, az erdőinspektorok pedig az alájuk rendelt „lo- 
calis erdőinspectoroknak" nemcsak elmagyarázzák, hanem tő
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lük a rendelkezéseket ki is kérdezik. Mind a széki, mind a helyi 
inspektorokat csak a legbecsületesebb, feddhetetlen emberek 
közül kell kiválasztani, s fel kell őket esketni.

A Háromszékben kinevezendő hat széki erdőinspektor kö
vetkező feladata -  a helyi inspektorok társaságában -  az erdők 
feljárása, jogi és állományviszonyainak felderítése. Egyúttal je
löljék ki a „tilos" erdőket, s a felújítandó vágásterületeket, ő r 
ködjenek a közös erdők fahozamának igazságos felosztásán, a 
tűzgyújtási és legeltetési tilalmak betartásán.

Háromszék ezen kezdeményezése azonban -  ismereteink sze
rint -  nem talált visszhangra. Nem volt elegendő anyagi erő a 
képzett erdőinspektorok alkalmazására, ugyanakkor ténylege
sen hiányoztak a képzett erdőtisztek is. Végül pedig az 1812. évi 
törvény alkotmányjogi vitája miatt a főkormányszék sem szorí
totta a közigazgatási elöljárókat egy hatékony erdészeti szerve
zet kiépítésére. A nehézségeket jelzi, hogy a magyarországi ré
szeken is csak három erdőfelügyelőséget tudtak szervezni, s 
csak ennyi szakértő erdőfelügyelőt tudtak 1817-ben alkalmaz
ni.49

Háromszékhez hasonlóan Aranyosszék50 1840-ben igyekezett 
erdészeti szervezetet kiépíteni. A főkormányszékhez címzett le
velében utalt arra, hogy addig, amíg nem sikerül törvényhozási 
úton egyértelműen rendezni az erdők ügyét, a szék maga igyek
szik (helyi) erdőrendtartást életbe léptetni. Ebben a két fő(er- 
dő)felügyelő és „alügyelők" alkalmazását tervezik. Az ő felada
tuk lenne a vágásterületek kijelölése, a legeltethető erdők meg
határozása és nem utolsósorban az erdei kártételek megakadá
lyozása. „Minthogy kicsiny székünkben -  írták -  a(z)... erdőszet 
oly csekély, hogy szükségeinket félignyére sem kielégíti, megha- 
tároztatik, hogy mindenki fűzfát plántáljon." Ezek a fűzfák 
nemcsak az udvarokra, magántelkekre, hanem a közföldekre is 
kerüljenek.

Felterjesztésüket azzal zárták, hogy egy ilyen erdőrendtartás 
végrehajtása a (határőr)katonai tisztikarral egyetértőleg történ
nék, „kiknek is az erdő conservatiójára a tapasztalt visszaélések 
elenyésztetésében eddigelé nem kicsiny buzgalmak éreztettek, 
kötelességekké tétetik."
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Ezek után természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy a hatá
rőrvidéki elöljárók milyen intézkedéseket hoztak az erdők vé
delmére.

A határőrvidékhez tartozó székely székekben is érvénybe lé
pett az 1781. évi erdőrendtartás. Ennek előírásait 1808-ban -  mi
ként a polgári részeken -  ismételten megerősítették, de az erdé
szeti szervezet kiépítésére a határőr-parancsnokságnak sem vol
tak eszközei. A 11. székely huszárezred 1812-ben kérte, hogy 
Aranyosszékbe egy erdőinspektort és legalább négy erdőőrt ne
vezzenek ki. Hiába van ugyanis -  írták -  Bágyon községnek sa
ját (falusi) erdőrendtartása, nem tud neki -  megfelelő személy
zet híján -  érvényt szerezni. Itt is a legeltetés és az engedély nél
küli fahasználat okozta egyébként a legnagyobb gondot.51

A 2. székely határőrezred elöljárói és Háromszék bizottsága 
1814-ben vizsgálta meg, hogy miként lehetne az 1812. évi tör
vény előírásait megvalósítani.52 A közös erdők megóvását azon
ban nem a megfelelő rendeletek hiánya, hanem a nélkülözött er
dészeti személyzet akadályozta.

Az 1848-49. évi szabadságharc után a székely határőrséget 
megszüntették, így a továbbiakban kizárólag csak a polgári köz- 
igazgatás erőfeszítései vezethettek eredményre. És valóban 
megtörtént az első lépés a modem erdészeti kultúra irányába, 
amikor 1858-ban Magyarországra és Erdélyre kiterjesztették az 
1852. évi osztrák erdőtörvényt53 A törvény a magyarországi 
vármegyékben csak néhány hónapig volt érvényben, így rendel
kezéseinek végrehajtására nem is nagyon lehetett gondolni. Er
délyben viszont egészen az 1879. évi erdőtörvényig érvényben 
tartották.

A törvény a korabeli erdészeti tudomány elvei szerint a terve
zett, hosszútávú erdőgazdálkodás alapjait igyekezett megvaló
sítani. Ennek érdekében előírta a vágástervek készítését, a faki
termelés utáni erdőfelújítási kötelezettséget, az erdei legeltetés 
korlátozását és az erdei alom- és gallygyűjtés lehetőség szerinti 
visszaszorítását. A törvény külön is kitért arra, hogy erdőterüle
tet engedély nélkül más művelés alá vonni nem szabad. Tehát a 
kiterjedt erdőirtásokat -  a kiépítendő állami erdőfelügyelet el
lenőrzése mellett -  meg kell szüntetni. Ugyanakkor az erdőte
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nyészet felső határán, továbbá szélnek kitett vagy kőgörgeteges 
helyeken nemcsak a tulajdonos, hanem az állam is korlátozhatja 
a fakitermelést, legfeljebb a szálalást engedheti meg. (Ez lénye
gében a későbbi, az 1879. évi erdőtörvény véderdőkre vonatko
zó meghatározását és kezelését takarta.)

A köz, az állam érdekét szolgálta a törvény 21. §-a is, amikor 
kimondta: „Községi erdőket rendszerint fölosztani nem sza
bad." Csak abban az esetben tette lehetővé a felosztást -  orszá
gos hatóság engedélyével - ,  ha azzal nem károsodik az erdő, az 
új tulajdonosok azt jó karban tartják.

Az erdők szakszerű kezelését szakképzett erdészekre kell bíz
ni, s a politikai hatóságoknak is joguk és kötelességük „a járá
sukhoz tartozó minden erdők gazdászati kezelése fölött általá
ban őrködni" (23. §.).

Az erdőgazdálkodás további tényezőinek (erdei szállítás, er
dővédelem stb.) felsorolásával az 1852. évi erdőtörvény az erdő- 
gazdálkodás egészét a gazdaságpolitikai és erdészettudományi 
céloknak megfelelően, korszerűen szabályozta. S itt most vissza
jutottunk az alapkérdéshez: a szakmailag alátámasztott orszá
gos akaratot sikerült-e a székelyföldi mindennapokba átültetni?

A válaszunk -  a későbbiekben bővebben kifejtendők alapján
-  már itt „nem" lehet. A számtalan ok közül csak egyet emlí
tünk meg elöljáróban, mégpedig azt, hogy a nagyralátó törvényt 
most sem követte az erdészeti szervezet kiépítése. S a Székely
földön -  eltérően például a szászok által lakott székektől -  a po
litikai hatóságok maguktól nem siettették a végrehajtást.
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