
3. AZ ERDŐTAKARÓ VÁLTOZÁSAI
A természetes erdőtakaró hosszú ideig csak a természeti erők -  
folyóárad ások, földcsuszamlások, természetes úton (villámcsa
pással) keletkezett erdőégések stb. -  hatására változott. Az em
beri települések kiterjedése, a Székelyföld magyar honfoglalást 
követő fokozatos benépesülése azonban már az ember változta
tó tevékenységét tette jellemzővé. A későbbi gazdálkodás, a tu
datos erdőhasznosítás szempontjából mindenképpen ezt a kez
detinek mondható munkát kell szemügyre vennünk és a leg
főbb irányait áttekintenünk. A későbbiekben ugyanis az erdőta
karó változtatásának ezen irányai vezettek el a szabályozott er
dőgazdálkodás igényéhez.

Az erdőket és az azt megtámadó ember tevékenységét vala
hogyan úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy zöld tengert a 
szigetekkel. Az erdők, mint természetes növénytakarók, ugyan
is egykor beborították csaknem az egész Székelyföldet. Ebbe az 
emberi tevékenység „szigeteket" hozott, amely „szigetek" he
lyenként kiterjedtebbek, máshol kisebbek voltak, s nem is min
denhol ugyanazok a munkák okozták az erdőtakaró eltűnését. 
Mielőtt az erdők kihasználásának legfontosabb, legelterjedtebb 
módjaira rátérnénk, utalnunk kell rá, hogy a Székelyföldet erdé
szeti szempontból nagyon soká, csak az 1879. évi erdőtörvény 
után írták le. így az erdők területének és állapotának kiterjedt és 
lényeges változásai még a XIX. században is nehezen számsze
rűsíthetők. Ugyanakkor ezek az erdőtakarót megváltoztató te
vékenységek nem szűntek meg az erdőtörvény után sem, tehát 
csak az előzmények ismeretében értékelhetjük majd a XIX. szá
zad végének, XX. század elejének erőfeszítéseit.

3.1 Települések
A Székelyföld természetes növénytakarójából, az erdőből követ
kezett, hogy települést erdős területen létesítettek. Ezek több
nyire vízfolyások mellé kerültek. TARISZNYÁS Márton gyer
gyói kutatásaiból tudjuk, hogy egy-egy falu vagy város a tízesek 
megtelepüléséből, erdőirtásából nőtt ki.1 A tízesek erdőirtásai
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idővel összeértek, s a település és közvetlen környéke fáilanná 
vált. Innen kezdődően azonban az erdőterület meghódítása 
nem (növekvő sugarú) koncentrikus körökként haladt előre, ha
nem a faluból erdők közötti csapások vezettek a tisztásokra, a 
mezőgazdasági művelésre alkalmassá tett erdőközi részekre. A 
népesség növekedésével természetesen egyre inkább a település 
közvetlen környéke is „nőtt", azaz a falu által elfoglalt tisztás te
rebélyesedett. Az egyre gyorsuló folyamatban némi ellensúlyo
zást, a fás vegetáció szempontjából fordított irányt csak a felha
gyott, nem művelt, nem legeltetett területek természetes úton 
történő újraerdősülése, az ismételten szorgalmazott belterületi 
faültetések és természetesen a (gyümölcsös-)kertlétesítések je
lentettek. Mindezekhez csak a XIX. században csatlakozott a 
törvénnyel is ösztönzött kopárfásítás.

3.2 Szántóföldi művelés
A települések lakói által művelt szántóföldek létesítésének leg
alkalmasabb módját az égetés jelentette. Az égetés után ott ma
radó hamu a talaj táperejét növelte, s a szerkezetét is javította. 
Az égetés később, a fa értékének növekedésével a tuskóirtásos 
döntéshez kapcsolódhatott. A fatörzset hasznosították, míg a 
gyökereket és gallyakat elégették.2

Szántóföldi művelésre a Székelyföldön azonban nem egyfor
mán volt lehetőség, azaz a települések nem tetszőleges módon 
növelhették az eke alá kerülő területüket. Gátat jelentettek a me
redek hegyoldalak, a sekély termőréteg, a kedvezőtlen kitettség 
és természetesen a településektől távoli fekvés is. A mezőgazda- 
sági hasznosítás korlátai legjobban éppen a szántóföldek eseté
ben láthatók, hiszen amíg a rét- és legelőterületeket az erdők ro
vására szinte korlátlanul lehet növelni, a szántóföldekét nem.

A fás vegetáció szempontjából a folyamat visszafordíthatósá- 
ga egy jelentős tényezőn megbukhat. Ez pedig az erózió. A 
szántott-vetett hegyoldalak termőrétegének lepusztulása ugyan
is minden más művelési ágnál gyorsabban mehet végbe. Oly
annyira, hogy oda már fás vegetációt soha többé nem lehet fel
vinni. Szerencsére kiterjedt sziklakopárok -  a Székelykő kivéte
lével -  az általunk vizsgált területen ilyen módon nem keletkez
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tek. A felhagyott szántók ( legeltetés megtiltásával) természetes 
úton hamar beerdősültek.

3.3 Rétek
Itt mindenekelőtt meg kell különböztetnünk a magas hegységi 
régiók havasi rétjeit és az erdőterületek helyén létesített réteket. 
Az erdőtakaró pusztulása szempontjából ugyan az utóbbi a je
lentősebb, de az elsőről is meg kell említenünk egy dolgot. Ne
vezetesen, a havasi rétek lefelé, az erdők rovására történő ter
jeszkedését. A meglévő rétek kiterjesztésére ugyanis a felső er
dőöv különösen alkalmasnak mutatkozott. A gyakran csak tör
pefenyővel benőtt részeket egyszerűen meggyújtották, s a he
lyén kisarjadt füvet használták, illetve legeltették. (Itt minden
képpen a legeltetés volt az elsődleges. Egyrészt, mert a kaszálók 
már egy belterjesebb, később jelentkező gazdálkodási módot je
lentettek, másrészt pedig a havasi rétek nehéz megközelíthető
sége értelmetlenné tette a rendszeres rétgazdálkodást.) Ha újra 
elbokrosodott, használhatatlanná vált, akkor újabb, esetleg az 
alatta lévő állományt gyújtották meg -  s haladtak egyre lejjebb.

Az erdőövben lévő rétek égetés, netalán szántóföldi művelés 
után alakultak ki. TARISZNYÁS Márton írta le, hogy rétlétesítés 
céljából a fákat gyakran korhasztották3 Kidöntötték, a fatörzset 
elszállították, s várták, hogy a gyökerek elkorhadjanak; ezeket 
azután a földből csákánnyal kiverték. így nem nagyon szaggat
ták meg a terepet, tehát könnyen lehetett kaszálni.

A rétek által az erdőtakaróban ütött sebeket a fák hamar kihe
verték. A rétek fűösszetételének megváltozása (például a „szőr
fű" megjelenése), a terület elhanyagolása után azonnal megje
lent a fás vegetáció.

A rétekkel kapcsolatban még egy dologra kell rámutatnunk. 
Ez pedig az erdei kaszálók kérdése. A kellően megbontott erdő
ben ugyanis felnőnek mindazok a füvek, amelyek szárításra, 
„szénacsinálásra" alkalmasak, s a meggyérült fák sem akadá
lyozzák a rétművelést. Ennek érdekében a fákat kitermeléssel, 
illetve aszalással (körbegyűrűzéssel) gyérítették. Tehát a rét és 
az erdő között nem éles, falszerű határ alakulhatott ki, hanem 
egyfajta fokozatos átmenet.
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3.4 Legelők
A székelyföldi erdőgazdálkodás története szempontjából a leg
összetettebb, legbonyolultabb kérdést éppen a legeltetés jelen
ti. A havasi övben kialakult legelőhelyekről már szóltunk, itt 
csak az erdőöv legeltetési problémáit vetjük fel.

A behatárolt szántóföldi művelés mellett az állattenyésztés 
szinte korlátlan növelhető gazdálkodási ágazatot jelentett. Lege
lőül kínálkoztak nemcsak az ugaron maradt szántóföldek, ha
nem a települések környékének tisztásai, illetve erdői is. Az 
esetleges természetes tisztásokat hamar kiterjesztették: égették, 
aszalták, irtották az erdőt. Az állattartás érdekében azonban 
nemcsak a faállományról mondtak le, hanem a talajt is egyre 
jobban károsították. A legelő állat (különösen az aprópatások, a 
juh és a kecske) tömöríti, levegőtlenné, szellőzetlenné teszi a ta
lajt. így csak bizonyos fűfélék tudnak ott ismételten megtele
pedni, az állandóan járt, dagasztott részeken pedig azok sem. 
Növénytakaró híján a talaj lepusztul.

A legeltetés azonban nem korlátozódott az erdőközi tisztá
sokra, hanem a zárt erdőségekben is folytatódott. A lomberdők
-  különösen az alsó régiókban, a falvakhoz közel fekvő tölgye
sek -  önmaguktól is kiritkulnak, s alattuk dús lágyszárú vegetá
ció jelenik meg. Ezt a megritkulási folyamatot aztán aszalással, 
égetéssel, irtással siettetni lehet, s ezzel még egy másik haszon is 
elérhető. A mind szabadabb állásba kerülő tölgy- és bükkfák sű
rűbben és nagyobb makktermést hoznak, tehát a makkoltatási 
lehetőségek is nőnek.

A fenyvesek nem kínálnak ilyen jó legeltetési lehetőséget, de 
ott is kialakulnak tisztások. A tisztásokon megjelennek a lágy
szárú növények, illetve a különféle (lomblevelű) bokrok. Ezek 
már jó táplálkozási lehetőséget nyújtanak főleg a juh- és kecske
féléknek. Ez utóbbiak ugyanis a lágyszárú növényzet mellett 
szívesen eszik a faleveleket, gallyakat és kérget is. Az erdők ki
termelésével, égetésével aztán nemcsak füvet, hanem lombta
karmányt is lehet nyerni.

A folyamat visszafordíthatóságának az akadálya önmagában 
a legeltetésben van. A legelő állat ugyanis a feltörekvő csemeté
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két (ha nem ette meg még makk korában) lerágja, tönkre teszi. 
A taposás hatása pedig a fenyőerdőkben látható legjobban (az 
állatok a fenyőcsemetét kevésbé találják ízletesnek), ahol legfel
jebb egy-két pionír fafaj (nyír, boróka, fűzfélék) tud megújulni. 
Ezek is csak akkor, ha a legeltetés intenzitása csökken, netalán 
néhány vegetációs időszakban megszűnik. Tehát az erdők fel- 
újulását, a fás vegetáció ismételt meghonosodását egyedül csak 
a legeltetés korlátozásával lehet elérni.

S itt jutottunk el ahhoz a kérdéshez, amely tulajdonképpen 
évszázadok óta vitára ad okot az erdőgazda és a mezőgazda kö
zött: meddig tartson ez a korlátozás? Az erdőgazdasági üzem 
szempontjából a kedvező az, ha legelő állat -  itt most a vadfa
joktól eltekintünk -  egyáltalán nem lép be az erdőbe. A mező- 
gazdasági érdek viszont azt kívánja, hogy ahol arra alkalmas te
rület van az erdőben -  tehát fű, gally, makk, netalán a sertések 
által kedvelt pajor stb. található - ,  mindenhol lehessen legeltet
ni. A két érdek nehezen, s csak kölcsönös engedmények árán 
egyeztethető össze.

3.5 Tűzifa, mezőgazdasági szerfa, házi faipar
A települések környékének nem elhanyagolható részét képezték 
azok az erdők, amelyekből a lakosság tőzifaszükségletét és 
egyéb, a mindennapi élethez nélkülözhetetlen faszükségletét fe
dezte. Ezeknek az erdőknek értelemszerűen általában a telepü
lésekhez közel kellett feküdniük, hiszen a szállítást általában 
szekerekkel és szánokkal oldották meg. Ettől eltérően termé
szetesen a kézi -  háton történő -  és a málhás lovakkal végzett 
szállításra is van példa. Mindezek azonban feltételezték az er
dők közeli fekvését.

A tűzifának legjobbak a lomberdők (tölgy, gyertyán, cser és 
bükk) voltak. Ráadásul tűzifa minőségű faanyagot a rosszul ke
zelt, netalán többször sarjaztatott, legeltetés hatására kiritkult 
erdők is szolgáltattak. Ez a szempont egyáltalán nem ösztönözte 
a belterjes erdőgazdálkodási kezelés meghonosítását. Itt legfel
jebb a távolság lehetett a korlátlan használat fékezője. Tehát az, 
hogy a településhez közel mindig elegendő erdő álljon rendel
kezésre.
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A lakosság a mezőgazdasági szerfaszükségletét szintén a kö
zeli erdőkből igyekezett kielégíteni. Itt a karámok, sövények és 
egyéb berendezések anyaga volt számottevő. Az igényelt fafa
jok megoszlottak a lombos- és a fenyőfák között, sőt gyakran 
alárendeltebb bokrok, cserjék is kielégítették például a sövény
készítés igényeit. A legfontosabb szempontot a közeli beszerez
hetőségjelentette.

Az ilyen irányú szükséglet fékezőjét nehéz felfedezni. Legfel
jebb a sövények készítését próbálták meg rendeletekkel több
ször is korlátozni. Amíg azonban a határ mezőgazdasági, főleg 
szántóföldi művelésben lévő részét állandó jelleggel fel nem 
osztották, addig az élősövények létesítése a lakott területeken 
kívül értelmetlen volt. Az ugyanis évekig, évtizedekig szolgált 
volna, míg a fából, gallyakból font csak néhány hónapig -  az
után pedig fel lehetett tüzelni.

A székely házhoz, gazdasági épületekhez mintegy 30-60 m3 
fára volt szükség. Igaz, a házakat akár 100-150 évig is használ
hatták, de azért nemzedékenként kisebb-nagyobb javításokat, 
megújításokat el kellett rajzuk végezni, különösen pedig a gaz
dasági épületek kívántak gyakoribb javítást, kiegészítést. Megje
gyezzük még, hogy az említett mennyiség eltörpül az évenként 
szükséges tüzelő- és mezőgazdasági szerfa mellett, de az épüle
tekhez méretes, minőségi fákat kellett kiválasztani.

A házi faipar fogalmába beletartozik mind a saját szükséglet
re készített eszközök (zsindely, faedények, -szerszámok, -búto
rok), mind az esetleg kereskedelmi céllal előállított termékek lét
rehozása. A Székelyföld bővelkedett ilyen fát megmunkáló, „fa
faragó" településekben, tehát nem elhanyagolható a kereskedel
mi célú termelés sem.

Erdészeti szempontból a házi faipar szükségleteit nehéz meg
fogni, hiszen itt felhasználási célokként a fafaj, sőt a faegyedek 
döntőbb szerepet játszottak, mint például a szállítási távolság. 
Csak példaképpen említjük meg, hogy amíg szitakéreg-készítés- 
hez egyenletes szállefutású fenyőfára volt szükség, addig a sze
kéralkatrészekhez elsősorban kemény lombfa kellett. A felhasz
náló érdeke tehát megkívánta a megfelelő fajú és méretű fát, de 
ugyanakkor azt is, hogy ezeket az egyedeket bárhol ki lehessen
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vágni. Ezért a korszerű, vágásterületekkel számoló erdőgazdál
kodás megvalósítását a házi faipar szempontjai egyáltalán nem 
sürgették.

3.6 Deszkametszők, fú'részmalmok
A házi faszükséglet kielégítésével, de még inkább a kereskedel
mi célok megvalósításával a deszkametszők egyre nagyobb 
„szigetet" vágtak a zöld „erdőtengerbe" Bár különféle gerendá
kat, sőt pallókat is elő lehetett -  kisebb mennyiségben -  faragás
sal is állítani, a deszkametszés a termelékenység növekedését, 
így a felesleg termelését jelentette. A szükséglet felmerülhetett 
helyi szinten, de leggyakrabban más, a fűrészmalmoktól távol 
fekvő vidékek fűrészáru-igényével is számoltak. A fűrészmal
mok megkövetelték a vágáskoncentrációt, azaz a közeli erdők
ből minden, fűrészelésre alkalmas (fenyő)fát kivágtak és feldol
goztak. Létesítésük gátjait az energiául szolgáló vízfolyás hiá
nya, illetve az oda- és elszállítási nehézségek jelentették. A szer
kezetek viszonylag kicsi teljesítménye szintén határt szabott a 
kitermelhető famennyiségnek, de a kedvező fekvésű helyeken a 
tucatszámra létesülő fűrészmalmok már nagy vágásterületeket 
okoztak.

Az előzőekben tárgyalt erdőhasznosítási módokkal ellentét
ben a fűrészmalmok igénye a modem erdőgazdálkodás szem
pontjából könnyebben megfogható volt. Hiszen tervezhető volt 
az évente kivágandó állományok minősége és mennyisége. 
Összeütközésre a letermelendő erdők elhelyezkedése és a vá
gásterület felújítása adhatott okot. A fűrésztulajdonos ugyanis 
minél közelebbi és minél tovább vágható faállományokat akart, 
ugyanakkor az erdő felújításával nem törődött: kevés idő alatt 
minél több fát kivágni, felfűrészelni és elszállítani -  a többit a 
természetre (netalán az erdészetre) bízni.

3.7 Tutajozás, fakereskedelem
A fakereskedelem erdőt megbontó hatása évszázadokig elha
nyagolható volt, de a XVIII. századtól kezdődően egyre komo
lyabb tényezővé lépett elő. Mivel a korabeli szállítási viszonyok 
csak a vízen, általában tutajba kötve való továbbítást tették lehe

14



tővé, a fakereskedelem a vizek környékéhez kötődött. A szé
kelyföldi folyóvizek közül elsősorban a Maros és a Kárpátok 
vízválasztójától keletre folyó Kis-Beszterce és mellékvizei jelen
tettek tutajozható „utat", ezen folyók völgyében fejlődött ki a 
nagyobb arányú fakereskedelem.

A főleg Gyergyóra jellemző „tutajos" fakereskedelem az er
dőállományokat rendkívül kíméletlenül pusztította, az a folyó
vízhez közel fekvő erdők teljes letárolásához vezetett. Minél el
őbb és minél egyszerűbben kellett ugyanis a faanyagot a tutajok 
összeállítási helyére eljuttatni, tehát a közeli hegyeket még a 
modern erdészeti kultúra meghonosítása előtt letarolták. A tuta
jozás ráadásul az erdők felújulását is nehezítette. Felhasználta 
ugyanis a vízhez közeli erdők szinte minden fáját. A hevederek, 
gúzsok és egyéb tutajszerelékek beszerzése legkönnyebben a 
vízhez közeli, netalán már éppen felújuló erdőrészek ismételt le
vágásával történt.

A fakereskedelemnek önmagában nem volt gátja, hiszen a fa 
ára -  kisebb megtorpanásokkal -  a XIX. században állandóan 
nőtt, mivel az igény is szüntelenül emelkedett. Itt a gátat csak a 
letutajozható fa mennyisége jelentette. A székelyföldi folyók 
ugyanis egyenetlen vízjárásúak voltak. A Maroson pedig szám
talan természeti képződmény, továbbá malomgát akadályozta a 
tutajok leúsztatását.

3.8 Faszenítés, mészégetés, hamuzsírfózés
A fa mint terjedelmes és nehezen szállítható, viszonylag kis 
energiát szolgáltató anyag az erdőn elégetve (fahamu) nagyobb 
értékű, könnyebben szállítható anyaggá tehető. Szenítéssel pe
dig az energiatartalmát lehet koncentrálni, növelni. Ez utóbbi 
különösen addig volt jelentős, amíg a kohászatban, illetve a kü
lönféle kazánokban nem kőszenet használtak.

A fa ilyen irányú felhasználása közvetlenül nem kapcsolódik 
a településekhez, tehát a legtávolabbi erdőrészekben is kialakul
hattak szén- és mészégető, továbbá hamuzsírfőző helyek. Itt a 
fafaj (elsősorban kemény lombfa), illetve a mészégetéshez a 
mészkő jelenléte volt a meghatározó. Ahol viszont az égetők 
megtelepedtek, ott az erdőt szinte teljesen elpusztították, hiszen
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nem volt kifizetődő még a 200-300 m-ről való szállítás sem. Te
vékenységük nyomán intenzíven kiélt (legtöbbször állatokat is 
tartottak, netalán az erdőt gyújtogatták) „szigetek" keletkeztek.

A tevékenységben önmagában legfeljebb a termék eladhatat- 
lansága jelentette a féket. Az erdészeti igazgatás igyekezett a 
hullfa, a kiszáradt faegyedek, netalán a a vágásterületeken visz- 
szamaradt ágak, gallyak irányába terelni ezt a tevékenységet. A 
XIX. század végén aztán a kereslet csökkenése is fékezte az er
dei szénégetést, különösen pedig a hamuzsírfőzést.

3.9 Erdőégés, -égetés
Az erdők zöld tengerét a különféle természeti katasztrófák (szél- 
és viharkárok stb.) is meg-megtörték. Köztük elő-előfordult a 
villámcsapásból keletkező tűz is, amelynek -  szerencsétlen idő
járási viszonyok mellett -  akár óriási erdőségek is áldozatul es
hettek. Mégis sokkal jellemzőbb volt a gondatlanságból, emberi 
hanyagságból keletkező erdőtűz.

Az erdőirtási célú égetésen kívül meg kell még emlékeznünk 
egy másik, szintén célzatosnak mondható égetésről is. ORBÁN 
Balázs hívta fel rá a figyelmet,4 hogy az 1850-es években megej
tett kataszteri felvételek nyomán jónéhány helyen felgyújtották 
az erdőket. Az erdők után ugyanis adózni kellett, de a leégett, 
netalán elkopárosodott, „terméketlen" területekre nem vetettek 
ki adót.

Akár a gondatlanságból fakadó, akár a szándékos erdőégések 
ellen évszázadok óta kemény tiltásokkal igyekeztek harcolni. 
Az eredmények azonban legfeljebb az oltási technika tökéletese
désének, illetve az általános tűzoltási kötelezettség előírásának 
köszönhetők, semmint az emberi belátásnak, netalán a törvény
ek szigorának.

16


