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erd^hasznosítás é s  -közigazgatás Magyarországon,
11-20. SZÁZAD*

Dr. N. Kiss István

Bevezetés
A Kárpát-medence elfoglalása után, lOOO körül kialakult a / 

keresztény magyar királyság. A korai magyar államban a nagy és 
jórészt érintetlen erdőket királyi erdőispánságokba szervezték.
A 13. századtól kezdve az erdőket megszállták, s azok lassanként 
a nagy földesurak és az újonnan alapított városok tulajdonába ke
rültek. Általánosan elfogadott becslés szerint az ország 75 %-a 
erdő, és annak nagy többsége királyi birtok volt . 1

A korabeli erdőgazdaság de facto rablógazdálkodáson alapult.
Az utánpótlást csak a természetes növekedés és a pihentetés segí
tette. Az erdő hasznát, főleg a vadászat jogát az "erdőóvók" biz
tosították. Ezek félszabadok voltak, s a 13-14. század fordulójá
tól közülük sokan kisnemesek lettek. Hozzájuk hasonlóan a vadász
falvak népe is királyi birtokon élt. A királyi vadászok erősen 
szakosodtak, félszabadok voltak, s később sokan a nemességbe emel
kedtek . ̂

A jobbágyság fahasználati joga /tűzifára és épületfára/ a 12. 
századtól kezdve bizonyítható. A tarvágásos és természetes módon 
újranövő kezelési mód elbokrosította /"silva cadeua"/, majd leron
totta az erdőállományt. A tilalmas erdő megjelenése már az erdő

/ 3növekedésének védelmét szolgálta.
Magyarország gazdasági életében a 18-19. század fordulójáig 

az állattenyésztés maradt a legfontosabb gazdasági ágazat. Az or
szág nagy területein azonban ez csak az erdei legeltetés révén volt 
megvalósítható. Sertéshizlalás szinte kizárólag a tölgyesekben tör
tént, hagyományosan kialakult bérleti rendszer szerint. A királyi 
föld magánföldesurak kezébe kerülésével, a 13-15. században, az
után feltartózhatatlanná vált az erdei legeltetés pusztítása.^

Elhangzott két részletben, az 1990. március 20-i és május 8 -i 
szakosztályüléseken.
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Az erdő utánpótlása a 15. század végéig a hagyományos, ter
mészetes úton /utánnövés/ történt. Van ugyan egy 1262. évi okle
veles adatunk, amely szerint egy 15 holdas erdőrész "emberi kéz
zel vetett magból" keletkezett, de ez, mégha hiteles is az okle
vél, országos ritkaságnak számít. Tény viszont, hogy a 14. szá
zadban Níirgbergben megindult, Tannensáer-mozgalomnak nálunk is 
vannak követői. 1485-ben egy német nyelvű budai polgár 20 mérő 
fenyőmagot importált parkosítási célra.^ A csemetekert létesíté
sét a hazai történetírás erre az időszakra teszi, de kizárólag 
gyümölcsfák vonatkozásában.

Erdőterület
Az erdőterület 15. századi kiterjedésére természetesen nin

csenek konkrét és összegező adataink, de Szabó István középkori 
történészünk 6 6  dunántúli helység 15. századi határát elemezte. 
Adatai a Dunántúl 9 megyéjében mintegy 50 ezer királyi hold ki
terjedésű területre vonatkoznak. A vizsgálat szerint a kultúrte-
riilet 45,3 %-a erdő volt. A magyar erdőterület kb. kiterjedése az

8alábbiak szerint alakult.

időszak millió ha a terület %-ában
11.század /becsült/ 75
15.század 50 ezer királyi ,

hold szerint '

1855 4,872 23,4'
1920 1,098 12,6
1980 1,608 17,3

Az erdőterület csökkenése Magyarországon nemcsak látványos 
volt, de európai mértékben is jelentős.

Földestíri erdőpolitika
Az erdőkben folytatott rablógazdálkodás megritkította az ál

lományt, különösen az alföldi erdőségeket pusztították ki. Ez bár 
helyenként és időnként fahiányhoz vezetett, általános jelenségnek 
sehol sem volt tekinthető. 9
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Általában véve a földesúri erdőgazdálkodás korlátlan ki- 
uzsorázást jelentett: engedélyezték a paraszti fahasználatot, 
épületfát adtak el, bérleti jövedelmet húztak a legeltetésből 
és teljesen elhanyagolták az utánpótlás gondozását /bekerítés, 
erdővédelem stb./

Kamarai erdőpolitika
A nemesérctermelés kibontakozása és a bányászat királyi mo

nopóliuma szükségessé tette a 13-14. századtól kezdve a bányael
látást biztosító erdők állami lefoglalását és a királyi kamara 
alá rendelését. Ily módon a kamara a kincstári erdők mellett, a 
földesúri erdőségek nagy részének is felügyeleti /közigazgatási/ 
szerve lett.

Magyarországon ez a 15-16. századra kialakult helyzet évszá
zadokon át változatlan maradt. A bányászat,az olvasztás s az egyéb 
ipari fogyasztás alapját még a 19. században is a nagy állami er
dők biztosították. Nem teljes összegezés szerint, 1817-ben több,

2 / 10 mint 3000 km '-es állami erdőséget mutattak ki. v Egy-egy nagy ka-
2 , 1 1  fnarai erdőbirtok száz km'-re is rúghatott.

A kamarai igazgatás az erdőségeket a bányászat érdekeinek 
rendelte elá. Bevezették a vágási tervet, a pihentetést és a "ti
lalmas" erdő fogalmát, egyidejűleg az irtás, illetve az erdei le
geltetés teljes eltiltásával! A bányászat és az olvasztókemencék 
erdőfoglalási joga egy és hat mérföld között ingadozott.

Az erdő, mint ellátási bázis, alapvető szerepet játszott a
12kamarai igazgatásban. A besztercebányai bányakamaránál

alkalmazott 94 család, az erdőkben élő favágó települé
seken kívül, 1707-ben hát ágazatban tevékenykedett: 1 3

a/ a hivatali és üzemközpontban 1 2 család, köztük négyen,
mint erdőfelügyelő, ellenőr és erdőírnok, 

b/ 16 szakmunkásból 1 0  ács, illetve bodnár,
c/ A kohóknál 21 olvasztár és 26 szénégető.
d/ Az egyéb személyzet csoporjában /II família/ két erdőőr. 
e/ 8 olyan család, amelynek munkája nincs közelebbről meg

határozva .
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8 6  alkalmazottból, akiknek beosztását pontosan ismerjük:
6 erdőfelügyelő és erdőőr 

ÍO ács és bodnár
26 szénégető

összesen az egész személyzet 49 %-a! A bányakamarában, azaz a 
vas-, réz- és nemesfémtermelés valamint kohászat központjában, 
az állandó alkalmazottak mintegy fele az erdészetben és a fa
iparban dolgozott.

Állami erdőpolitika
1790-ben a rendi országgyűlés törvényt hozott az erdők óvá

sáról , s annak végrehajtását a megyékre bízta. Néhány évvel 
később, 1807-ben elrendelték a futóhomokos területek erdősítését 
Magyarországon. Egyidejűleg újból tilalmazták a tarvágások erő
szakolását, valamint az erdei legeltetés gyakorlatát. "Továbbá, 
hogy a fából való házépítés ne legyen az erdő kárára a jövőben, 
a házakat ne fából, hanem szilárdabb anyagból építsék. " 1 5  

További erdőtörvényeink /1848/ főleg a birtokjogi problémákat,
illetve az osztrák erdészeti jogkönyv /1852/ átvételét tartalmaz-

l g   ̂  ̂ták. Az ország függetlenségének visszanyerése után /1867/ er
dőségeinek helyzetét a kapitalizmus körülményei között 1879-ben

17 2szabályozták. E szerint a 74 ezer km nagyságú terület 87,3
%-át továbbra is mint erdőt kellett fenntartani. Meghatározták 
az új közigazgatási szervezetet, a magánbirtokú erdők állami szak
értőkkel történő kötelező ellenőrzését, ami súlyos mulasztások e- 
setén a tönkre ment erdők állami kezelésbe vételével is járhatott. 
A tarvágásos erdőrészeket legfeljebb 6 éven belül újra kellett 
telepíteni.

Bányavárosok és Kamara
A 15. századra az erdőgazdaság két élesen elütő válfaja ala- 

kult ki Magyarországon: a városok s földesurak privát erdőhaszná
lata, és a bányászatot szolgáló un. kamarai erdőpolitika. A gaz
dag magyarországi nemesfémtartalékok kiaknázására a 13-14. század 
fordulójára létrejöttek a jórészt német bevándorlókból álló bá-
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nyavárosok, amelyek a királytól szabadságjogokat és nagy erdő
területeket kaptak. Mindegyik városhoz tucatnyi jobbágyfalu is 
tartozott. Ezek népessége biztosította a városi polgároktól ű- 
zött bányamívelés szükséges munkaerejét. A földmunkát, szénége
tést, favágást s fuvart végző jobbágyok bérmunkásként dolgoz-
4- , 1 9tak.

✓ > 2 0  nA három nagy bányavárosnak kb. 70 ezer kh-as erdőbirtoka volt;
azonban a 16. század derekára a kamara által megszerzett erdők
46 %-ával szemben már csak 54 % maradt a városi polgárok kezén.
A bányakamara állandó harcban a városokkal és a földesurakkal
egyre több erdőre tette rá a kezét, és valósággal kiszorította

2 1a városokat a bányászat alapfeltételét képező erdőkből.
A "Bergrevier" faállománya mintegy fele részben fenyőből, továb
bá bükkből s tölgyből állt. F e n y ő  volt a legjobb bányafa és desz
ka faanyag, tölgy a legértékesebb épületfa, és a bükk a szénége
tés nyersanyaga.

A bányavárosok azonban félelmetes vetélytársra leltek a ré
gi királyi birtokok megmaradt erdőségeit kezében tartó bányakama
rában. A körmöcbányai királyi Pénzverőházat is magába olvasztó 
kamara igyekezett mentői több polgári bányát megszerezni s a kör
nyező erdőket zálog, bérlet s adomány révén hatalmába keríteni. 
Nemcsak a királyi bányarészesedést /urbura/ szedték be, de ők bo
nyolítottak le a kötelező ércbeváltást is. Nagy központi réz- és
nemesfém olvasztókat építettek, s igyekeztek a bányászat mind na-

2 2gyobb részét magukhoz ragadni.
Az adóösszeírásokban egyre több polgár vagyona tartozik már 

a királyi kamarához; 1542-ben, majd 1559-ben Besztercebánya város
ban és falvaiban 64,5 illetve 60 adóegység /porta/ már a kamaráé

* 23volt a város 59 illetve 52,5 adóegységével szemben.
1502-1546-ig a Thurzó-Fugger vállalat bérelte a magyar ki

rálytól a bányakamarát. Ekkor biztosítottak pl. rézolvasztójuk 
számára 25 ezer kh tartalékerdőt. Majd a Fugger bérletet követő
en az alsóausztriai kamara vette bérbe a magyar bányakamarát 
/1548-1741/. Ez a kormányzat idegen érdekeket szolgált, csökken
tette a városok szabadságjogait és igyekezett gazdasági fejlődé
süket gátolni.^
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A bányavárosok gondos erdőpolitikával védelmezték erdőiket. 
Ebben a jómódú Ringbürgerek és Waldbürgerek érdekei azonosak 
voltak a szegényebb polgárokéval. Az erdő hasznosítása pl. a tü- 
zifaellátás, a bányafa, a faszén és az ipari faanyag biztosítá
sa központilag történt. Külön kezelték a városi tanács erdeit 
/Bannwald/ és a közerdőket /Freywald/. Tulajdonképpen csak az er
dőben gazdag Körmöcbánya tudott sikeresen ellentállni a bányaka
mara térhódításának. Selmecbánya és Besztercebánya polgársága jó
részt kiszorult a bányászatból, elvesztette erdőségei egy részét,

? 5és faszén, illetve fa behozatalára szorult.'
A bányászattal, faiparral s kereskedelemmel foglalkozó bánya

városokban, eltérően az általános feudális képtől, elterjedt volt 
a vállalkozás és a bérmunka, s erősen differenciálódott maga a 
társadalom is. Körmöcbányán 1707-ben a polgárság száma 858, a ka
marai alkalmazottaké 593 fő volt. A városhoz csatolt falvakban 
2502 fő bánya- és erdőmunkára utalt, zömmel abból élő szegény 
volt. Az összeírás tanúsága szerint a lakosság kb. 36 %-a tehető
sebb, 64 %-a túlnyomó részt vagyontalan volt. Selmecbányán, a cse
lédekkel együtt 1899 főnyi polgárság és 309 főnyi kamarai személy
zet élt. Rajtuk kívül azonban a városi falvakban 2567 fő szegény 
és 2474 fő teljesen vagyontalan bányászt és kohómunkást /"metal- 
lici"/ írtak össze. Ugyancsak 1707-ben a Selmecbányái lakosságnak 
kb. 23 %-a számított jómódúnak s 77 %-a nincstelennek! Beszterce
bányán az 1707. évi adókivetés 725 polgári családot és 174 kamarai 
alkalmazásban álló famíliát mutatott ki. Az összesen 819 család
ból 49 % tartozott a polgársághoz, s 51 %-uk a hivatalosan is

/ 26 szegénynek /inquilini/ tartott osztályhoz.
Nagyjából azonos képet mutatott egy 1730-as kimutatás, amely

a városok környékén fekvő bányákban dolgozó munkások számát 5000
27főre tette. Ezek hagyományosan a városi inquilinusokból és a bá

nyavárosi parasztságból kerültek ki. Egyrészt a városi polgárság, 
másrészt a nincstelen, bérmunkára utalt szegénység között erős 
szociális feszültség mutatkozott.

Az eredetileg bányászati célból alapított bányavárosok lassú 
visszaszorulása azt eredményezte, hogy azoknak nehezebb gazdasági
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körülmények között kellett korábbi kiváltságaikért küzdeni a 
16-18. században. Az 1565-ben kiadott kamarai erdőrendtartás a
bányapolitikát űző kamara eljárását szentesítette az erdőkben.' 
Teljesen eltiltotta a korabeli, földesúri erdőgazdaságot. Tilos 
lett a "Waldfeldwirtschaft" gyakorlata, az erdei legeltetés, fű
részmalmok fenntartása, épületfa és deszka eladása. A rendelet 
szót sem ejtett a városi polgárok bányászatáról s erdőhasznála
táról. Az alapvető cél a kamarai bányászat és az olvasztás bá
nyafával és faszénnel való folyamatos ellátásának biztosítása volt. 
Az ezután az 1571-ben kiadott bányarendtartási királyi rendelet
teljesen a kamara kezébe adta a bányajog gyakorlását, azaz a bá-

29nyavárosi erdők lefoglalásának lehetőségét.'
Hosszas tiltakozás után, 1736-ban felállították a kamarai Waldamt- 
-ot, ami azután teljesen véget vetett a városi tanács rendelkezé
sének saját erdőiben.

A magyar bányavárosi kamara alárendelése az alsó-ausztriai 
kamarának azt jelentette, hogy a bányakamara lefoglalta a városi 
erdőket, felszámolta a korábbi erdőgazdaságot s azt kizárólag a 
bányaművelés szolgálatába állította. Ez a helyzet a 18. század 
közepéig jogilag és gazdaságilag is gátolta a városok fejlődését.

Az idegen kamarai igazgatás megfosztotta a bányavárosokat 
különböző jövedelmektől, meggátolta faellátásukat s így megnehe
zítette ipari fejlődésüket. Körmöcbánya ellenálliísán túl, Selmec
bánya és Besztercebánya rendszeres fa- és faszénimportra szorult, 
amelynek ára állandóan emelkedett. A városi polgárok kiszorultak 
a bányászatból, s így Besztercebányán a kereskedelem, Selmecbá
nyán pedig a föld és szőlőmívelés irányába tolódott el a gazdál
kodás súlypontja.

Egyébként maga a kamara sem tudta a bányászatot szolgáló er
dőpolitikáját maradéktalanul betartani. A hivatalos tilalom elle
nére is engedélyezni kellett alkalmazottai és munkásai állattar
tását és erdei legeltetését, sőt idegenek bérlegeltetését is. Egy 
felsőbb ellenőrzés 1635-ben 17 szénégetőnél 405 szarvasmarhát ta
lált. Ugyanakkor a kamarai tisztek majorságai mellett, a favágók 
és szénégetők is irtották az erdőt, új legelőket és szántókat nyit
va. 1767-ben 24 favágó-települést találtak a kamarai erdőkben.

28
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A bányamunka fogalmához a tulajdonképpeni szakmunkásokon 
/vájár, olvasztár/ kívül az erdei munkások is hozzátartoztak: 
favágó, szénégető, fafeldolgozó, fuvaros stb. A két csoportot 
az országgyűlési törvények is azonosnak tartották.

Az uradalmi s kamarai fűrészmalmok ritkán voltak gazdaságo
sak, de a paraszti házi ipar csaknem mindig sikeres volt a távo
labbi vidékeken is. A bányavárosi polgárság kiszorulása a bányá
szatból azzal járt, hogy a gazdagabb polgárok igyekeztek ingat
lanba s földvásárlásba fektetni pénzüket. A 18. századra megnőtt 
a jómódúak erdei allódiumainak jelentősége.

Az erdőtérképek tanulsága /18-19. század/
A kapitalizmus magyarországi kialakulásáig tartó erdőtörté

net és erdőgazdálkodás mérlegét nem lehet csupán a törvények és 
rendelkezések alapján megrajzolni. A központi levéltárakban fel
lelhető erdőtérképek3 0  elemzése lehetőséget adott az erdők való
ságos helyzetének és állapotának, a tényleges erdőhasználat mód
jának, a felújítás formájának, az erdőkímélés és a környezetpusz
títás mértékének meghatározására.

Sopron 1277 óta szabad királyi város, amelyhez 8 jobbágyfa
lu és 15 ezer hold erdőbirtok tartozott. Az erdészeti igazgatást 
a bíró, a tanáccsal együtt intézte. Az ipari fát a városnak im
portálnia kellett. A 16. századig visszanyúló iratanyagban erdő-

31felújításnak nincs nyoma. Báró Geusau 1767. évi Habsburg-biro-
dalmi erdőrendtartása után, 1769. dec. 22-én adták ki a magyar-
országi erdőrendtartást, amely azonban inkább csak az addigi gya-

32korlatot összegező tanácsgyűjteménynek számított.
A Kamara sótermelő uradalmában Bocskón /Máramaros vm./ 1781-2 33-ben az erdőterület 144 km -re rúgott. Semmi nyoma az erdőfel

újításnak, annak ellenére, hogy pl. a viharkárokat jelezték a fel
vételen. Az erdő egy részét közlegelő létesítése végett irtásra
jelölték ki. A Trencsén megyei Apátfalva erdejében 1800-ban az

2  ̂  ̂ 2 ,5,7 km nagyságú erdő mellett 1,4 km -es tartalékerdőt /reservata
silva/ találunk.3"* A Bács megyei nagy kamarai erdőségben /229 km^/
a 18. században 19 km^_nyi tartalékerdőt tartottak nyilván.3-*

° 2 Wallendorf falvában /Szepes vm./ a 40 km“-es határból még 20 km





- 74 -

3 r yerdő. 1787-ben a Veszprém megyei Salamon falu 3 km'-nyi erde
jéből 12 % már rét, de a szomszédos Varsány erdőségéből /10,5

2 - 3 7km / csak 3% esett más kultúrákra.
A Veszprém megyei Vaszar határában fekvő kamarai tölgyerdő

2 3 8 ,1787-ben 7,2 km nagy volt. Korábbi kiterjedésének ekkor, sár j -
és növendékerdővel együtt, már csak 51,5 %-a állt lábon. Terüle
tének felét már más agrikultúrák foglalták el. Ugyanakkor az Esz-

39tergom megyei Szentlélek erdőnek 1788-ban még 99 %-a érintetlen.
Debrőd és Tapolcz erdősége /Abauj vm./ 1790-ben a következő képet

. kJ 
40

2nyújtja: 14,4 km'-ből kitermelhető 47 %, sarj- és növendékerdő
48 %, elpusztult 5

1790-ben a mindszent-rudnoki alapítványi erdőség számára 
pontos felmérés készült.^ A 29 km^-es terület minden parcellájá
ban meghatározták a fák korát és á 1 lapotát.

De a vágásra kijelölt terület faállománya részben még fia
tal részben ritkás volt. A térkép tanúsága szerint a jelzett erdő 
kb. egyötöde már használhatatlan, a sarj- és növendékerdő viszony
lag kicsiny /12,3 %/ volt. A tisztások és a bozótosok az elhanya
golt vágásokból származtak: a vázlaton a következő bejegyzések 
szerepeltek: "pusztává lett vágás", "bozót" és "tisztás" /Auflug/.✓
Az erdő egy jelentős része kiesett az épületfa és tűzifa terme
lésből. Erősen korlátozott a tervezett felújítás területe, mind
össze 4,3 %. A krisovlyáni, ártéri erdő Dél-Magyarországon, Zala 
megyében terült el. Ezt az erdőt a Dráva folyása többszörösen ta
golta, a kitermelhető erdőparcellák mellett bozóttal benőtt ré
szeket találunk, sőt korábbi szántóföldek nyomaira is /vestigia 
agrorum/ bukkanhatunk. ^

1795 és 1799 k özött Nyugat-, tfszak- és Kelet-Magyarorszá- 
gon számos példával világíthatjuk meg az erdőmegoszlást azaz a 
korábbi erdő területén kialakult más agrárkultúrák arányát. Thybe 
erdőnek /Szepes vm./ pl. négyötöde még állt, de 18 %-a már le volt 
tarolva. Kiszemlin-ben /Bihar vm./ régebbi kiterjedésének mintegy 
2 0  %-ára szorult vissza az erdő, a többi már szántó és rét lett. 
Tüskevár mezőváros erdőségében /Veszprém vm./ 61 %-nyi erdő mel
lett már 39 %-os a rét, legelő és szántó aránya. A sajóládi erdő-



- 75 -

Erdőállomány a mindszenti 
alapítványi erdőben (Abauj v m . ) 
29 km2, 179o, Hegyvidék

m  fiatal erdő 
£3 puszta és bozót 
^  betelepítendő irtás
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ben /Borsod vm./, a sarj- és növendékerdővel együtt, 72 %-nyi 
fás állomány maradt a többi kultúra 21 %-ával szemben. A körömi 
erdőségben /Borsod vm./ 76 %-nyi fás területtel szemben már 24 
% szántóföld és legelő állott.^'*

A Patka melletti uradalmi erdőben /Győr vm./ 1301-ben nem
csak a korábbi erdőterület megoszlását, de még a lábon maradt 
erdő belső tagolódását is kiértékelhetjük.  ̂ Az erősen leromlott 
állapotú erdő korábbi területének mintegy 72 %-át teszi ki. Szán
tó, legelő és kert foglalja el a régebbi erdőterület mintegy 1 0  

%-át, míg a szőlőskertek annak 19 %-át. A még megmaradt erdő bel
ső megoszlása a következő:

%-ban
jó faállomány 55,6
megritkult erdő 13,1
tisztás és bozót 6 , 1

sarj- és növendékerdő 23,3
Az erdőség mintegy egyötöde elpusztult, s úgy tűnik a fel

újítási területen is nehézségek voltak. Legalább is erre utal a 
következő megjegyzés: "Mivel ez az erdőrész nagyon megritkult,ré
szint a kíméléssel, részint famag vetéssel folyamatosan javítani 
kell.”  ̂ 2 A kicsiny karakói erdőben /Vas vm./, mely csak 3 km -re rú
gott, az alábbi megoszlást találjuk: faállomány, sarjerdővel e- 
gyütt 82 %, bozót 3 %, az erdőben elhelyezkedő szántók /"agri in- 
ter sylvas situati"/ 15 A korábbi kiterjedés mintegy egyötö
de, mint erdő már eltűnt. Egy másik, Kayata nevű földesúri erdő 
/Sáros vm./ a felújítás túltengő arányát mutatja 1806-ban.

%-ban
kitermelhető, közepes állapotú 39,5 
sarj- és növendékerdő 49,6
bozót 8,9
irtás 2 , 0

A még kitermelhető, de közepes minőségű faállomány 40 % a- 
latt maradt, míg a felújítási rész aránya elérte az 50 %-ot, míg 
a bozót és az irtvány kb. 1 0  %-ot tett ki.
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Erdőmegoszlás és -állomány Patkán 
/II km2/ 1801 Győr megye

Q  erdő + sarjerdő
Q  s zántó 
g  szőlő

Q  kitermelhető 
0  sarjerdő 
22 ritkás erdő 
B  bozót + tisztás
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Erdőállomány Kayatán /4 km2/ 1806 
.Sáros megye

□  kitermelhető
a  sarjerdő
rm bozot
§  irtás
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A csolnoki uradalom erdői /Esztergom vm./ rossz állapotban 
voltak 1806-ban; a terület kb. 5 %-ára rugó marhalegelőn kívül, 
az un. "üres foltok" /vacuitas/ az erdőterület 23 %-át tették 
k i . ^  A feltöltendő üresség /"vacuita, implantanda"/ elnevezés
ből hipotetikusan arra lehetne következtetni, hogy oda csemete
kerteket telepítettek, de ez nem bizonyított. Matatcs /Veszprém
vm./ erdőtérképén 1835-ben az irtásterület foglalta el az erdő

, 48egyharmadat.
Gyakran maga a terület szétaprózottsága a racionális erdő- 

gazdálkodás akadálya: így pl. Pillér László tizsitei /Sáros vm./pföldbirtokos 2,5 k m J-es erdői több tagban helyezkedtek el, egy-
4 9mástól 5-6 km-es távolságban.

Jellemző az erdőállomány általános helyzetére, hogy 1842-ben 
egy közbirtok felosztásánál a jobbágyok, erdő címén /sub titulo/, 
marhalegelőt kaptak.'’0

Mint számos példából megítélhető, az erdőrendtartás, az erdő
állapot és az erdőmegosztás problémái a mindennapi életben nem az 
előírások szerint alakultak. Az erdőterület állandóan és folyama
tosan csökkent a más agrárkultúrák javára. A faállományt anyagi 
nyereségből mindig erősebben kizsákmányolták, más kultúrák számá
ra irtották s jelentős mértékben pusztulni hagyták.

A vágások száma egy kitermelési térképen közvetlenül utal az 
erdő nagyságára és állapotára. Ahol pl. 72-80 tervezett vágással
számolhatunk, ott az erdőgazdaság teljes fordulójával van dolgunk. 

2A 107 km kiterjedésű kamarai erdőuradalomban Kuttejovó /Pozsega
, 5 1vm./ mellett 1804-ben az egész területet 294 vágásra osztották. 

Ahol azonban az erdőség már megfogyatkozott, vagy a faállomány le
romlott, ott már csak 50-70, többségében kb. 60 vágást terveztek.
1795-ben egy Bihar megyei alapítványi erdő, megosztva, négy falu

✓ 52 2 ~határában feküdt. Összterülete meghaladta a 13 km -t. Az első
faluban nem jelöltek vágást, a másodikban öt, a harmadikban tizen
három és a negyedikben, huszonöt vágást terveztek; a vágás nagysá
ga természetesen mindegyik faluban eltérő volt. Ahol csak 20 vagy 
30, néha 40 vágást jelzett a térkép, ott az erdőterület már káro
sodott vagy pusztult. A legoglavai /Varasd vm./ alapítványi erdő-
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ségben a főerdő OO vágásra van osztva, de a kisebb, széttagolt
53erdőkben csak lO vágást jelöltek előre.

Tarvágásoknál általában csak egy erdőn belül volt azonos 
méretű a parcellák nagysága. Annak ellenére azonban, hogy a faki
termelésre tervezett parcellák nagysága eltérő, az egyes ország
részekben a vágási parcella átlagterülete meglepőn közeli értéke
ket mutat. A vágás átlagos mérete az ország 4 nagy régiójában az 
alábbiak szerint alakult: 5

2Dunántúl 0,14 km'
Kárpátok 0,19 "
Peremvidék 0,21 "
Alföld 0,19 "

Eszerint, a már jelzett különbségek ellenére is, az átlagos 
vágásfelület mutatószáma regionális mértékben igen közeli értéket 
mutat. Három régióban az átlagszám 19-21 hektár között mozog! Ez 
csak a Dunántúlon alacsonyabb valamivel - 14 hektár - ami talán 
az ott sűrűn előforduló kisebb erdőbirtokokkal függött össze!?

Megvizsgálva mekkora volt az elemzett esetekben az erdők nagy
sága, a négy régióban a következő eredményeket kapjuk:

2országrész térképek száma erdő, km -ben
Dunántúl 39 2 52,2
Kárpátok 34 938,0
Peremvidék 40 755,0
Alföld 15 559,0

128 térkép 2504,2 km^

Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a 20. század közepén, a tá
ji erdőgazdálkodás előtérbe kerülése során a hegyvidékeken 1 ha, 
az Alföldön 5 ha, az ártereken 10 ha nagyságú vágásterületeket 
tartottak kívánatosnak. 5 5  Igaz, ezt nem tudták tartani, de így is 
látszik, hogy a 17-18. századi vágásnagyság milyen sokszorosan 
felülmúlta a mait. Mindez az erdők nagyobb kizsákmányolását jelzi.
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Átfogó adatsorokkal sajnos nem tudjuk alátámasztani a 16-19. 
századi erdőpusztulás folyamatát és mértékét.

Példáink s bizonyítékaink elsősorban a bányászat érdekében 
végrehajtott kamarai erdőpusztításról maradtak ránk. A sóvári só
igazgató 1747. évi jelentése szerint a helybeli jezsuiták jobbá
gyai a schogeni erdőt /Szepes vm./ "úgy elpusztították, hogy az

5 fi100 év alatt aligha lesz pótolható"! 1495 és 1526 között a Fug- 
gerektől bérelt rézolvasztó számára évi 2 0  ezer köbméter fát kel
lett biztosítani. Ugyanitt a likavai váruradalomtól bérelt erdő
séget 10 év alatt kivágták s az un. Királyerdő faállományát 50 é-

, 5 7ven belíil háromszor teljesen letarolták. 1792-ben jelentik, hogy
az rt-De.szna /Arad vm . / közelében fekvő kamarai vasolvasztó erdőit

2teljesen kiélték. A 15 km'-es erdőből a kitermelhető rész 12,5 %- 
58ra zsugorodott. Az ismert kamarai erdőpolitika tilalmazta az er

dei legeltetést és különösen a vlach pásztoroktól űzött fakéreg- 
-lehántást. A bányavárosok viszont jelentős hasznot húztak az er-

5 9deikben folyó bérlegeltetésből. Néhány a helyzetre utaló megál
lapítás rendszeresen ismétlődik a jegyzőkönyvekben: "a lakosok az 
egész területet lassanként kiirtották s most is birtokolják" vagy 
"X. falu környékét kiirtották" és az irtásokon "még mindég látni 
kiszáradt fákat".

Akadnak olyan erdei térképek, amelyeket kamarai mérnökök vet
tek fel, de ezeken a birtokokon nem a bányászatot szolgáló kama
rai, hanem a földesúri erdőpolitika érvényesült. Az erdő hanyat
lása itt is változatos formában jutott kifejezésre, mint azt az 
alábbi példák tükrözik.
Taszarnál /Somogy vm./ 1771-ben az erdő 15 %-a már marhalegelő

61 ✓ 2 volt. A Dunántúl 6 falujában az összesen 31 km -es erdőségnek
1817-ben 80 %-a még lábon állt, 20 %-a már bozót, irtvány és tér-
* 62méketlen volt. ' A Kárpátokban pl. 1799-ben a perbesházai /Gömör

C 3vm./ erdő 90 %-a már teljesen elpusztult. A Sáros megyei Peklin 
erdőtérképe 1758-ból maradt ránk, ennek 24 km -es területe 62 vá
gásra osztódott. Kb. a faállomány fele kitermelhető volt, míg a

6 4többi vágást sarj- és növendékerdő borította. Egy vágást a só
üzem, egy másikat az aranybánya számára vágták ki, a legtöbb vá
gathoz azonban a következő megjegyzést fűzték: "anélkül, hogy biz-
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tos évi jövedelemre lehetne számítani"! 1788-ban Szepes megye
három kisebb erdőjében a terület 10 %-a, 20 %-a illetve 40 %-a

✓ 65már rétnek, legelőnek és pusztaterületnek számított.
A Peremvidék déli megyéiből, pl. Aradból, számos erdőtérkép

2maradt ránk. 1789-ben 5 Arad megyei falu erdőségeiből /282 km /
2 6 639 % már veszendőbe ment /111 km'/. Egy részükről megállapít

ják, hogy leromlott erdőről, tisztásról, illetve bozótról van 
szó, többségük azonban marhalegelővé lett. Az ugyancsak Arad me
gyei Nádas és Kresztu-Ménes erdőtérképén a következő bejegyzés 
található: "ami az erdőből a két falu határvonala folytán a job
bágyok marhalegelőjére és egyéb földjeire esik az 10,196 millió

2 67négyszögöl" azaz 36,72 km -nyi terület.
Az Alföldön a keletre eső megyék erdőviszonyait ismerjük a

2legjobban. Asszonyvására és Ránk /Bihar vm./ 44 km'-es erdőségé
ből a tisztások és a bozót már 56 %-ot tett k i . ^  Szabolcs megyé
ben 1806-ban a Barát nevű tölgyesről megállapítják, hogy 45 %-a

6 9jó, 55 %-a azonban már leromlott állapotú. Géresnél /Szatmár 
vm./ 1805-ben jelezték, hogy a szóbanforgó erdő "egykor erdő volt, 
most azonban csak rét" ! 7 0  Debrecen város körzetében feküdt Bihar 
megye egykor legnagyobb erdősége. A három falu határára kitérje- 
dő erdőség 72,4 km nagy volt, amiből 1840-ben már csak 45 % volt 
kitermelhető, míg a tisztás és ritkás részek aránya elérte a 55 
%-ot. 7 1

Világítsuk meg most néhány példa segítségével, hogy alakult 
az erdőhasznosítás a 18-19. század fordulóján, a már erősen lerom
lott állapotú erdőségekben.

1780-ban a "Máramaros megyei Körösmezői Erdészeti Hivatal 
eszmei térképvázlatán" számos olyan bejegyzés található, amelyek 
az erdőgazdaság adott helyzetére vonatkoznak. így pl. "bokros és
bozótos erdőrész" - "magasan fekvő, lepusztult és kevert erdőség"

* ~ 72 *- "jegenye- és lucfenyő bokrok". ' Ez a három meghatározott kör
zet tette ki a több száz négyzetkilométer kiterjedésű erdőség több 
mint a felét. A 18. század végére a kárpáti erdőket már igen erő
sen igénybe vették. Kb. azonos időben készült egy részletes elem
zés a Modor /Pozsony vm./ környéki erdőkről. E szerint az erdő kb.
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60 %-a nagyon fiatal állományú /sarjerdő/! A térképhez tartozó 
táblázaton külön rovat szerepel a következő felirattal: "jelen-73légi erdőkárosodások"! A fák tipikus betegségei: "steril fa- 
csucs" és "száraz-hegyű erdő"! A megvizsgált erdő nagyrészt levá
gott fajú, zömmel sarjerdőhől állt és betegségektől gyötört.

21798-ban egy kis, kárpáti erdőség /3 km / Zemplén megyében 
az alábbi képet nyújtja: kitermelhető erdő 26 %, sarj és növen
dékerdő 34 %, puszta és legelő 40 %.7<* Ugyanabban az évben a fő
város melletti Kamaraerdőben már 23 irtványbirtokos kezében volt

75az erdőterület fele. ~ A marienthali erdő /Pozsony vm./ kiterme
lési térképén 1804-ben 80 vágásból 41 % vágásra érett, 28 % leta-

7 (5rolt és 31 % sarjerdő szerepelt.
A kapitalizmus kialakulásakor, a 19. század közepén, úgy tű

nik az erdők nagyobb része leromlott állapotban volt. 1850 körül 
a földvári /szigeti/ uradalmi erdőségben /Tolna vm./ a tisztások
területe 23 %-ot tett ki, míg az álló erdő aránya 72 % volt, de

77a fák zöme legfeljebb l0-2o évet ért el. Ugyanebben az megyében 
a németkéri alapítványi erdőben /7 km'/, amelyet korábban már tel
jesen letaroltak, most, 1367-ben, a régi területnek csak 51 %-án
mutatható ki növendékerdő, ami természetesen javításra és telepi-

7 8tésre szorul. 1 Ugyanitt a más agrárkultúrák a terület 24 %-át, 
míg a pusztává lett tisztások 25 %-át foglalták el.

Az egyébként nem túl gyakran felmerülő erdőkímélés fogalmá
nak volt jelképe a tartalékerdő. Legalább is abban az értelem
ben, amennyiben a tartalékerdő kíméletre és védelemre szorult. 
Késmárk város 16. századi erdejében un. "kímélő vágást" alkalmaz
tak. "Ennek az eljárásnak az volt a főhaszna, hogy az erdő nem
ritkult meg gyorsan, hiszen így egy letarolt vágás mindég két er-

79dős vágás közé esett." Az is az erdőkíméléshez tartozott itt, 
hogy szigorúan eltiltották a marhalegeltetés gyakorlatát: " a ká
ros állatlegeltetés bevezetését határozottan megtiltották."!

Vákáncsosnak nevezték a Debrecen környékén az un. erdőtele-
* ** * / 3 0pítő és erdővédő parasztokat. Ezek a 17-18. században, a sarj-

erdők meghatározott idejű védelméért, Debrecen városától ideigle
nes megtelepedési és földmívelési engedélyt kaptak. Hradek vára



móllett /T.iptó vm./ ugyancsak a 18. században tartalék erdőről
írnak, amelyet "Hratska Ilora-nak neveztek, mint rendkívüli eset-

81  ̂ ✓ re tartalékolt erdőt".' Aknarahó körzetében /Máramaros vm./ em
lítik 1739-ben "A sóműveletekre tartalékolt feketefenyő"-erdőt,

2 * 82 ... ✓ » * amely 344 km kiterjedésű volt."’' Egy külön tartalék erdőség "a
királyi sószállításnál a sórakodó tutajok számára rezerváltatott".
A Bács megyei kamarai erdőben Baraczkánál "a szántók és rétek egy
részét erdőnek szánták". ̂  Ebben az esetben a terület fásítására
gondoltak, a módszer alkalmazására való utalás nélkül.

A ritkán előforduló erdőkímélési példákhoz tartozik a már
idézett 1565. évi Királyi Erdőrendtartás, amely az erdőkímélésről
és a tartalékerdők létesítéséről tanácsokat adott. A tényleges
helyzet ezzel szemben úgy alakult, hogy maga a Királyi Bányakama-

84 ✓ra sem tudta a hangoztatott tilalmakat betartani, 1 az irtás és 
a legeltetés" kárát saját erdeitől sem tudta távoltartani.

A fahiány, mint a korabeli energiaválság jelképe a 18. szá
zadi Magyarországon is kimutatható. Legutóbb a témával általában 
Joachim Radkau foglalkozott, ^ 5 aki mind a fahiány problémakörét, 
mind annak következményeit és az akkor aktuális kérdés realitá
sát megvizsgálta. Radkau a forrásokat elemezve arra a meggyőző
désre jutott, hogy az un. fahiány, főleg Nyugat és Közép-Európá- 
ban pánikhangulatból táplálkozott. Túlértékelték a tényleges pusz
tulás arányát és tendenciáját s a valóságban csak elvétve jelent
kező fahiányt. A lényegében divatba jött pánikhangulat mögött az 
a liberális törekvés rejtőzött, amely meg akarta törni az állami 
monopóliumot, szabaddá tenni és felhajtani a faárakat. Radkau meg
állapítja elemzésében, hogy a fahiány időszakában a faszénellátás 
zavartalan maradt! A stájerországi bányászati körzetben pl. "nem 
fa, hanem szalónnahiány uralkodott".^  1304-ben pl. a bajor or
szágos főtanácsos, J. Hazzi megállapította, hogy "pénzért tény-

87legesen mindég lehetett fát kapni." A fahiány szólama a 18. szá
zadban csak divat volt és a malmok, olvasztók, sóüzemek, manufak
túrák s általában a kézműipar faellátását "az iparosodás előtti
időszakban, a maga erdőtartalékaival, a gazdaság nagyban és egész-

✓ 8 8  ben egyensúlyban tartotta." ' Radkau ironikus megjegyzése szerint
"a fahiány emlegetésével kiváltságokat igyekeztek szerezni"
azaz újabb ajándékerdőségeket kapni.



Az időszakos faszűkére persze a 17-18. századi Magyarorszá
gon is akadt példa. A diósgyőri királynői uradalomban /Borsod vm./, 
amelyben a 16. században még 40 ezer kataszteri hold kiterjedésű 
erdő volt, és amelynek fáját a helyi üvegolvasztók és vashámorok 
nyelték el, a XX. század elején, az erdő elhanyagolt felújítása 
miatt, tölgyfahiány jelentkezett. ^ 0  Besztercebányán már 1530 kö
rül a környező erdők pusztulásához vezetett a rézolvasztók tüzi- 
faellátása. A bányavárosok többsége faimportra volt utalva, és a 
Selmecbányái tanács, 1630-ban, le kellett, hogy állítsa a váro-„ 9 1si mészégetőt. A Mária Terézia-féle erdőrendtartás már hangsú
lyozta a bányászat, a faszénégetés, az olvasztás s a hamuzsír ké
szítés nagymérvű fafogyasztását. Ezért rendelték el gyakorta az

9 2olvasztók áttelepítését friss erdővidékre.

Felújítás és erdőkímélés
A földesúri, illetve kamarai erdőgazdálkodást áttekintve, va

lamint az erdőkárok és pusztulás megállapítása után, foglalkozzunk 
a felúj ítás konkrét adataival a 18-19. században.

A faállomány pótlása ekkor elsősorban természetes módszerrel 
történt, azaz a tarvágásos területen tuskókból sarjadt az új erdő, 
vagy pedig a lehullott magból nőtt.

Szetica-Pratrowecz alapítványi erdejében /Zágráb vm./ ily mó-/  ̂ 93 ✓dón sarjadt ki a tarvágásból a növendékerdő. Pontosan megvilá
gítják az apatini /Bács vm./ kamarai erdőben a felújítás módját:
"hogy a ritkán álló erdő az aláhulló magokból új növendékerdőt

9 4kapjon." 1789-ben a türjei uradalom erdeje /Zala vm./, amely 12
2 * , km nagyságú, 87 %-ban még lábon állott, de állapota leromlott

/malae conditionis/ volt, "Mivel az erdő helyzete ilyen rossz, 
szükséges az előzetes megerősítés, minden 1 0  vágást már előre meg 
kell erősíteni. " ^ 5

Az erdőgondozás és felújítás elhanyagolását jól példázza Asz- 
szonyvására erdejének esete Bihar megyében, 1799-ben. Mint a fel
vevő mérnök megállapította: "ezt most alig lehetne erdőnek nevez
ni." A részletezés még ijesztőbb: "10 legfeljebb 20 fát lehet egy 
holdon találni, minden sarj- és növendékerdő nélkül" 1^



Az elbozótosodott felületek is egyértelműen az erdő gondo
zásának hiányára utalnak. A Pecze-Szent-Márton melletti uradalmi 
erdőben /Bihar vm./ 1795-ben 60 vágás található. Ebből 50 leta-

, 9 7rolt, 2 sarj- és növendékerdő, 8 vágás területe pedig már bozót.
A debrődi alapítványi erdőben /Abauj vm./ 1790-ben felsorolják 
az erdő pusztulását kiváltó okokat: szénégetés /carbonaria/, le
geltetés /pascua/ és szántómívelés /ager/.^ Az 1,5 km'-es erdő 
70 %-a vágható, 20 %-át sarjerdő, 7 %-át növendékerdő és 3 %-át 
pusztaterület alkotta. Ezt az utóbbit - közelebbi módszer megha
tározása nélkül - erdőtelepítésre jelölték ki. Jó példa a kizsák-

2mányolt erdőre Kosfariszko /Hzepes vm./ esete: az 1,5 km'-nyi er
dő 1/3-a volt még kitermelhető, 2/3-a sarjerdőből állt.^

A 18. század végétől kezdve számos helyen utalnak már erdő
felújításra. így pl. a bujini kamaraerdőben /Bács vm./, ahol a

2helybeli jobbágyok a tovarisov-beliekkel együtt 7 km' erdőt kap
tak meg szántóművelésre, s ahol egyharmada az erdőnek ekkorra már 
irtvány volt, a térképen a következő bejegyzés található: "er
dőtelepítésre kijelölt pusztaterület." Feltűnő ugyanakkor, hogy 
pl. Veszprém megyében /Puszta-Szent-Mihály/ még 1870 után is csak 
"tuskóhajtásról" van szó a faállomány felújításánál.

Eszerint az un. természetes erdőfelújítás volt zömmel ural
kodó az országban, de ez a módszer a rossz ápolás és a közömbös
ség miatt veszteségekre vezetett. A másik, un. mesterséges felújí
tási módszer /vetés, faiskola stb./ nem igen terjedt el. Lássunk 
néhányat az elvétve előforduló adatokból: 1806-ban a mogyorósi er
dő /Esztergom vm./ erősen leromlott állapotú volt. A még meglévő 
faállomány 7-22 éves, gyakorlatilag még növendékerdő volt. Öt nagy
tisztást vettek tervbe, hogy beerdősítik /vacuitas pro implanta- 

102tione/. A szomszédos ugyancsak Esztergom megyei, karvai erdő
ben a következőképpen írják le az erdősítési folyamatot: "három 
részben fásítás a tervezett erdő számára, amely azonban némi fvi
vőn kívül csak néhány kisebb fácskát tud csak felmutatni. Ugyan
ott a vágásra kijelölt erdőrész aligha bírja el a kivágást - kö
zölte az erdész.10^

Gróf Festetich Pál, mint királyi megbízott, 1778-ban adta ki 
a Máramarosi Kamarai Hivatal /sóbányák/ erdőrendtartását.
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Ebben nemcsak a vágások rendszerességét és a legeltetés tilalmát 
hangsúlyozta, hanem a vágások kitisztítását és a terület fenyő
magokkal történő bevetését is. Vágási tervükből tudjuk, hogy a

2 ✓ 2kamari hatóság 221 km -es erdőségéből 9,5 km -t a jobbágyok fa
ellátására és legelőnek elkülönített. Más területeket viszont
bérbe adtak /I/ illetve tartalék erdőnek jelöltek ki. A "befásí-

2tott" és fenyőmaggal bevetett vágás területe csupán egy km
1 rvrnagy. Ez az utóbbi 12 évben folyamatosan keletkezett s az erdő

nek 0,42 %-át, míg a vágásra kijelölt területnek 0,63 %-át tette 
ki.

A mesterséges erdőtelepítés hivatalosan a 18. század 60-as 
éveiben tűnt fel Magyarországon. Először a Bánátban /dél-Magyar- 
országon/ majd az Alföldön alkalmazták, később a századfordulón 
már a Kárpátokban is. A csemetefák telepítése kismértékű s bizony
talan volt /legeltetési károk!/. 1818 és 1842 között a Bánátban 
évente 230 ha-t telepítettek be a kb. 87 500 hektáros területen.
Ez az évi telepítés az erdő 0,26 %-át tette ki.10^
1799-ben a koméji alapítványi erdőben /Borsod vm./ az állomány 
90 %-a álló- és növendékerdő, 0 7  további 3 % telepítés, 3 % szán
tó és 4 % rét. Ez az utóbbi rét "a jövőben erdőterületnek van szán
va". A Veszprém megyei pusztaszentmihályi térképen egy "csemete- 
kert"-et is feltüntettek. A 19. század közepén már a mestersé
ges fásítás is feltűnik az erdőtérképeken. 1355 körül pl. a put- 
noki uradalom /Gömör vm./ erdőinek tisztásait már befásítják. 
Ugyanakkor a Szerede erdőben /Pozsony vm./ rendszeresen vetnek

ÍE
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109tölgy- és fenyőmagot. Aldebrői uradalmában a Károlyi gróf 1855-
-ben kikapáltatta a leromlott csemetekertet s azt újra vettette.

Az erdők és az erdőgazdálkodás helyzetét Magyarországon a 
kapitalizmus kezdetén /a 19. század közepén/ Borsiczky erdészeti 
szakértő és Galgóczy közgazdász-statisztikus az alábbiakban jel
lemezte. Borsiczky Károly, mint Bereg megyei erdőbecslési biztos, 
1852-ben írt az erdőgazdaságról. Kézirata szerint az erdészeti tu
domány felöleli az erdőgondozást, az erdőhasznosítást s végül az
erdő-kímélést. 1 1 1  Tarvágás helyett a ritkító vágást ajánlotta és

 ̂ , 117szigorúan tilalmazta a legeltetést és az erdei alomgyűjtést.



A fásítást elsősorban a természetes módszer alkalmazásával kí
vánta végrehajtani, a sarjerdő szigorú védelmével. A mesterséges 
módszert - a faiskolák telepítését - csak különleges helyzetek
ben; futóhomok Vagy szélvédelem, esetében óhajtotta alkalmazni.11'̂ 

Hollandiában, ahol nem létezett központi állami erdőpoliti
ka, de a fásítás tudományos-technikai bázisa fejlett volt, nem 
kezdeményeztek államilag ajánlott felújítási módszert.11^^a 
1355-ben, az akkori Erdély nélküli magyar államterületnek, a 48 
ezer km^ nagyságú erdő, kereken 24,4 %-át alkotta.11  ̂ Galgóczy 
szerint "az Alföldön a nyughatatlan nyereségvágy miatt irtották 
ki az erdőket, hogy a gabonatermelésből nagyobb hasznuk legyen,H 5mint az erdőgazdaságból. A további erdőpusztulás oka pl. a pa
rasztok faizási és legeltetés! joga, amely állandóan tönkretette 
a sarjerdőket. A faszén- és mészégetés is állandóan csökkentette 
a faállományt. Hamuzsírból a 19. század első felében évente 40 e- 
zer fontmázsát szállítottak ki az országból. Galgóczy az ország 
gazdaságföldrajzi elemzését tárgyajLó művében a végén felsorol né
hány tucat mintagazdaságot, de racionális erdőgazdaságot folytató

j 116 * * birtoküzemet csak 3-4-et tud említeni. Befejezésül megállapít
ja, hogy a feudális akadályok felszámolásával egy új kapitalista 
fapiac jött létre, amely magasabb áraival és a faállomány minősé
gére való tekintet nélkül, "ugyanolyan nyereséget tudott az erdő-

117bői, mint a szántóföldből" húzni. A kapitalista korszakban
2/1848-1918/ az erdőterület 74 ezer km -re rúgott, azaz az összte

rület 26 %-ára /1867-ban/. Az erdőségek helyzete a Galgóczytól
festett képhez képest csak negatívan változott; a hektáronkénti

✓ * 118 fahozam átlagosan 3,1 köbméter körül mozgott.
A trianoni békediktátumban /1920/ Magyarország lakosságának

2kétharmadát és területének 71 %-át elveszítette. 74 ezer km er-
 ̂ 2 / * * dőből csak kb. 12 ezer km maradt meg. A régi magyar királyságban

100 lakosra 40,5 hektár erdő jutott, Trianon után 13,5 hektár, 
1980-ban pedig 16,0 hektár. Az erdő és az ember új aránya tehát 
1918 után különösen rossz volt.

A két világháború közötti időszakban csak 4,1 % volt az er
dőből az állam részesedése. Az erdőgazdálkodást a fokozott faki
termelés és a vadászat érdekei nagyban meghatározták. Az erdei



alomgyűjtés és legeltetés, bár hivatalosan igyekeztek tilalmazni,
] ] 9továbbra is gyakorlatban maradt. ' /Megjegyzendő, hogy a kora

beli becslések szerint egy hektár jól kezelt marhalegelő 6 - 8  hek
tár erdei legelővel is felért.120/ Modernebb erdőkezelésnek leg
inkább csak az állami birtokokon van nyoma. Az erdőfelújítások 
összetételét jelzi, hogy például 1.931-1934-ben 120 ezer hektár
új erdőt hoztak létre, ebből 43 %-ot a természetes, míg 57 %-ot

121már mesterséges módszerrel. ' 1935-ben az új magyarországi erdő
törvény /4. te./ amerikai, német és svájci példák nyomán elitél
te a környezetszennyezést, és büntető rendszabályok bevezetésével

1 2 2is védte az erdőt.
1945-öt követően a magánbirtokok államosítása után az erdő

terület 74 %-a állami, 19 %-a szövetkezeti tulajdonba került, csu
pán 7 %-a maradt magántulajdonban. Az erdőkezelésre jellemző,

123hogy 1962-ig a felújítás jelentős része a sarjerdőkre esett.
A nagyarányú erdősítések, erdőtelepítések következtében a 70-es 
években a faállomány 40 %-a már 20̂  évesnél fiatalabb fákból ál
lott.12  ̂ A hegyvidékeken a tarvágást igyekeztek kiszorítani az un.

125 Ifelújító vágásokkal. Ennek azonban a gépesítéssel és munkaszer
vezéssel az 1970-es években újabh/ akadályai keletkeztek.

Magyarországon az 1964- évi statisztika szerint az erdőterü
let 15 %-a puszta, bozótos vagy legelő lett, un. leromlott erdő; 
ez tulajdonképpen az évszázados, kíméletlen erdőhasználat, követ
kezménye. A jelenség feltűnően elterjedt egész Európában; Francia- 
országban a leromlott, bozótos erdő az egész terület 23 %-ára,
Bulgáriában 24 %-ára, Jugoszláviában 30 %-ára, Görögországban 50

126%-ára és Spanyolországban egyenesen 80 %-ára rúgott. Az erdő 
leromlottságán kívül, ami a múltból származott, új és siílyos fa
betegségek is jelentkeztek, amelyek az indusztrializmus utolsó
szakaszában keletkeztek. A tölgyfapestis a 80-as években nálunk 

127is elterjedt. A fákat sújtó füstkárosodás egész Közép-Európá- 
ban mérhető. "Az állandóan és szükségszerűen növekvő ipari terme
lés következtében az ipari befolyás övezetében fekvő erdők egyre

* 1 poinkább a létveszély helyzetébe kerültek" - nyilatkozott egy az 
NDK-ban dolgozó tudós, aki a helybeli példák alapján megállapítot
ta, hogy "összefoglaló értékelés szerint a füstbeteg erdők hozama 
lucfenyőnél 27,6 %-kal, míg az erdei fenyőnél 23,8 %-kal alacso
nyabb értékű"!
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Összefoglalva, a magyarországi erdőterület az elmúlt 600 
évben elveszítette területének 3/4 részét. A tényleges erdőhasz
nálat mind a feudalizmusban, mind a kapitalizmusban mértéktelen 
kizsákmányolással járt. Elavult a felújítás módszere és az erdő
gondozást teljesen elhanyagolták. Csak az 1945. évi államosítás 
után emelkedett az erdőgondozás minősége, elsősorban a rendsze
res felújítás és a mesterséges erdőtelepítés révén. Az erdőkímé
lés azonban továbbra is az indusztrializmus érdekeinek alárendelt
ségében maradt. A 20. század második felében nálunk is tömegessé 
váltak a faállomány ipari betegségei.

Az erdő modern megítélése és a környezetvédelem
A 20. század közepére az erdő, mint többé-kevésbé leromlott 

erdő, egyre nagyobb mértékben alárendelődött az indusztrializmus 
és a civilizáció fenyegetésének. Ebben az állapotában jelent meg 
előttünk az erdő, mint az emberi öntudat próbaköve és a feltámadt 
környezetvédelem feladata.

A.Barthelmess az "Erdő, az ember környezete" című könyvében 
történeti szempontból foglalkozik az erdő problematikájával. Meg
világítandó az erdő jelentőségét W. Sombart-ot idézi: "Az erdőből
származott minden európai kultúra, a szellemi épp úgy, mint az

129anyagi .
Barthelmess véleménye szerint Európa erdőtörténetének nagy 

korszaka "a népvándorlás óta tartó települési és erdőirtási moz
galom, amely csak a 14-15. században csillapodott meg."1^  Lénye
gében "ez rabolta el az erdőségek kétharmadát s teremtette meg 
nagy vonásokban az erdő, az agrárkultiíra és a települések mai ará
nyát". E folyamatnak természetesen megvolt a maga társadalomtör
ténete is; Németországban pl. "a parasztok erdőkövetelése a Pa- 
rasztháború-tól /1525/ a Francia Forradalom-on át /1789/ 1848-ig 
fenyegető szerepet játszott. " 1 '*1

Legutóbb W.Trossbach foglalkozott Németországban az erdő kö
rüli osztályharccal. A 18. század kezdetén német területen az ösz- 
szeütközésekben< és az agrárkonfliktusokban előtérbe került az er
dő! Állandóan csökkentették a parasztok erdőjogait, s csaknem tel-

» / A 13?  ̂ ,jessé vált az erdőségek földesúri ellenőrzése. J Az erdők bekerí-



tése a hatalmasoktól csapást mért a paraszti gazdálkodás anyagi 
hátterére s életre hívta a német és közép-európai kései feuda
lizmus tartós válságát.

Az erdőgazdálkodás eddig is meglévő s katasztrofális voná
sai - ti. tarvágás, erdei legeltetés s alomgyűj tés - a kapitaliz-
mus kiteljesedésével erősen megnövekedtek, az utánpótlást és a

, , , 133megtámadott erdők regenerálódását akadályozták.
Az erdők új veszélyforrásaként jelentkezett a spekuláció.

"Az Osztrák-Magyar Monarchiában 1800 és 1334 között az állami és 
alapítványi erdők kétharmadát eladták vagy elzálogosították pri
vát, pénzerős ipari vállalkozóknak és spekulánsoknak". Erről a 
fejleményről Dimitz, az osztrák erdészeti közigazgatás igazgató
ja a következő módon nyilatkozott: "Sorsuk /értsd az erdőké/ an
nak bizonyítéka, hogy természetük és sajátosságaik nem hozhatók 
összhangba a pénz- és részvénytőkések céljaival"! A 19-20. szá
zadi növekvő fakitermelés, különösen a bányafa, iparifa- és talp- 
fahozam érdekében un. "fatermő szántóvá" változtatta az erdőt. Ez 
a fokozott erdőhasznosítás, a modern eljárások ellenére is, ipso 
facto nagyon káros volt az erdőnek. A folyamatot számos példa i- 
gazolja mind Német- mind Magyarország történetében. Az erőszakolt 
ütemű fakitermelés tönkre tette a talaj termőerejét és csökkentet
te annak ellenálló képességét az időjárásbeli és kártevő csapá
sokkal szemben. 1 '*5

Az emberi értelem és a környezetvédelem képviselői sokat fog
lalkoztak az utóbbi évtizedekben ezekkel a kérdésekkel. Ennek e- 
redményeképpen a parttalan kizsákmányolás helyett bevezették a ra
cionális erdőgazdálkodást, ami már bizonyos korlátozásokkal és 
kímélettel járt. A "racionális erdőgazdálkodás"-t a megfigyelés 
és az értelem reakciójaként kell felfognunk a meggondolatlan er
dőhasználat nyilvánvaló veszélyeire. Az ugyanis - ha mégannyira 
kereskedelmi jellegű volt is - "életterünk tervszerű védelmének 
első fázisát" jelentette.1"*̂

Barthelmess már említett könyvében /Erdő, az ember környe
zete/ röviden vázolta Európa erdőtörténetét. Utána az erdőideoló
gia személyiségeivel foglalkozott, majd a racionális erdőgazdaság 
kihatásával. Végül a hegyi erdőségek védő szerepét elemezte, hang
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súlyozta a természetes erdőgazdálkodás és -gondozás fontossá
gát, továbbá a természetvédelem és az erdőesztétika jelentősé
gét. Ezt követően Barthelmess az erdő sokrétű szerepét emeli ki 
jelenünk és jövőnk szempontjából. Az erdő sokféle hasznossága a 
közösség szempontjából "olyan jelentős az emberi társadalom szá-/
mára, hogy még az erdőtulajdonosoknak juttatott pénzügyi támoga-

137tás is ajánlható lenne". Ez a nemes követelés manapság termé
szetesen még csak vágyálom. Annak ellenére, hogy jelenleg a szo
cialista országok ezen a téren előnyben vannak, hiszen náluk a2 
erdőségek több, mint 90 %-a állami vagy más közületi tulajdonban 
van, ilyen értelemben nemigen történik semmi. Befejezésül a szer
ző a következőképpen határozza meg az erdővédelem céljait: "a he
lyesen felfogott erdőépítés öntudatának tisztázása egyidejű a ter-
mészet- és környezetvédelem, valamint a természet- és környezet-

133gondozás modern szemléletű vállalásával."
Mindez azonban jelenleg a jövő terve, inkább vágyálom, mint

realitás. Zömmel az erdőgazdálkodást továbbra is válsághelyzet
jellemzi, ami lényegében a fakitermelés válságát mutatja. "Ez
szükségszerű következménye a terjeszkedő iparosodásnak és a világ-

139mérétű gazdasági növekedésre beállítódott gazdasági politikának.
Mik az erdőtartalékai ennek a megkérdezhető előjelű világ- 

gazdasági politikának? A FAO az 50-es évek végéről származó fel
mérése szerint1<í0 a mintegy 4 milliárd hektár terjedelmű erdő még 
mindig egyharmadát borítja a szárazföldnek. E terület jó fele 
/55 %/ jelenleg megközelíthetetlen, de a másik felének is csak 
kétharmada /az összterület 33 %-a!/ hasznosítható. A világ erdő- 
állományának csupán mintegy 8 %-án folyik szabályozott gazdálko
dás és további 25 %-án pedig primitív kizsákmányolás. A maradék 
12 %-ot az emberiség jelenleg is rendszeresen pusztítja.
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A Föld erdőállománya /4 milliárd ha/
1960

£3 primitiv kitennelés 
@  racionális kitermelés
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