
1 .BEVEZETÉS
Erdély az erdők hazája. Az elmúlt századok során Erdély nemcsak 

városairól, bányáiról, hanem erdőiről is nevezetes volt. Az erdélyi 
emberek erdőkhöz, fákhoz való kötődése szintén évszázadok óta 
ismert.

Erdély mai természetes erdőtípusai az utolsó eljegesedést követő 
éghajlatváltozások után, Kr. e. mintegy 800 évvel alakultak ki. Az 
erdőtörténeti korszakolás szerint újabb bükk korszaknak nevezett idő
szak az egész Kárpát-medencében a mai erdőelhelyezkedéseket 
eredményezte. Ezeken az emberi beavatkozás csak a legutóbbi idő
szakban okozott jelentős változást.

Jelen vizsgálódásunk idején, a XIX. század közepén, második 
felében a síkságra lefutó folyókat dús ártéri, puhafás (fűz- és nyárer
dők) és keményfaligetek (tölgy-kőris-szil) kísérték. Az előhegyek, 
hegyek vízfolyásai mentén égeresek alakultak ki, míg a dombvidé
kek és középhegységek erdőinek zömét a tölgyfélék alkották. A 
következő magassági övbe a bükkerdők tartoztak, amelyekbe a fel
sőbb régiókba már a jegenyefenyő elegyedett, majd következtek a 
lucfenyvesek. A magashegységek zord hegyeinek, völgyeinek, eset
leg fennsíkjainak lucosai jelentették Erdély legfontosabb, legértéke
sebb fáját. A luc felső határán megjelenő gyalogfenyő, havasi rétek és 
köves-sziklás vidékek nem a faanyaghasznosítás, hanem az alatta 
elterülő részek hótól, lavinától, kőgörgetegektől való megóvása mi
att álltak legtöbbször erdészeti kezelésben.

Az Erdélyre szintén jellemző kopár hegyoldalak, suvadásos dom
bok, a településeket övező elhanyagolt, gyakran szőrfűvel benőtt 
legelők már az emberi tevékenység nyomai. Az évszázados erdőirtás 
eme sebei a XIX. század gazdasági szakembereinek egyik legna
gyobb aggodalmát jelentették. Az elmúlt évszázadok történelmi vi
harai okozta elváltozásokat a természet -  bármennyire is kedvező 
Erdély éghajlata a fatenyészetnek -  nem volt képes begyógyítani.

A magyar honfoglalás után megkezdődő lassú, de irányában 
egyértelmű természetátalakítás Erdélyben legfőképpen az erdőket 
érintette. A gyepük háborítatlanságát felváltotta az adott vidék bené
pesítésére való törekvés, s a letelepülők legelsősorban is erdőirtással 
alakítottak ki maguknak termőföldet, építettek falvakat és városokat.
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A lassan benépesülő országrész történetében a XVI-XVII. század 
állandó harcai minden korábbi, békés célú erdőirtást túlszárnyaltak. 
Az ideiglenesség, az erődépítések faanyagszükségletének kielégítése 
vált a jellemzővé, legalábbis Erdély peremvidékein. A hadászati 
megfontolásokból végzett erdőpusztításokra elég csak egyetlen pél
dát idéznünk. Evlia Cselebi írta, hogy Temesvárott a vár korhadt 
farészeinek folyamatos cseréjéhez, pótlásához hatvan falut rendel
tek.1 Elképzelhető, hogy ezek mennyi erdőt vághattak ki, és mennyi 
faanyagot szállíthattak a várhoz.

A háborúk megkövetelte, illetve a gazdasági fejlődés kikényszerí
tette, átgondolatlan erdőpusztítás mellett a tudatos gazdálkodásra is 
találunk nyomokat.

Az erdővel való okszerű gazdálkodás népi nyomait legszebben a 
székely falutörvények jellemzik.2 Az erdők és vizek óvása a gazdál
kodás alapját jelentő természeti adottságok védelmét mutatták. A 
falvak törekvései mellett ugyanakkor aa^uralkodói akarat is az erdők 
fokozott védelmét igyekezett megvalósítani. Mária Terézia 1769. évi 
erdőrendtartását 1781-ben Erdélyre is kiterjesztették. A rendtartás
ban az erdők okszerű kezelését, azaz a kitermelt fák helyett újak 
ültetését ajánlották az erdőbirtokosok figyelmébe. Ez annál is inkább 
újszerű volt, mert -  miként D ANKANITS Adám írásából tudjuk -  a 
hagyományos erdélyi világban az emberek számára az erdő semmi
lyen értéket nem jelentett.

Tehát egyik oldalán az erdőivel tudatosan gazdálkodó székely 
falvak és az uralkodói célkitűzések, a másik oldalon pedig a közöm
bös, az erdő értékét még fel sem ismerő erdélyi lakosok. Valóban 
ilyen egyszerűen alakult volna a XVÜI-XIX. század fordulóján az 
erdők üdvének és az erdők kárának kérdése? Nem, az erdők haszná
lata egyre inkább társadalompolitikai problémákat vetett fel -  a 
jobbágyok és földesurak eltérő jogait.

„Ami... a parasztokat illeti -  szólt az (erdélyi) 1791. évi XXX. te. 
minthogy az erdők tulajdonjoga egyedül a földesurakat illeti (akik 
azonban jobbágyaiknak az 1769. évi november 12-én kiadott szabá
lyozó pontozatok értelmében a faizás és legeltetés gyakorlását meg
engedni tartoznak), a jelen czikkely erejénél fogva azt határozzák 
hogy az erdők mindenütt egyáltalán a földesurak gondviselése és 
rendelkezése alatt álljanak, és bármely parasztnak csakis a földesúr
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tudtával és engedelmével legyen szabad faizást gyakorolni vagy 
irtásokat tenni." Később, az 1812. évi XXXIV. tc.-ben (amely ugyan 
nem lépett életbe) nemcsak az erdőpusztítást, hanem a fával való 
takarékoskodást, sőt az erdőültetést is igyekeztek a vármegyei föl- 
desurak és jobbágyok figyelmébe ajánlani.

A jobbágyok és földesurak erdejének kérdése természetesen a 
jobbágyfelszabadítás körüli eljárások során éleződött ki. A birtok-el- 
különítésekkor a volt jobbágyok a legelőilletőségüket gyakran az 
erdőből kapták ki. Akinek pedig legelőre volt szüksége, az kiirtotta 
az erdejét, sőt az erdőilletőségként kapott területek jelentős részén is 
szántókat, legelőket létesítettek. Az erdélyi kopárok tehát a jobbágy
felszabadítás utáni időszakban számottevő mértékben nőhettek.

A jobbágyi-földesúri birtokrendezések időszakában, 1858-ban Er
délyre vonatkozóan életbe léptették az 1852. évi osztrák erdőtörvényt4 
(A magyarországi vármegyékben csak néhány hónapig volt érvény
ben.) A törvény a fakitermeléseket engedélyhez kötötte -  ezeket az 
engedélyeket a pénzügyi igazgatóságokhoz rendelt erdészeti osztá
lyok adták ki-, a kitermelt erdőt pedig öt éven belül fel kellett újítani. 
Ez az osztrák erdőtörvény az erdélyi részeken a kiegyezést követő 
időszakban is érvényben volt, míg a magyarországi vármegyékben 
az 1807. évi XXI. te., „az erdők fönntartásáról" intézkedő cikkely volt 
az irányadó. E szerint az erdőket nem megfelelő -  értsd: pusztító, 
pazarló -  módon használó tulajdonosok erdőbirtokát a vármegyei 
hatóságok zár alá helyezhették. Minden további tevékenység csak a 
vármegye által kinevezett zárgondnok engedélyével történhetett.

A kiegyezés utáni gyors fejlődés a korábbi törvényi szabályozáso
kat túlhaladta. Ennek ellenére csak 1879-ben született korszerű, a kor 
erdészeti tudományának megfelelő és az ország politikai viszonyait 
figyelembe vevő erdőtörvény. Az 1879. évi XXXI. te. kétféleképpen, 
a talajminőség és az erdők tulajdonosai szerint osztályozta az erdő
ket.5

A törvény szerint az erdők feltétlen és nem feltétlen erdőtalajon állhat
ták. Ezt a két kategóriát tisztán közgazdasági megfontolások alapján 
állították fel. A feltétlen erdőtalajon álló erdők csak erdőként biztosí
tottak jövedelmet, míg a nem feltétlen erdőtalajon állókat -  a na
gyobb nyereség reményében -  az erdő kiirtása után mezőgazdasági 
művelésre is át lehetett alakítani.
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A tulajdonosok szerinti megkülönböztetést a törvény 17. §-a tette meg, 
amikor kimondta: „Az állam a törvényhatóságok, a községek, az 
egyházi testületek és egyházi személyek -  mint ilyenek -  birtokában 
levő, továbbá a köz- és magánalapítványok és hitbizományokhoz 
tartozó erdők is (ezen elnevezés alatt értetvén az úrbéri rendezés 
alkalmából, mint erdőilletőség, a volt úrbéresek tulajdonába átment 
erdők is) addig, míg közösen használtatnak, gazdasági rendszeres 
üzemterv szerint kezelendők" A többi erdő, tehát a magánerdők 
(melyek a korabeli Magyarország erdőinek mintegy egy harmadát 
jelentették6) nem tartoztak az üzemtervek alapján gyakorolt állami 
erdőfelügyelet alá. A bennük folyó gazdálkodás kívül esett az állam 
hatáskörén.

Az erdőtörvényben meghatározott, fokozottan ellenőrzött erdő- 
birtokosokat sem vonták azonban egyenlő mértékben felügyelet alá. 
Míg a kincstári erdőkben az állam mint tulajdonos gazdálkodott, addig 
a többi, szintén a 17. § hatálya alá tartozó területen a birtokosok 
gazdálkodását az állam csak felügyelte. Később, az 1898. évi XIX. te. 
rendelkezései alapján ugyan a közösségi tulajdonú erdők jelentős 
részében megvalósult az állami kezelés is, de ez a tulajdonviszonyokat 
természetesen nem, csak bizonyos rendelkezési jogokat érintett.

Mindezekből következik, hogy az állami erdőgazdálkodás a dua
lizmus korában nemcsak gazdálkodási tényező, hanem egyfajta pél
da, modell szerepet is betöltött. Csak az adhatott útbaigazítást, aki 
maga is igyekezett a törvény előírásaiban testet öltő szakmai köve
telményeket megvalósítani. így mind a szakmai megfontolások, 
mind a gazdálkodás pénzügyi szempontjai korszerű kincstári erdő- 
gazdálkodás kiépítését követelték meg.

Az 1867-től 1918-ig terjedő időszak ezáltal lett a magyarországi 
kincstári erdőgazdálkodás legfontosabb, legeredményesebb korszaka. Az 
államháztartásban sem előtte, sem utána nem töltött be az erdőgaz
dálkodás olyan jelentős szerepet, mint ekkor. A pénzforgalomra 
jellemző, hogy a kincstári erdőgazdálkodás bevételei és kiadásai az 
1890-1915. közötti időszakban mintegy háromszorosára emelked
tek. A földművelésügyi tárca bevételeinek mintegy felét az államer
dők adták.7

Magyarországon századunk elején körülbelül 1,18 millió hektár 
kincstári erdővel számoltak8 Ebből az általunk most vizsgált erdélyi
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területekre (amely magában foglalja mind a történelmi Erdélyt, mind 
a Trianonnal Romániához került egyéb részeket) mintegy 620 ezer 
hektár esett. A területadatokból következik, hogy az erdélyi, a kincs
tári összterület kb. 52,5%-án folyó gazdálkodás egész Magyarország 
állami erdészetének története szempontjából is jelentős. Az itt elért 
sikerek, illetve kudarcok bizonyos megközelítésekben országos ta
nulságokkal is szolgálhattak.

Az 1867-től 1918-ig terjedő időszak erdőgazdálkodásának legfőbb 
célja az ország ugrásszerűen megnőtt iparifa-szükségletének kielégí
tése volt. Ugyanakkor előbb helyi, majd a közlekedés és a szállítás 
fejlődésével mind távolabbi piacokon jelentős mennyiségű tűzifát is 
értékesíteni tudtak. Az erdőből kihozható faanyag mellett követel
ményként merült fel az erdő felújítása, a tartamos erdőgazdálkodás 
feltételeinek megteremtése. Ezt a követelményt megfogalmazta az 
1879. évi erdőtörvény is, de a különféle gazdasági és erdészeti szak
mai megfontolások is tartalmazták. Jelen vizsgálódásunkban igyek
szünk választ adni arra is, hogy mindezeket az adott időszak erdélyi 
viszonyai között hogyan sikerült megvalósítani.

A dualizmus időszakának kezdetén még mindig a természetben, 
az erdőben való élés jellemezte az erdélyi embereket, míg századunk
ra ez a viszony átalakult. A természettel, az erdővel való együttéléssé 
vált, azaz az erdő mindinkább vagyontárgy, a gazdálkodás színtere 
lett. Ez pedig fokozatosan átalakította az emberek gondolkodását is.9
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