
I. A törvényhozás és az igazgatás 
erdőügyi intézkedéseinek rövid története

„A népi erdészeti kultúra kiépülése szép rendet 
teremtett, s okos szabályokkal fékezte azokat, 
akik veszélyeztették az utódok életlehetősége
it.” (Imreh István, 1973. 116. old.)

1. Werbőczi Hármaskönyve (Tripartituma)
Az 1514-ben hozott törvény 1848-ig Erdélyben Decreta néven törvénykönyv volt. D. 
Ivanescu erdészettörténetében hivatkozott rá (Ivanescu 77. old.). Kitért az erdőkárok 
megtorlására és az erdők országos becsűjére.

A törvény jellegét a III. rész 33. címének 5. §-ból ítélhetjük meg: „Ha pedig a jobbágy 
lopva vagy nyíltan erőszakosan erdőt vágna vagy annak fáit bántaná és ezen rajta lehetne 
kapni, mindenét, a mi nála van, elveszti és azonfelül erőszakosságáért díján marad.” (A 
szöveget megtaláljuk az EO I. 34. oldalán is, a 106. számú erdészeti oklevél részeként.)

Az erdők szerepét a régi magyar gazdasági életben a Hármaskönyv I. része 133. címe 
25-33. pontjában közölt becslési tarifából ítélhetjük meg. E szerint legnagyobb értéke a 
makktermő erdőnek volt, mert ez adta a legbiztosabb jövedelmet.

2. Az „Approbatae Constitutiones” és a 
„Compilatae Constitutiones” (AC), (Comp)
Az 1653-ban összeállított erdélyi jogszabálygyűjtemény (AC) a közhatárok (közerdők) 
használatát a „régi telkek mennyisége és száma szerint” -  „juxta quantitatem et numerum 
sessionum antiquarum” írta elő, meghagyva, hogy „kiki maga rata portiójával” [ráeső 
birtokrészével] légyen contentus [megelégedett] (III. rész 29. cím I. cikkelye.) A székely 
birtokközösségekre vonatkozó e rendelkezés erdészettörténeti jelentőségét az is igazolja, 
hogy Tagányi Károly az erdészeti oklevelek közé sorolta. (EO I. 496.) (-► VI. 10. és III.
6.)W

Az AC III. R. 84. cím 1. szakasza a „Hordók állapotáról” szóló előírását e szavakkal 
kezdte: „Azt kívánván a közönséges igazság is, hogy minden rendek igaz mértékkel 
éljenek [...]”, 12 forintig terjedő büntetést szabva ki azokra, akik mérethiányban találtat
tak. (Etörv. 163.)

Tagányi Károly a Compilatae Constitutionesből két rendelkezést vett át. Az egyik (ül. 
rész 7. cím, 2. cikkely) a más falu erdejét megtámadó hatalmasJcodókra (EO I. 572.), a 
másik a Székelyföldön levő egyházi erdőkre vonatkozott (V. rész 19. edictum). (Uo.).
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3. Székely falutörvények
„A mi jó Atyánk a jámbor Régiek 
A Törvényt mondották a Város Lelkinek 
Annélkül fenn álni nem lehet senkinek 
Szükséges hát lenni Falu Törvényinek” 
(Alsócsernáton 1716. falutörvényei után.)^

1581-ből származik az első ismert székely falutörvényünk, a gyergyóújfalusi, valamint a 
háromszéki Zalán falutörvénye is. A falu jogainak védelmére és gazdálkodásának szabá
lyozására hozott rendtartások voltak. Az évek folyamán még nevezték ezeket a paragra
fusoké „artikulusok”-nak, „ contractusok” -nak, „constitutiók”-nak, „conclusumok”- 
nak, „rendtartások”-nak stbJ3̂

Az utolsó ismert falutörvényünk -  Szentkatolna tűzoltási rendtartása -  1846-ból való 
(Imreh I., 1983. 502-503. old.).

Imreh István 1983-ban megjelent könyvének falutörvényeiből erdészettörténeti jelen
tősége 46-nak van, összesen mintegy 190 pont (punctum) tartalmaz erdészeti intézkedé
seket, mégpedig legtöbbet Árkos falutörvényei (471-486.). Itt találkozunk a népi erdőgaz
dálkodásra utaló olyan előírásokkal, melyek az erdőlő napok meghatározására, a vágás
terület kijelölésére, a fa kitermelésének időbeli korlátozására stb. vonatkoznak.

A közölt erdészettörténeti jelentőségű falutörvények 3 esetben erdőrendtartás néven 
szerepelnek. Ezek:

-  1799. október 1. A Felső-Fehér megyei Hídvég erdőrendtartása 3 ponttal.
-  1838. július 8. Csíkjenőfalva erdőrendtartása 5 ponttal.
-  1842. május 3. Csíktaploca erdőrendtartása 12 ponttal.
Az Erdészeti Oklevéltár teljes terjedelemben a Ne gyed}élmegye havasának rendtartását 

tartalmazza (1. k. 343-346.). Figyelemre méltó itt maga a bevezetés, mert a havast és az 
erdőt külön említi. (-* Szefj. 12. is.) Az alábbi hét esetben pedig csak az erdőre vonatkozó 
részletek jelentek meg a Tagányi szerkesztette műben. Az itt szereplő falutörvények és 
megjelenési évük: Csíkszentmihály (1639), Szacsva (1717), Nagybacon (1748), Bodos 
(1774), Szárazajta (1775), Középajta (1775), Bárót (1775).<41

A következőkben idézünk Kőrispatak 1666-ban kelt falutörvényéből^ azzal, hogy e 
bölcs intézkedések magyarázatra nem szorulnak, és a székely rendtartások értékét jól 
bizonyítják:

„2. Ha a faluba jő  s örökséget vesz, addig erdeibe ne mehessen, míg 3 forintot nem ad 
áldomásul a falunak.”

„5. Ha valaki a falu erdejéből foglalni akar, a falu megengedheti, de tartozik 3 forintot 
fizetni vagy máskép megegyezni; ha meg nem akarja engedni, szabadságában legyen.” 
(lakab-Szádeczky, 394.)

4. Helyhatósági jogszabályok (statútumok)
Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen kolozsvári egyetemi tanárok munkájaként 1885-ben 
megjelent az erdélyi törvényhatósági jogszabályok gyűjteménye (Corpus I), mely számos 
erdészeti szabályrendeletet tartalmaz.
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Mielőtt azonban erdészeti jogalkotásunk e rendkívül értékes dokumentumaira rátér
nénk, szükséges megemlítenünk, hogy Kállay Ferenc^ szerint 1451-ben Marosvásárhe
lyen -  akkor Székelyvásárhely -  hozták a székelységnek írásban fennmaradt legrégibb 
statútumát, helyhatósági szabályrendeletét, melyet Hunyadi János kormányzó meg is 
erősített (PNL XV. 523. old.). Ezt követte 1505-ben az Udvarhelyi konstitutio (PNLXV. 
523. old.), az a helyhatósági törvény, mely a székely örökségben való különleges öröklési 
rendet szabályozta (MJL VI. 4 2 0 . ) ^

Később, 1555-ben az Udvarhelyen tartott nemzetgyűlésen szabályoztatok a székely 
öröklési jog}6̂ Ekkor az ősi törvények 88 cikkelybe foglaltattak, melyeket Ferdinánd 
király Dobó István és Kendi Ferenc vajdái megerősítettek. Ezek közül kétségtelen a 30. 
a legjelentősebb:

„Székelly Ember örökségét semmiképpen elnem vesztheti; ha a Fejét hitetlenségért el 
vesztené is, hanem attyafiára marad.

A székely birtok vagy székely örökség (haereditas siculica) különleges jogállás az élők 
között, a királyi adományon nyugvó birtoktól való különbségben, halál esetében az 
örökösödésnek különleges rendszerében jutott kifejezésre, és 1851-ig volt hatályban 
(MJL. VII. 419.).^

Szádeczky Lajos 1902-ben, a Székely Kongresszuson tartott előadásában megemlítette: 
„A székely örökségben tehát királyi jog  nem volt. Székelyföldön a király birtokot nem 
adományozhatott, székely örökséget, mely nemek és ágak jogán szállott át, csak székely 
örökölhette, s székelylyé a király kiváltságlevéllel senkit sem tehetett” (SzK, 33.).

Az 1562. évi lázadás után az adományozás szokássá vált a székely székekben is. A 
fejedelmek jelentékeny területeket vettek el a falu közföldjéből, a közerdőkből, és adomá
nyozták a nemeseknek. „Ez szintén arányosítás volt”, írta Bözödi György 1938-ban 
(Bözödi és későbben III. 6.).

Erdészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű székelyföldi szabályrendelet a Maros- 
vásárhelyen 1611-ben kelt, annak köszönhetően, hogy elismerte az erdőnevelés (erdőmű
velés) tényét, az embernek az erdő létében való szerepét (Corpus I, 81.). (Részletesebben
— II. 2. a.)

Fontosnak tartjuk kiemelni az 1718-ban kelt Marosszék szabályzatából a makkos és 
tilalmas erdőkre vonatkozó részt, melyet Tagányi Károly az erdészeti oklevelek közé is 
bevett (vö. EO I. 637.). Valójában a szabályrendelet a bebíró -  az illető falu határában 
telekkel nem rendelkező -  földbirtokosok érdekében hozott határozat volt. Elrendelte 
ugyanis a faluknak, hogy a bebíró possessorok (birtokosok) sertéseit makkoltatásra 
fogadják be, a makkbérből az illető részt nekik adják át, és tudtuk nélkül az erdőt ne adják 
ki másnak makkoltatásra. (Backamadaras 1791-ben készült összeírása -  Kós -  arról 
tanúskodik, hogy az idézett széki szabályzatot a falu be is tartotta, mert: „Midőn pedig öt 
vagy hat esztendőben edgyszer Makkot teremnek [a közönséges erdők, vagyis a közer
dők], olyankor az bebíró Uraság és Falu sertéssei az fennebb elé adattatott proportioval 
ezekbe eresztetnek [...].” 43. old.).

Ugyancsak az idézett Marosszék Constitutióiban megtaláljuk a „Nyilak rendiről” az 
alábbi szabályozást: „Nyilaknak pedig kell érteni, nem örökös Földeket, hanem Falu 
közönséges Földét, a nyilakból pedig tartoznak adni Jobbágyos Nemes embereknek 
négyet, alább való szabad Rendnek kettőt, Darabontnak és Jobbágynak egyet, [...].” 
(Corpus 1.61.) (— VI. J. 7.)l10l
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Már más természetű határozatot őriz az 1744-ben kelt Csíkgyergyó- és kászonszéki 
Constitutio: „Limitáltatik [korlátoztatik] egy Lajtr ás Hordó szekér [a létraszerű oldalakkal 
felszerelt, a széna és a búzakéve hordására szolgáló] csinálása 3 fór., ha pedig a székből 
maga kiviszi a faragó ember ott a mint adhatja [...]” (Corpus 1 153.).

Arról a szekérféleségről szólnak emlékeink, melyről jeles poétánk, Oroszhegyi Mihály 
Deák 1655-ben így írt:

„ Midőn a mezőben szekered meg-rakod,
Gabonádat, szénádat hogy be-takaritod,
Fenyö-fa lajtorja közibe, azt rakod,
Fenyő rúddal fellyül osztón meg-megnyomtatod ”

5. Általános és széki erdőrendtartások, 
városi erdőfelügyelői utasítás
Az 1764. július 21-én kelt Marosvásárhely városa erdő felügy előj ének utasítása (EO II. 
226-229. old.) 11 pontban szabályozta Marosvásárhely erdejének kezelését. „Az erdő 
inspectora instructiója ” elsődleges célja a tölgy épületfa védelme volt; „a szoros [szigorú] 
vigyázás”, nehogy bekövetkezzen az az idő, mikor „a város közönséges [rendes, minden
napi] épületére drága pénzen kelletik máshonnan szerezni” épületfát.

Már az utasítás első sora is az igazgatás teendőire utal, amikor bevezetésképpen a város 
rossz erdészeti „administratió”-jára panaszkodik. Az épületfa díját méret alapján állapí
totta meg, vagyis még nincs szó köbözésrő\t de a faanyag számbavételének szükségességét 
már elengedhetetlen követelményeknek tekintették. Az instrukciót egy jóval későbben -  
1837-ben Kolozsvárt A’ Királyi Lyceum’ betűivel -  kinyomtatott városi Utasítás előfutá
rának tekinthetjük, melynek „3. § A  város erdőiről” c. szakaszában előírták: „Fát csak 
közös megegyezésből vágassanak, a levágott fákot [...] pontosan számíttassák-feP s arról 
hiteles jegyzőkönyvet készíttessenek” (6. old.).

Az állam első általános erdészeti intézkedése, mellyel az erdők gondozása Erdélyben 
közüggyé -  közigazgatási feladattá-vált (Tagányi 1896. XXX. old.), azl781  májusában 
kelt, II  József 53 pontból álló, magyar nyelvű erdőrendtartása volt (EO II. 445-463. old.). 
Ez az erdélyi erdészeti szabályzat az 1769-ben Mária Terézia által Magyarország részére 
kiadott latin nyelvű rendtartásának (EO II. 296-314. old.) 1781-ben Erdélybe történő 
átültetése, dicséretes fordítása volt. Apáczai Csere János óta (1653-ban jelent meg az 
erdészeti ismereteket is felölelő Encyclopaediá-ja), és Oroszhegyi munkáját leszámítva, 
elvétve olvashatunk ennyire magyaros nyelvezetű, egykori erdészeti szöveget.

Az erdőrendtartás előírásai közül idézzük azt, amely a fa döntésénél a fűrész haszná
latát szorgalmazta: „Kilenczedszer. A hol a fa dolgában nagyobb szükség vagyon, ott a 
fejsze helyett, a mely inkább fa hasogatni val6, fűrésszel kell élni” (EO II. 449. old.). A 
második erdélyi erdőrendtartást 1807-ben adták ki (EO II. 889. old.).

A széki erdőrendtartások közül pedig kétségtelenül az 1840-ben a főkormányszékhez 
fölterjesztett aranyosszéki -  már indoklásánál fogva is -  a legérdekesebb (EO III. 449-453. 
old.). Az erdőpusztítást-sokszor a határőrkatonai-parancsnokság segítségével (vö. Orbán 
V. 10. old.) -  itt folytatták a legkitartóbban. Ennek betudnatóan vált szükségessé a szék 
erdőrendtartásának 7. pontjában előírni: „Minthogy kicsiny székünkben a már érintett
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6. Erdőtörvények
Kettőszáztíz évvel az első ránk maradt székely falutörvényünk megjelenése után, az 1791. 
évi erdélyi országgyűlés jónak látta az erdők megóvása érdekében intézkedni. Megalkot
ták az 1791. évi XXX. törvénycikket „Az erdők fenntartásáról” (De conservatione sylva- 
rum). Erdély első erdőtörvénye (EO II. 615. old.) kimondta: az erdők tulajdonjoga egyedül 
a földesurakat illeti meg -  „proprietate sylvarum solis dominis terrestribus” - ,  miáltal az 
lényegében a való állapotot rögzítette.

Az erdőtörvény az 1769. évi „ bizonyos pontok”-ra hivatkozva kötelezte a földesurat, 
hogy jobbágyaiknak a fa iz á s t^  és a legeltetést megengedje. (A „Certa puncta” néven 
ismeretes 1769. évi úrbéri szabályzat csak néhol lépett életbe.) Továbbá elrendelte a 
közerdők felosztását, ha azt pusztítani mernék, a pusztítás megakadályozására pedig a 
hatósági zárlatot vezette be.

A székely közerdőket is érintette az 1791. évi XXX. te., amennyiben fokozódott a 
földbirtokosok erdőfoglalási szándéka

Az erdélyi országgyűlés 1812-ben hirdette ki az 1811. évi XXXTV. íc.-et, mely az 
„erdőlés rendjéről” intézkedett volna, de mert az uralkodó nem értett egyet a teljes 
szövegével, nem vált törvénnyé. Ennek ellenére azonban alkalmazták (EO III. 165. old.). 
Erdély e „második erdőtörvénybe az erdőt pusztító tulajdonos erdejét sequestrum (zárlat) 
alá akarta rendelni. Erdővédelmi intézkedései közül legfontosabb a saját tulajdonú erdők 
meggyújtásának eltiltása és szigorú megbüntetése volt.

1858. január 1-jén lépett hatályba Erdélyben, mint harmadik erdőtörvény az 1852. 
december 3-án kiadott császári nyílt parancs (EO III. 627-650. old.). (A kutatott területen 
1880. július 1-jéig, Ausztriában pedig 1975-ig, azaz 123 évig volt hatályban.) Előírásai 
közül megemlítjük azt, hogy az erdőirtást a magánerdő-birtokoknál is a közigazgatási 
hatóság engedélyéhez kötötte.

Mielőtt az 1879. évi XXXI. tc.-ről, Erdély negyedik -  az egész Magyarországra 
vonatkozó -  erdőtörvényéről megemlékeznénk, szükségesnek véljük két írásra felhívni 
az olvasó figyelmét, melyek a törvény életbelépése előtti székelyföldi erdészeti állapoto
kat örökítették meg. Az első (Bedő 1874) az itteni erdők érdekében foganatosítandó 
teendőket 16 pontba foglalta össze. Ezek közül megemlítjük az általános gazdálkodási 
terv készítésére és a községi erdők állandó őrzésére vonatkozókat J 13̂ A második jelentős 
írás egy évvel későbben szintén az Erdészeti Lapokban jelent meg, Udvarhelyszék utolsó 
főkirálybírója, Dániel Gábor tollábólJ14̂

A gazdasági liberalizmus gondolatában gyökerező Erdőtörvény -  -+ I. 2. és II. 5. 
alfejezeteket is -  megalakulását nagyjaink közül sokan lelkes hangon üdvözölték. Közü
lük is kiemelkednek Jakab Elek (1820-1897), jeles történészünk, alábbi, 1884-ben meg
jelent sorai: „Hasznosabb és szükségesebb reformot alig hozott létre a magyar kormány 
17 év óta [mint ezt], mert árvább és elhanyagoltabb közgazdasági kérdés nem volt 
hazánkban, mint az erdőügy, tehát nehezebb feladat sem, mint annak törvényhozási 
rendezése [...].”l15l A  magánerdőket, melyek nem tartoztak a törvény 17. §-a előírásai alá,

móddal eső erdészet oly csekély, hogy szükségeinket félignyére sem kielégítő, meghatá-
roztatik, hogy mindenki fűzfát plántáljon, [...]” (452. old.) (Vo. 2. táblázat.)
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üzemtervszerű kezelési kötelezettség alá sem rendelték. Ezeknek használata (irtása) így 
csak akkor volt korlátozva, ha egyben véderdők, futóhomokon vagy feltétlen erdőtalajon 
álló erdők voltak (5. táblázat).

Az 1880. július 1-jén életbe lépett 1879. XXXI. te. a kutatott területen 1923. július 15-ig 
volt érvényben, ugyanis ekkor az 1910. évi „ CodulSilvic” (Román Erdőtörvény) hatályát 
Románia egész területére kiterjesztették (Ivanescu, 81.). Előzőleg, 1921. augusztus 28. és 
szeptember 1. között Kolozsvárt megtartották az erdőmérnökök kongresszusát. Ekkor az 
érvényben levő erdőtörvények egységesítésének lehetőségeit tárgyalták meg.

A „Codul Silvic” a továbbiak során végigkísérte a vizsgált terület erdőségeinek 
történetét egészen az államosításig, miközben pár lényeges, és sok „apró” törvény által 
állandó változtatásra és kiegészítésre szorult. Az az erdőpolitika pedig, amit ez az 
erdőtörvény megvalósítani képes volt, a korszak kapitalista erdőgazdálkodásának sajátos 
tüneteit viselte.1161 (-* Szefj. 8. táblázat.) (Közben 1940 és 1944 között, a II. bécsi döntés 
következtében a kutatott területen az 1935. évi IV. törvénycikk -  egy újabb magyar 
erdőtörvény -  volt életben (Ezen 1943. 339-444. old.).

7. Adatok az erdőőrzésre és erdészeti 
igazgatásra vonatkozóan

„A mezőnek szeme van,
Az erdőnek füle van.”
(Közi. Zilahy József: Nyr 25, 1896. 430. old.
Maros-Torda)

Az önálló erdészeti közigazgatás megteremtéséig -  azaz 1880. július 1-jéig -  a székely 
székek tisztjei közül elsősorban az alkirálybírók hatáskörébe tartoztak az erdőügyek, a 
közerdők feletti őrködés: „[...] kik a szék erdőit pusztítják [...] az alkirálybíráknál felje- 
lentendők” olvashatjuk Connert Jánosnak Michaeli Jankó de Maxa vicejudicio regio-ra 
vonatkozó megállapítását,^17! melynél korábbi adatot Pál-AntalSándor^  alábbi közlése 
szolgáltat: „A közigazgatási teendők sokasodása folytán megjelent az alkirálybírói tiszt
ség is. 1598-ban Marosszéknek két, a XVIII. század végétől pedig 3 alkirálybírája volt.” 

Az erdőőrzésnek a Székelyföldön régi hagyományai vannakJ19! A képesítetlen erdő- 
őrök -  és a XIX. sz. végéig mind ilyenek voltak - , az erdőpásztorok felett az erdőbírók 
állottak. A felesketett erdőőrt pedig sokáig „hitös erdőpásztor”-nak nevezték.!20̂ ’ 1211 

A falu erdejének őrzése kötelező volt, amiről a háromszéki Kilyén falutörvény eaXVTll. 
sz. elején így intézkedett: „34. Az ki az erdőőrzést elé nem mondja [megtagadja] büntet- 
tessék ad den. 50; úgy az ki gyermeket küldene erdőőrizni, den. 50.” (Imreh /., 1983. 342. 
old.) (Vo. Karatna határozatai 1756. 2-o. 395. old.)

Az erdők őrzése a magánerdők1221 és a tilalmas erdők^23̂ megjelenésével vált elsősorban 
szükségessé. Ez utóbbiak őrzése-kezelése évszázadon át a székelyföldi erdészeti igazgatás 
központi kérdése volt. Az erdők szabad használatát megtiltó egyik első rendelkezés 
1590-ből származik (SzT II. 256. old. SzU). Ez egy hosszú folyamatnak az első láncszeme 
volt, mely végül is elvezetett az 1879. évi erdőtörvényhez, az erdők rendszeres használa
tához. Ami az erdőtörvény túl szigorú végrehajtását illeti, ezzel kapcsolatosan Bedő Albert

11



idézett statisztikai munkájából megtudhatjuk, hogy 1881-1884. években, Csík megyében 
évi átlagban kereken 25 esetben -  vagyis havonta 2,1 alkalommal -  fizetett valaki 
pénzbüntetést, mert nem tartotta be az Erdőtörvény előírásait (Bedő 1885.1. k. XXX. old.).

A továbbiakban ragaszkodva a tényekhez, folytatjuk adataink közzétételét (6. táblázat, 
7. táblázat), hogy ezáltal az első világháború előtti erdészeti közigazgatásról a leghitele
sebb képet mutathassuk be. Az erdő őrzésével kapcsolatos erdei kihágásokról és erdőren
dészeti áthágásokról tájékoztatva az olvasót -  az előbbit nem, az utóbbit pedig maga az 
erdőbirtokos követte el saját erdejében - , azokról a szabálysértésekről informálódunk, 
melyeket az erdőtörvények be nem tartásakor alkalmaztak. (Erdei kihágást olyan erdei 
lopások és erdei kártételek képeztek, melyek esetében a lopott dolog értéke, illetve az 
okozott kár a törvényben megállapítottnál kisebb volt. MJL III. 359. és 358. old.)

Szükségesnek tartottuk az erdészeti bírságolás mértékéről írni, ugyanis az idők folya
mán voltak olyan megnyilvánulások is, melyek az erdőtörvény túl szigorú alkalmazásával 
vádolták az erdőrendészet^ végrehajtóit. Ennek ellenkezőjéről tanúskodnak adataink, 
és természetesen sok más egykori rendszabály, melyek közé tartozik Csehérdfalva (Usz) 
1666-ban kelt falutörvényének az erdőkihágásokra vonatkozó alábbi rendelkezése: „Ha 
valaki falu erdejéből vagy másikéból fát vág, bírsága 1 frt, s a fa helyett adjon mást” 
(Jakab-Szádeczky 393. old.)

Amint már említettük, a kutatott területen az erdészeti igazgatás egységes elvek szerinti 
létrehozása 1880. július 1-jén vette kezdetét, amikor is megalakultak a királyi erdőfel
ügyelőségek, melyek közül a
XII. Marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőség az alábbi 4 törvényhatóság felett gyakorolta a 
felügyeletet:
1. Marosvásárhely sz. k. v.* 1 403 k.hold összes erdőterülettel,
2. Csík vármegye 402 105 k.hold összes erdőterülettel,
3. Maros-Torda vármegye 343 170 k.hold összes erdőterülettel,
4. Udvarhely vármegye 210 172 k.hold összes erdőterülettel,
*szabad királyi város
míg a XIII. Brassói kir. erdőfelügyelőség többek között őrködött a
3. Háromszék vármegye 422 068 k.hold erdeje felett.

Az összes erdő a kutatott területen 1 378 918 kát. hold volt. (Bedő 1885. I. kötet, I. 
táblázat.) Ez utóbbi kir. erdőfelügyelőség vezetését hét éven át az a Nagy Gyula látta el, 
ki hivatali teendőin túl a közügyek intézésében is részt vállalt, és tehetséges szakíró is 
volt. ( -*Nagy 1884, Nagy.)

Hatósági teendőkkel az Erdőtörvény-az 1879. évi XXXI. te. -  az erdőfelügyelőségeket
-  vezetőjüket hiába maga a császár-király nevezte ki -  nem ruházta fel. Az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságot a törvényhatósági közigazgatási bizottság gyakorolta (vagyis a 
megye és a törvényhatósági jogú város vezetősége); a másodfokút a szakminisztérium (a 
földmívelési minisztérium). Amennyiben a szolgálati teendők során a kir. erdőfelügyelő 
és a közigazgatási bizottság (ennek elnöke rendszerint a megye főispánja volt) „összeüt
közéséire került sor (33. §), a királyi erdőfelügyelő a főispán útján tartozott a szakmi
niszterhez fölterjesztést tenni. Működött egy három tagú erdészeti albizottság (közigaz
gatás erdészeti bizottság) is, melynek ülésein a királyi erdőfelügyelő csak mint vélemé
nyező tag vett részt.
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Hasonlóképpen szükséges államerdészeti beavatkozást jelentett -  a magánerdők kivé
telével (6. táblázat) -  a törvény 17. §-ának hatálya alá tartozó valamennyi erdő „ rendezés 
alá ” vétele. (-* II. 3.). Az állami erdőkezelés folyamatos bevezetésére került sor, mégpe
dig legelőször a vizsgált területen Csík megyében 1883. január 1-jén, hol 1884-ben az 
állami erdőhivatal -  mint az állami kezelésbe átvett erdőbirtokok ügyeinek intézője -  
működését meg is kezdte (Vitos 766. old.). (Ekkor írták a Csíki Füzetekben: „Az erdőhi
vatal beállítása 1884 óta a haladás, az okszerű erdőgazdaság terén nálunk is észrevehető”. 
(Uo.) (8. táblázat.)1251

Az állami kezelés üzemterv szerinti erdőhasználatot jelentett, vagyis azt, hogy az addigi 
rendszertelen szálalást -  ebben az esetben ott és azt vágták, a tilalmasok kivételével, amit 
akartak - , a vágásterületek kijelölése, és azoknak többnyire tarvágással (fenyők esetében), 
illetve felújítóvágásos eljárással (bükknél) történő kitermelése cserélte fel. Ez utóbbi 
esetben biztosítani akarták az erdők természetes úton való felújítását.

A századforduló jelentős erdészeti törvényalkotása volt az 1898. éviXIX. te. a Községi 
erdők állami kezeléséről, a közbirtokosságok gazdasági ügyvitelének szabályozásáról 
című törvény, melyről a kutatott terület közbirtokosságainak története során még megem
lékezünk (CJH, 1898.; Ezsn 1914. 425-436. old.) Legjelentősebb intézkedésének egyike 
kimondotta, hogy a korlátolt forgalmú erdőbirtokokat (a törvényhatósági és községi 
erdőket, egyházi testületek erdeit, iskolai, tanítói és jegyzői erdőket, volt úrbéres közbir- 
tokossági erdőket, nemesi és egyéb közbirtokossági erdőket, részvénytársulati erdőket 
stb.) azoknak az erdőgazdasági teendőknek az ellátása végett, melyek szakértő erdőtisz- 
t e k által végzendők el, az állam kezelésébe kell adni. Ezek az erdészeti szakmunkák a 
területek felmérését (feltérképezését), üzemtervkészítést, a használatok kijelölését, az 
értékesítendő fakészlet becsértékének megállapítását stb. jelentették.

Az 1898. évi XIX. te. másik jelentős rendelkezését a 31. § tartalmazza: „A közösen 
használt erdők és kopár területek jövedelme, a mennyiben az a gazdasági üzemterv szerint 
kihasználható terményekből és egyéb rendes haszonvételekből származott, a közös terhek 
és költségek fedezése után a jogosultak között a jogosultság arányában felosztandó.” Ez 
a székelyföldi gyakorlatban azt jelentette, hogy a közösségben maradt tulajdonosok a 
magánbirtokuk arányában vehették igénybe a közbirtokosság javait, mivel ők voltak 
azok, akik -  birtokuk arányában -  a terhekhez hozzájárultak, hozzá tudtak járulni. Mindez 
azt is okozta, hogy a közös erdők hasznából a föld nélküli réteg jórészt kimaradt.

Visszatérve az első világháború utáni három évtized történetére, témánkkal kapcsolatos 
kiemelkedő esemény volt a 15 tagú Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) 1918. decem
ber 2-án történt kijelölése, mely 496 napig kormányozta Erdélyt (KU, 1929. VIII. 31. old.) 
Egyik legsürgősebb feladata volt az agrárkisajátítási törvény tervezetének elkészítése. 
(-* IV. 4. és VI. 12.) 1920-ban községi legelők létesítését elrendelő törvényt hagytak jóvá, 
melynek hatására 1926-ig országosan az erdőállomány mintegy 1/7-ét (azaz kb. 1 millió 
hektár erdőt) alakítottak át legelővé vagy más mezőgazdasági területté. (D. Ivanescu 181. 
old.).

A vadvédelemről és a vadászat szabályozásáról szóló törvényt 1921 októberében 
léptették hatályba (D. Ivanescu 165. old., Stinghe-Sburlan 1941, 559. old.).

1923. február 26-án az „agrárkomité” a Csíki Magánjavak egész vagyonállományát 
állami tulajdonnak nyilvánította (-* Szefj. 2.2.1.; V. 3., VI. 5. és 11.); ez év június 15-én
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6. Erdőtörvények
Kettőszáztíz évvel az első ránk maradt székely falutörvényünk megjelenése után, az 1791. 
évi erdélyi országgyűlés jónak látta az erdők megóvása érdekében intézkedni. Megalkot
ták az 1791. évi XXX. törvénycikket „Az erdők fenntartásáról” (De conservatione sylva- 
rum). Erdély első erdőtörvénye (EO II. 615. old.) kimondta: az erdők tulajdonjoga egyedül 
a földesurakat illeti meg -  „proprietate sylvarum solis dominis terrestribus” - ,  miáltal az 
lényegében a való állapotot rögzítette.

Az erdőtörvény az 1769. évi „bizonyospontok”-ra hivatkozva kötelezte a földesurat, 
hogy jobbágyaiknak a fa iz á s t^  és a legeltetést megengedje. (A „Certa puncta” néven 
ismeretes 1769. évi úrbéri szabályzat csak néhol lépett életbe.) Továbbá elrendelte a 
közerdők felosztását, ha azt pusztítani mernék, a pusztítás megakadályozására pedig a 
hatósági zárlatot vezette be.

A székely közerdőket is érintette az 1791. évi XXX. te., amennyiben fokozódott a 
földbirtokosok erdőfoglalási szándéka

Az erdélyi országgyűlés 1812-ben hirdette ki az 1811. évi XXXIV. íc.-et, mely az 
„erdőlés rendjéről” intézkedett volna, de mert az uralkodó nem értett egyet a teljes 
szövegével, nem vált törvénnyé. Ennek ellenére azonban alkalmazták (EO III. 165. old.). 
Erdély e „második erdőtörvénybe az erdőt pusztító tulajdonos erdejét sequestrum (zárlat) 
alá akarta rendelni. Erdővédelmi intézkedései közül legfontosabb csaját tulajdonú erdők 
meggyújtásának eltiltása és szigorú megbüntetése volt.

1858. január 1-jén lépett hatályba Erdélyben, mint harmadik erdőtörvény az 1852. 
december 3-án kiadott császári nyílt parancs (EO III. 627-650. old.). (A kutatott területen 
1880. július 1-jéig, Ausztriában pedig 1975-ig, azaz 123 évig volt hatályban.) Előírásai 
közül megemlítjük azt, hogy az erdőirtást a magánerdő-birtokoknál is a közigazgatási 
hatóság engedélyéhez kötötte.

Mielőtt az 1879. évi XXXI. tc.-ről, Erdély negyedik -  az egész Magyarországra 
vonatkozó -  erdőtörvényéről megemlékeznénk, szükségesnek véljük két írásra felhívni 
az olvasó figyelmét, melyek a törvény életbelépése előtti székelyföldi erdészeti állapoto
kat örökítették meg. Az első (Bedő 1874) az itteni erdők érdekében foganatosítandó 
teendőket 16 pontba foglalta össze. Ezek közül megemlítjük az általános gazdálkodási 
terv készítésére és a községi erdők állandó őrzésére vonatkozókat J 131A második jelentős 
írás egy évvel későbben szintén az Erdészeti Lapokban jelent meg, Udvarhelyszék utolsó 
főkirálybírója, Dániel Gábor tollából^14!

A gazdasági liberalizmus gondolatában gyökerező Erdőtörvény -  -* I. 2. és II. 5. 
alfejezeteket is -  megalakulását nagyjaink közül sokan lelkes hangon üdvözölték. Közü
lük is kiemelkednek Jakab Elek (1820-1897), jeles történészünk, alábbi, 1884-ben meg
jelent sorai: „Hasznosabb és szükségesebb reformot alig hozott létre a magyar kormány 
17 év óta [mint ezt], mert árvább és elhanyagoltabb közgazdasági kérdés nem volt 
hazánkban, mint az erdőügy, tehát nehezebb feladat sem, mint annak törvényhozási 
rendezése [...].”l15J A magánerdőket, melyek nem tartoztak a törvény 17. §-a előírásai alá,

móddal eső erdészet oly csekély, hogy szükségeinket félignyére sem kielégítő, meghatá-
roztatik, hogy mindenki fűzfát plántáljon, [...]” (452. old.) (Vo. 2. táblázat.)
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ta, Maroshévíz; Csíkszentmárton, Gyergyószentmiklós, gyergyóalfalui Gyergyószent- 
miklós székhellyel, Gyergyótölgyes, Szépvíz; köröndi Székelyudvarhely székhellyel, 
Oklánd; Bárót, Bereck, Kézdivásárhely, Kovászna) és erdőhivatalok (vármezői Nyárád- 
remete, laposnyai Görgényszentimre, iszticsói Görgényszentimre székhellyel, Kovászna) 
végezték. (Szászrégenben működött a Görgényszegi m. kir. fűrészüzem (EZsn 1943. 
Címtár. 498-499. old.)

1945 márciusában a szovjet hatalom a román adminisztrációnak átengedte a kutatott 
terület igazgatását is, ami az államerdészeti ügykezelés újbóli megszervezését vonta maga 
után. Megyénként megalakult az az erdészeti szervezet (serviciu silvic judetean), mely a 
testületi erdők (padurile persoanelor juridice = PPJ) kezelését végző erdőgondnokságok 
(ocoale silvice) működését -  a több megyét magában foglaló erdőfelügyelőségek (inspec- 
torate silvice) irányítása alatt -  ellenőrizte. Hasonlóképpen újjáalakult az állami erdőgaz
daságok kezelését végző szervezet (az ocoale CAPS) is. 1947-ben pedig kihirdették Az 
erdővagyon védelméről szóló 204. sz. törvényt (D. Ivanescu 58. old.) Ennek végrehajtása 
során 1947 szeptemberében újból összeírták az erdőbirtokokat és újjászervezték az 
államerdészeti felügyeletet.

1948. április 13-án életbe lépett új Alkotmány 6. szakasza értelmében államosították 
az immár Román Népköztársaság erdőségeit, június 11-én pedig a faiparát. Egy újabb -  
a kommunista és posztkommunista -  korszak következett be a vizsgált terület erdészet- 
történetében is, melynek jellemzői: a kapitalista túltermeléshez hasonló túlhasználat, a 
havasalji székely falvak irányított elsorvasztása, a tendenciózusan megkésve létrehozott 
faipar stb.

Jegyzetek
[1] Jó példa az „AC” jogszabálygyűjtemény erdészettörténeti fontosságának igazolására 

az a tény is, hogy „a marosvásárhelyi kir. táblának a zágoni közhelyek arányosítása 
tárgyában 1831-ben hozott ítélete az Approbatae Constitutiones rendelkezéseire hi
vatkozással tagadta meg a közös legelők és havasok egyéni felosztását [...]” (Pál 1928.
4. sz. 149. old.) (Vo. Lőtsey Spielenberg 78-95. old.) E bírói döntésnek maradandó 
értéke alábbi sorai: „[...] és az Appr. Const. 3. r. 76. t. 2 art. szerint a’ Havasok is a’ 
Székely közönségnek osztály alá nem jöhető Bonumai” (93. old.)

[2] Imreh István: Székely falutörvények, Kvár. 1947. 31. Majd: A törvényhozó székely 
falu. Bőséges székely erdészettörténeti ismerettel találkozik az utóbbi mwben a kutató, 
az olvasó. A szegények pártolására való utalás: „A gyalogszereseknek szabadság 
engedtetik szekér nélkül, mikor tetszik, száraz fát hozni” (Imreh /., 1983. 249. old.), 
egyik módja az elődök emléke előtti elismerés kifejezésének.

[3] Amint említettük, Imreh Istvánnak a témánkkal kapcsolatos legátfogóbb munkája 
1983-ban jelent meg, s benne 72 falu teljes vagy részletes falutörvényét közölte (Imreh 
/. 1983 ). Ezek közül 43 falutörvény, 16 rendtartás, 6-6 törvény vagy határozat, 1 
pedig végzés néven szerepel; 2 a XVI., 15 a XVII., 36 a XVIII. és 19 a XIX. században 
jelent meg. Ezeken kívül ismeretesek még Csehérujaha és Kőrispatak udvarhely széki 
falvak falutörvényei is (Jakab-Szádeczky, 393., 394. old.)
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[4] Vo. Imreh István: A székely falvak törvényeiről. Aluta 1971. 223-233. old. 232. 
oldal Jegyzetek 4. és 5. pontját is.

[5] Kállay Ferenc 1829-ben Nagyenyeden adta ki „históriai értekezését” A nemes székely 
nemzet eredetéről, régi hadi s polgári intézeteiről (PNL XV. 523. old.) A tanulmány 
egykori magánerdők létezéséről is tájékoztat.

[6] Vo. Balogh István: Az ősi vagyonjogi védelme a régi székelyeknél. Ékv Sszgy. 40-43. 
Ebből idézzük a tanulmány három záró bekezdését: „Az osztrák polgári törvény- 
könyvnek 1853-ban történt életbelépésével a székelyek között is egészen új és addig 
idegen szabályok rendezik a vagyonnak úgy az élők közötti, mint a halál esetére szóló 
átszállását. Ezek eredménye volt, hogy a székelyzknek addig egykézen tartott ősi 
vagyona elaprózódott, szétforgácsolódott, s ennek következtében a székelyeknek az 
ősi rögből való megélhetése megnehezedett. Csakis a székely szívósság, ernyedhetet- 
len szorgalom teszi lehetővé, hogy a székelyek az ősi rögön ma is élnek és ahhoz 
szeretettel ragaszkodnak” (uo. 43. old.) (-» VI. fejezetet is.)

[7] Vo. Elekes Andor: Szemelvények a székelyek sajátságos jogtörténetéből. Ékv Szgy. 
113-122. old.

[8] Kilyéni Székely Mihály: A’ Nemes Székely Nemzetnek Constitutiói, Privilégiumai, és 
a’ Jószág’ leszállását tárgyazó némelly törvényes ítéletei, Pesten 1818. 43. és 44. old.

[9] Itt említjük meg -  idézve Dósa Elektől hogy az 1691. december 4-én kihirdetett 
Lipót-féle oklevéllel: „AzApprobata és Compilata constitutiok, régi királyok dekré
tumai, Verbőczy tripartituma [...] helyhatósági törvények (constitutiones) [...] sértet
lenül megtartandók lesznek” (Dósa I. 50. old.), azaz továbbra is érvényben maradtak. 
(Ami történetünk egyfajta kontinuitására utal.)

[10] Közöljük a Corpus I 61,-nél a „Nyilak rendiről” c. szakasszal kapcsolatosan írt 
lábjegyzetet: „A nyilak alatt a községi közös tulajdonból, a községi birtokosok részére 
évenkint használatul és birtok-aránylag kiosztott szántókat, kaszálókat sat. kell 
érteni; mely nyilak területének nagysága a községi tulajdon kiterjedésétől s a házas 
telkeknek számától függött. A legtöbb helyütt az úgynevezett falunyilak e század 
[XIX. sz.] elején történt végleges felosztás útján már magán tulajdonná váltak.”

[11] faizás: a jobbágyok (úrbéresek) haszonvétele a földesúr eredejében (PNL VI. 659. 
old.). (Vö. Imreh I. 1983. 253. (-*■ úrbéres közbirtokosság IV. 2.)

[12] Egy ilyen erdőfoglalásból fejlődött ki az ún. Herec-ügy, mely 1795-ben fegyveres 
összetűzéssé fajult a „Kilenc falu erdeje” tulajdonosai és a Mikó család között. (A 
hereci közerdő és közlegelő Oltszem és Bodok között feküdt, maga az erdőség pedig 
a Bodoki havasokban terült el. Tulajdonosai: Bodola, Zoltán, Étfalva, Gidófalva, 
Fotos, Martonos, Angyalos, Besenyő és Eresztevény faluk voltak (Imreh /., 1979. 
81-84. old.).

[13] Kozma Ferenc könyvének (Kozma) Erdőgazdaságunk bírálata és némi javaslatok c. 
fejezete Bedő Albert (Bedő 1974) gyakorlati tanácsait is közölte. így például a 
legeltetési elő- és utótilalomra vonatkozókat. Ugyancsak Kozma Ferenc érdeme, 
hogy nemcsak népszerűsítette kora erdészeti szaktekintélyeinek az erdő ügyében 
hangoztatott javaslatait, hanem felhívta a közvélemény figyelmét az erdők gazdasági 
értékére is.
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[14] Dániel Gábor jelentős írása (Dániel) egyfelől bemutatja azt a zűrzavart, mely a 
székelyföldi erdőbirtok-viszonyokra jellemző volt, másfelől tájékoztatja az utókort 
arról az erdészeti ismeretanyagról, mellyel egy jól képzett széki főkirálybíró rendel
kezett. írása jelentős erdészeti dokumentatív munka.

[15] Jakab Elek: Erdeink hajdan és ma. EL 1884. 599-609. c. írása más két tanulmánya 
mellett (Jakab 1877 és Jakab 1878) értékes erdészettörténeti forrásunk.

[16] J. Filipovici és C. Lazarescu tankönyv jellegű munkájukban (J. Filipovici si C. 
Lazarescu) a kapitalista erdőgazdálkodás sajátosságai közé sorolták a túlhasználatot, 
ami 1920 és 1940 között a szakirodalom szerint (Ivanescu 181. old.) a Délkelet-Kár
pátok belső hajlatában 2-3-szoros volt. (Ez az átlagos érték a könnyen megközelíthető 
erdők esetében jóval magasabb is lehetett. Az évi növedék többszörösét meghaladó 
„ túltermelés ” tényét a kutatott terület fenyőfűrész iparának kapacitása -  valamint a 
felfűrészelt rönkmennyiség -  ténye is igazolja. (PR 461. old.) Ide sorolhatjuk Nemes 
Károly erdőmérnök visszaemlékezését is, ki az Erdészeti Lapok hasábjain 1941-ben 
úgy nyilatkozott, hogy a háromszéki gőzfűrészek a legutóbbi 45 év alatt az itteni 
őserdőkből legalább 35 millió m3 fatömeget „emésztettek” fel.

[17] Connert János: A székelyek alkotmányának históriája, különösen a XVI. és XVII. 
században. Németből fordította Balásy Dénes. Székelyudvarhely, 1906. 48. old.

[18] Pál-Antal Sándor: Marosszék levéltára. In: Tanulmányok I. B. 1976. 21-62. old.
[19] „1684: Nagy Borosnyonak olyan törvénye van, hogy ki az erdőt nem őrzi, hanem 

könyörög az falu előtt csak forintban büntetődjék” (Cs. Bogáts) (Vo. EO II. 1802. 
302. old. Szentmihály Usz.)

[20] Az „erdőpásztorok eskü formájok”-nak Zabolán 1846-bó\ származó szövegét Imreh 
István 1973-ban közzétette (Imreh I., 1973. 121. old.).

[21] Az erdőkerülőt -  sok más neve mellett -  erdőszolga elnevezéssel is illették. Levéltári 
adataink szerint „állásuk választás útján is betöltetett.” Pl. Erdőcsinádon. (Erdőcsi- 
nádi székely nemes közbirtokosság szabályzata 1905. 48. ÁLvt Mvh.)

[22] A Székelyföldön a személyes, privát, dominalis, udvari erdő sokáig csak kis sziget 
volt a közerdők tengerében. (Imreh I., 1983.244. old.). Valójában a kutatott területen 
a magánerdők kiterjedése az erőszakos, nagy kiterjedésű erdőfoglalások korszaka 
során, a XVIII. század második felében, és -  ha más eszközökkel és formában -  az 
erdőarányosítások révén ment végbe. (Vo. Csehérdfalva falutörvényét is: a „másiké” 
kifejezést.)

[23] A szabad használattól eltiltott erdők megnevezése az alábbiak voltak:
-  avas (Várnai Sándor, EL. 1886. 481. Hsz): „avasnak felfogták”;
-  felfogás (EO II. 1788. 608. Peselnek);
-  feltiltott erdőség (ÁLvt-Cs, 1881. 78. alap. 51. Csm);
-  tilalmas (SzT I. „1756: az Alfalvi határba Kerek bűk névű tilalmas Bűköcske. 
Szárhegy” 1117.;
-  tilalmas erdő (Imreh L, 1973/1777. 112. old. Árkos);
-  tilalmas erdős hely (Nyolcvanos et, Lemhény. 1850.);
-  tilalmas szálas (EO I. 1640. 440. Asz);
-  tiltott erdő (Vitos 512. old.) stb.
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[24] Erdészeti népszerűsítő irodalmunk nagy alakja volt Fekete Lajos (a Nagyajtáról 
elszármazott Fekete család tagja), egyetemes tudású erdészprofesszor, ki Beszélgetés 
az erdőtörvényről c., a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Gazda 1880. évfolyamában az 
erdőrendészet fogalmát így határozta meg: „[...] egy szóval a törvény az erdei 
dolgokban hivatalos rendelkezéseknek összességét s ezek kivitelére, megtartására és 
a megtartás ellenőrzésére vonatkozó intézkedéseket, egy szóval ezeknek kezelését: 
erdőrendészetnek nevezik” (261. old.)

[25] Az állami erdőkezelés bemutatását, céljainak ismertetését többek között az egykori 
monográfiákban találjuk meg. (Hszék Ekv -  nevezik még Potsa-féle nagymonográ
fiának is -  204-205. old.). A Potsa József emlékét dicsérő mű szerint 12 feladat állt 
az állami erdőkezelés előtt. Ezek közül idézzük: „1. Az előleges adatok alapján 
kitüntetett erdőbirtokok területének és határainak részletes felmérésen alapuló vég
leges megállapítása” és „12. Az erdészet és rendszeres erdőkezelés népszerűvé 
tétele” (25. old.). (Vo. 1898. évi XIX. te. Első czim. Az erdők állami kezeléséről. 
EZsn 1914. 425-429. old.) (Vó. CJH 1898. 94-112. old.)

[26] Folytatva a magyar erdőmérnökképzésioi az előszóban leírtakat, annak gyökereiről 
tudnunk kell, hogy 1770-ig nyúlnak vissza, amikor a Selmecbányái német tannyelvű 
Bányászati Tanintézetben a bányaműveléstan keretében kezdték tanítani az erdőgaz
daságtant. 1808-ban ugyancsak Selmecen a Bányászati Akadémia mellett egy nyil
vános erdészeti intézetet állítottak fel -  mely 1846-tól Akadémia, majd 1904-től 
Főiskola néven és fokon működött, mégpedig 1868-tól magyar előadási nyelven, hol
1872-ben kezdetét vette a négyéves erdőmémökképzés is. (Kétéves gyakornoki idő 
teljesítése után lehetett államvizsgázni.) Számos erdélyi fiatal tanult itt ösztöndíjjal, 
melyről már Jakab Elek alábbi sorai is tanúskodnak: „1811. meghatároztatott [...] a 
selmeci akadémiára hét erdészeti gyakornoknak 300 frt ösztöndíjjal felvétetése”. 
(Jakab 1878. 678. old.)
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