
5. AZ ERDŐK AZ 1860-AS, 1870-ES 
ÉVEKBEN

5.1 Orbán Balázs erdészeti jellegű megfigyelései
A székelyföldi erdők 1860-as évekbeli állapotáról legteljesebben 
ORBÁN Balázs tudósít. Munkájában, A Székelyföld leírásában 
megtaláljuk mindazokat a példákat, amelyek az erdőtakaró zöld 
tengerében azokat a bizonyos kopár szigeteket okozták. Az ő 
adatai -  kiegészítve más forrásokkal -  megkönnyítik a székely- 
földi erdők 1860-as, 1870-es évekbeli állapotának elképzelését.

ORBÁN csodálattal írt a még érintetlen erdőkről, amilyene
ket például Borszék körül54 vagy a zabolai határhoz tartozó, a 
Nagy- és Kis-Baszka-patakokra hajló részeken látott. Ez utóbbi
akkal kapcsolatban írta: „Mindezen völgyek, havastájaink leg
szebb vidékeit tárják fel, hol minden lépten a vadon nagyszerű
sége ragadja meg az utas figyelmét; oly ős erdőségek terjednek 
ott el, melyeket úthiány miatt mindeddig hasznosítani nem tud
tak, de a melyek egyszersmind pusztítástól is mentesítve lévén, 
ős eredetiségükben pompáznak."55

Ezzel szembeállíthatjuk például a Gyergyói-medence északi 
részét, a Maros-mentét, a fakereskedelemmel érintett vidékeket: 
„A partvidéknek fenyveseit -  írta ORBÁN Balázs -  rég elhord- 
ták a tutajok, helyökön apró bokrok tenyésznek, gyéren, szomo
rúan, mintha e hegyek gyászolnák kifosztásukat, eléktelenítteté- 
süket."56 A két állapot, az érintetlen őserdő és az erdőktől meg
fosztott hegyoldalak között természetesen számtalan átmenet 
volt. Egy-két példán keresztül láthatjuk, hogy a korábbi száza
dokra jellemző erdőpusztítás az 1860-as, 70-es években is to
vább folyt.

A települések terjeszkedése, a körülöttük lévő szántó-, ka
száló- és legelőhelyek nagyobbodása már egyre kevésbé a falu
törvények által szabályozott módon történt, sokkal inkább a vélt 
vagy valós tulajdonnal való szabad rendelkezés szellemében. 
Ezt az államhatalom által is megerősített tulajdont (hiszen a ka
taszteri birtokíveken -  minden hibájuk, hiányosságuk ellenére is



-  az állam írásban is elismerte az adott terület „tulajdonná válá
sát") működtetni kellett, ráadásul minél hatékonyabban. Meg 
kellett élni, adót fizetni, sőt némi gyarapodásra is szert tenni.

Ennek a völgyekből egyre feljebb hatoló erdőirtási folyamat
nak a meggátlására SZÁVA Farkas 1867-ben jószándékú, de 
mind ökológiai, mind ökonómiai szempontból hibás javaslatot 
tett. Azt ajánlotta ugyanis, hogy ne a települések körüli erdőket 
tarolják le és alakítsák át marhalegelővé, hanem a hegyek tetején 
lévőket. így tavasszal -  érvelt SZÁVA -  hamarább legelőhöz jut
hatnának, és talán a fű is dúsabb lenne, mint a völgyekben.57 A 
fokozott talaj lemosod ásra, széltörésekre, illetve a naponta haza
járó állatok útközi, erdőbeli kártételére nem gondolt.

A házi faipari tényleges iparrá válását nagyban nehezítette a 
megfelelő úthálózat hiánya. így a saját szükségletre történő ter
melés mellett a felesleget csak szekéren és helyenként tutajon 
tudták elszállítani. Kereskedelmi áruvá elsősorban a zsindely, a 
hordódonga és a szitakéreg vált.

Jórészt az erdőn faragták úgy, ahogyan ORBÁN Balázs a Ge- 
lence-patak völgyéről írta: „Az erdő titkos kebléből füst emelke
dik fel, s ha az utas oda közéig, egy kezdetleges zsindely- vagy 
hordógyárt talál ott, hol Isten szabad ege alatt nagy tűz körül vi- 
doran éneklő szép leányok és daliás termetű férfiak szeldelik és 
idomítják át a rengeteg fát."58

A továbblépést a szállítási viszonyok javítása jelentette. Ha a 
zsindelyre nem is, de a hordódonga iránt távoli piacokon is óri
ási kereslet jelentkezett. Vasúti összeköttetés hiányában azon
ban a székelyföldi erdők ebből kimaradtak,59 de ez nem azt je
lenti, hogy az értékes tölgyállományokat megkímélték volna. A 
tölgyesek jelentős részét még a vasút kiépítése előtt tűzifaként, 
esetleg épületfának vagy mezőgazdasági szerfának felhasznál
ták.

A fűrészmalmok megszaporodását számszerű adatokkal 
ugyan nem tudjuk bizonyítani, de feltehető, hogy elsősorban az 
árutermelési céllal dolgozók száma nőtt. Ezek a kedvező szállí
tási viszonyokkal rendelkező részeken, tehát a Gyergyói-me- 
dencében, illetve a Kárpátok külső lejtőinek völgyeiben dolgoz
tak. ORBÁN Balázs az Úz-mentéről írta, hogy „e folyam mentén
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vagy 14 fűrész van, és e tizennégy erdőfaló elégséges arra, hogy 
a folyam mentén mindenütt siralmas képét lássuk az elképzel
hetetlen erdőirtásnak. Egész hegyláncolatok a szó teljes értelmé
ben le vannak tarolva, s fa csak ottan tenyészik, hová az ember 
irtó-fejszéjével nem tud eljutni." De délebbre is látott sok fű
részt: a „Kászon vizén fűrészmalom fűrészmalmot ér".60

A fűrészmalmokkal kapcsolatban rendezésre várt a vízfel
használási jog a malmok környékén, a megtámadott erdőségek 
felújítása és természetesen mind a feldolgozandó, mind a feldol
gozott fa szállítás kérdései. Azaz itt már az egész erdőgazdálko
dást érintő problémákról volt szó, amelyeket átfogóan, az or
szág gazdasági szempontjainak megfelelően kellett rendezni. 
Erre -  a már idézett -  SZÁVA Farkas 1867-ben „miniszteri bi
zottmány" kiküldését javasolta, amely áttekintette volna a szé
kelyföldi erdők helyzetét. Ilyen irányú munkára azonban sem 
az 1860-as, sem az 1870-es években nem került sor.

A fakereskedés, a távolsági szállítás legjellemzőbb módja 
ezekben az évtizedekben a tutajozás volt. A székelyföldi folyók 
közül az Aranyoson folyt -  KŐVÁRY László 1847-ben írt köny
ve szerint -  tutajozás, ahol azonban nem a széki, a megcsappant 
erdőségek fáját úsztatták, hanem a kincstárét.61

A Nagy-Küküllő csak tavasszal, „hómenéskor" volt Zetela- 
kától tutajozható, „s ekkor -  írta ORBÁN Balázs -  több ezer tu
taj simul le zajgó hullámain."62 Az Olt Sepsziszentgyörgytől tu
tajozható, de ez nem esett a szállítás fő irányába, rajta jelentő
sebb tutajozás nem alakult ki.63 Ennek ellenére éppen az Olt for
rásvidékéről írta ORBÁN Balázs, hogy „a talaj hullámzatosan 
domborodott, e dombok sírhantjai a kiirtott ős erdőknek, mert 
az ember csak pusztítva tudja civilizálni a vadont."64

A Kis-Besztercén úsztatott tutajokon nemcsak deszkát, ha
nem borszéki borvizet is vittek a Duna felé. Az évente leúszta
tott tutajok számát ORBÁN Balázs hatezerre tette, tehát jelentős 
mennyiségű fa talált az ország határán kívül gazdára.65

A legjelentősebb víziút a Maros volt. Szászrégenben már a 
múlt század első felétől társaságba tömörülve igyekeztek a fake
reskedést megszervezni. A kifejlődött kereskedelemnek kezdő
pontja a Székelyföldbe nyúlt be, így jelen vizsgálódásunknak is
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tárgya. A tutajkereskedelem a székelyek előtt bizonyította, hogy 
a kiterjedt erdőségek jelentős értéket képviselnek. Ugyanakkor 
arra is példának szolgált, hogy ezt az értéket mások (fakereske
dők, közvetítők stb.) fogják kisajátítani, amennyiben nem sike
rül megfelelő érdekvédelmi-gazdasági szervezetet létrehozni. 
Nos, évtizedekig nem sikerült, így a Maroson folyó fakereskede
lem a székelyeknek legfeljebb többé-kevésbé biztos munkalehe
tőséget, semmint felhalmozást, tőkeképzést jelentett. Ennek 
azonban az ára az évente mintegy nyolcezer tutajhoz szükséges 
faanyag kitermelése volt.

A Maroson folyó tutajozásnak egyébként számtalan termé
szeti akadálya létezett, és itt is problémát jelentettek a vízjogi 
kérdések.66 Törvénytől várták mindkét kérdés megoldását csak
úgy, mint a letarolt erdőségek felújítási kötelezettségét. A „Har
gita" c. újság egyik levelezője írta 1872-ben: „kívánatos, sőt sür
gős lenne, hogy előbb a községi erdők czélszerű erdőszeti intéz
kedések és szabályrendeletek által a korábbi önkényes használat 
communismusa alól emanczipáltassanak s a közhasználat rend
szeresítessék, miáltal a mennyiségbeni hiány (ti. az erdők fogyá
sa) az érték és munkadíj emelkedésében pótoltatnék."67

Az erdő egyéb hasznosításai közül a szénégetést az 1860-as, 
70-es években is kiterjedten űzték. ORBÁN Balázs a nyárád- 
selyei szénégetők tevékenységének kapcsán írta, hogy a szenítés 
„oly roppant erdőpusztítással is jár, hogy Bekecsnek közelebb 
eső nyugati oldala már teljesen le van tarolva, s most már a tá
volabb eső keleti oldalon szenésznek (égetnek szenet)."68 
Ugyancsak ő ír arról, hogy Udvarhelyszéken, a Kormos és mel
lékvizei mentén, az erdőfülei bányaigazgatóság által haszonbé
relt erdőkben a szénégetők „roppant pusztítást visznek végbe", 
holott a vidéken kőszenet is lehetne bányászni. Szintén Udvar
helyszéken, a Tepej-patak mentén a hamuzsírfőzés erdőpusztító 
hatását ostorozta, sőt annak mielőbbi betiltását követelte.69

ORBÁN Balázs is hangoztatta azt -  az egyébként a Székely
föld természeti adottságaiból következő -  nézetet, hogy ezen a 
vidéken az erdők okszerű használatának kiemelt szerepe van. A 
rossz mezőgazdasági lehetőségek mellett ugyanis a székelyek az 
erdőből remélhetik a megélhetésüket addig, amíg -  ORBÁN Ba
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lázs reményei szerint -  a gyáripar a Székelyföldön is ki nem 
épül. „Addig pedig a fával kíméletesen kell bánni kedves atyafi
ak, hogy a jövőnek kamatozó tőkéje ne legyen idő előtt elfecsé
relve."70 A székelyek azonban kevésbé hallgathattak nagy jóte
vőjükre. A későbbiekben ugyanis láthatjuk majd, hogy a szinte 
felmérhetetlen kincset jelentő erdők, „a jövőnek kamatozó tőké
je" csaknem egyedüli lehetőségként kínálkozott a székelyföldi 
gazdasági nehézségek megoldására.

5.2 Az erdők zár alá helyezése és a bonyolult 
birtokviszonyok
Az ORBÁN Balázs által vázolt viszonyok megváltoztatására -  
erdészeti adminisztráció hiányában -  csekély lehetőség volt. Az 
1852. évi osztrák erdőtörvény mégis nyújtott némi megoldást az 
erdőpusztítások megakadályozására, amit a következő példán 
mutatunk be. Előtte azonban utalunk rá, hogy a törvény 16. §-a 
lehetővé tette az erdő zár alá helyezését abban az esetben, ha a 
tulajdonos közbirtokosság nem tud az erdő kezelésében meg
egyezni. Erre kínálkozik egy háromszéki példa 71

1868 áprilisában Gelence község 12 olyan erdőrészének zár 
alá helyezéséről határozott, amely erdőrészek egy részében más 
községeknek is volt érdekeltségük. A határozat ellen Haraly 
község felszólalt a széki hatóságoknál, mert érdekeit csorbítani 
látta. Legelőször azt kifogásolta, hogy ő nem haszonélvezője -  
miként azt Gelence állította -  a szóban forgó erdők egy részé
nek, hanem Gelencével együtt tulajdonosa. Ugyanakkor azt is 
kifejtette, hogy más erdeje nincs, ahol legeltethetne (!). Igaz 
ugyan -  enyhítette Haraly az előbbi kijelentését - ,  hogy Zabolá- 
val is van közös erdeje, de az a községtől távol fekszik. Oda 
„zordon időben" nem lehet elmenni fáért. A zár alá helyezés el
leni érvei sorába még azt is felvette, hogy amennyiben a zárlat 
alatt álló erdőkben a fa „még jobban megnövesztetnék", a vad 
elszaporodna, amely nemcsak a háziállat-állományban, hanem 
az emberben is kárt tenne.

A zárlatban a másik érdekelt község, Hilib is kifogásolni va
lót talált. Érvei csaknem megegyeztek Haralyéval, de különösen 
kiemelte, hogy a „tarló szabadulásig" marháit nem tudja hol le
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geltetni. A marhákat pedig -  érvelt a község -  szintén veszé
lyeztetik a zár alatt tartott erdőben elszaporodó ragadozók.

Imecsfalva is bekapcsolódott a vitába, de ő Gelence védelmé
re kelt. A két községnek ugyanis közös erdőterülete is volt. Fel
tételezhető, hogy Imecsfalva esetleg attól tartott: Gelence neta
lán majd nem a már megjelölt 12 erdőrészt, hanem éppen a kö
zös erdejüket helyezi zár alá. A gelenceiek támogatására leírták, 
hogy a község a máshol tilalmazott erdőiben példás gazdálko
dást folytat. Egyébként pedig a tilalom alá helyezendő erdőkből 
a községnek amúgy sincsen haszna. Haraly és Hilib pedig más
hol is rendelkezik erdővel, használják azokat.

Természetesen a szék nem az imecsfalviak javaslatára hagyta 
jóvá a gelenceiek határozatát, hanem széki szakértőket küldött 
ki. Azok megállapították, hogy az erdőben apró 1-2 hüvelyk 
(2,6-5,2 cm) nyír- és mogyorófák, illetve 3-4 hüvelyk (7,8-10,4 
cm) fenyők találhatók. (Tehát mai fogalmaink szerint tipikusan 
leromlott erdő.) így 1869-ben Háromszék kimondta az említett 
12 erdőrészre a tilalmat. Igaz, a legeltetést megengedte, azzal a 
kikötéssel, hogy az nem károsíthatja „a már sarjadzásnak in
dult" fákat. Tilalmi gondnokul pedig egy gelencei lakost nevez
tek ki.

Sem Haraly, sem Hilib nem fogadta azonban el a határozatot. 
Haraly egyenesen a széki szemlebiztosok megállapításait vonta 
kétségbe. Majd hivatkozott az 1852. évi erdőtörvényre, amely 
szerint nem jól alkalmazták volna a közös birtoklású erdőkre 
vonatkozó eljárást. Sőt felemlítette, hogy némely erdőrészben 
(Székely)Petőfalva is társbirtokos, de őt nem is kérdezték meg. 
A legfontosabb megállapításuk viszont az volt, hogy a község 
ezen erdőrészek zárlat alá helyezésének következtében nem tud 
élni.

Hilib szintén utalt rá, hogy a közös erdő sorsát csak közös ha
tározat alapján dönthetik el. Ráadásul kifogásolták a zárgond
nok személyét is, hiszen az gelencei lévén -  vélték Hilibben -  el
fogult lehet a szomszédos községek lakóival szemben.

A szék újra megvizsgálta az ügyet, de annak csak a legfonto
sabb részét. Nevezetesen, hogy a két községnek van-e máshol is 
erdeje, ahonnan a faszükségletét, illetve a legeltetést biztosítani
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tudja. Miután úgy találta, hogy van, a tilalmat addig is megerő
sítette, míg a fellebbezés révén abban a Belügyminisztérium 
dönt.

A minisztérium 1869-ben szakértőket küldött ki a kérdés 
megvizsgálására. A tárgyaláson Imecsfalva képviselőjét nem 
hallgatták meg, mert -  mint láttuk -  nem volt közvetlenül érde
kelt. Gelence viszont előadta, hogy a 12 erdőrészből egyet, a he
tediket tévedésből vették fel, annak zár alá vételére tett javasla
tát visszavonja. Hogy fogalmunk legyen az erdőterületek nagy
ságáról is, megjegyezzük, hogy ez a visszavont terület 726 kh 
(418 ha) volt. Továbbá előadták, hogy Hilibbel 472+610 kh-on 
(272+351 ha) van közös faizási és legeltetési joguk, 620 kh-on 
(357 ha) pedig közös faizási joguk. Mindezeken kívül Hilibnek 
van még 800 kh (460 ha) erdőterülete, ahol saját faizási és legel
tetési joggal bír -  mondták a geleceiek.

Harallyal 236+726 kh (136+418 ha) erdőben van közös legel
tetési és faizási joguk, sőt Haralynak Zabolával is van 800 kh 
(460 ha) erdője, ahol faizási jogot gyakorolhat, illetve 400 kh 
(230 ha) saját erdőterülete.

Haraly képviselője mindezeket hallva megjegyezte, hogy nz 
adatok, illetve a számokhoz kapcsolódó erdőrésznevek csak a 
hatóság félrevezetését szolgálják, nem fedik a valóságot. Úgy
hogy a minisztérium újabb tárgyalást tűzött ki, amelyre -  ha
lasztások után -1870  szeptemberében került sor.

Itt eltekintünk a területi adatok körül kialakult vitától, csak 
azt jegyezzük meg, hogy szó sem volt már a falukhoz közel fel
növő erdőkben elszaporodó „vadakról" Sokkal inkább a közsé
gek gazdasági érdekéről, amely a közös tulajdon, illetve szolgal
mi jogok mellett nehezen volt összeegyeztethető. Mind Haraly, 
mind Hilib kiemelte, hogy más erdőterületeit nehezen tudja 
megközelíteni, tehát gyakorlatilag nem veszi azoknak hasznát.

Újra szakértőket küldtek ki, akik éppen ezeket az erdőket 
szemlélték meg. Megállapították, hogy például Haralynak Za
bolával közösen birtokolt erdőrészeit a községtől „ökörrel utaz
va 2 s legtávolabb része 3 óra idő" alatt lehet megközelíteni. Te
hát használhatók, a község gazdálkodásába ezen erdők bevon
hatók.
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A zár alá vétel nem károsítja a községeket -  vélték a miniszté
riumban is - ,  de a községek újra panasszal éltek. Ezúttal azt ki
fogásolták, hogy nem vizsgálták meg: vajon a zár alá kerülő er
dőrészekben nem lehetne-e faizásra, illetve legeltetésre szolgáló 
részeket kijelölni? 1871 májusában erdészeti képesítésű szakér
tők tárgyalták meg a kérdést. Néhány helyen megengedhetőnek 
vélték a faizást és legeltetést, de az érdekelt községek azt nem 
fogadták el. (Az erdészek egyébként a tölgyesek kezelésére is 
tettek a községeknek javaslatokat.)

Az így összeálló anyagot felterjesztették a belügyminiszter
hez, aki kikérte a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi
niszter erdészeti szakembereinek a véleményét is. ő k  támogat
ták a zár alá helyezést, sőt kiemelték az erdészeti szakértői véle
ményben foglalt erdőkezelési ajánlások betartását. így kerültek 
Gelence község javaslatára az erdők zár alá.

A fenti, hosszadalmas ügymenetből mindenképpen ki kell 
emelnünk, hogy a székelyföldi birtokviszonyok bonyolultsága 
mindenféle központi akarat érvényesítését nehézzé tette. Tehát 
az erdészeti rendszabályok és a sürgető erdészeti igazgatás ki
építése csak a birtokviszonyok rendezésével párhuzamosan ha
ladhatott. Egyelőre azonban küzdeni kellett az általános, az 
egész országra kiterjedő erdőtörvényért, amelynek révén a szé
kelyföldi erdőket is egységes irányítás, ellenőrzés alá lehet he
lyezni.

5.3 Bedő Albert tevékenysége
Az erdőtörvény mielőbbi meghozatala és életbe léptetése szem
pontjából meghatározó volt BEDŐ Albert tevékenysége. A ké
sőbbi országos főerdőmester már ekkor, az 1870-es évek elején 
élénk propagandát fejtett ki a Székelyföldön megvalósítandó 
okszerű erdőkezelés érdekében.

Az 1874-ben készült kimutatása szerint a Székelyföld 
2.061.500 kát. holdnyi (1.186.393 ha) területén 1.030.849 kát. hold 
(593.254 ha) erdő található. Az összerdőterület a székely székek 
között a következőképpen oszlott meg:72
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Szék kh (ha)
Erdőterület
lakosonként

(kh/fő)

Csíkszék 411.285 (236.685) 4,02

Háromszék 354.377 (203.944) 3,22

Udvarhelyszék 191.536 (110.229) 1,95

Marosszék 62.827 (36.157) 0,68

Aranyosszék 10.824 (6.229) 0,55

Összesen 1.030.849 (593.254)

Ekkora erdővagyont -  érvelt BEDŐ -  mindenképpen, még az 
erdőtörvény meghozata előtt is szabályozottan, okszerűen sza
bad csak kezelni. Ennek érdekében a Székely Művelődési és 
Közgazdasági Egyesület 1874-ben összefoglalta, s az illetékes 
miniszteriális és parlamenti tényezők elé terjesztette a székely- 
földi erdők érdekében meghozandó legfontosabb intézkedése
ket.

A memorandumban abból indultak ki, hogy a Székelyföld 
felét elfoglaló erdők okszerű használata nemcsak a vidéken lakó 
székely nép alapvető érdeke, hanem az egész ország gazdasága 
szempontjából fontos. A különleges, elsősorban a Székelyföldön 
foganatosítandó intézkedéseket pedig 16 pontban írták le:

1/ Mind a székek, mind a nagyobb erdővel rendelkező erdő- 
birtokosok alkalmazzanak szakképzett erdőtiszteket;
2 / Az erdők felügyeletével és kezelésével megbízott erdőtisz
tek haladéktalanul fogjanak hozzá a kerületükben lévő erdők 
leírásához, illetve a lakosság faszükségletének megbecslésé
hez;
3 /  A községek alkalmazzanak erdőőröket (erdőszolgákat);
4 / A községi erdőőrök gondoskodjanak csemetekertek létesí
téséről és a csemetenevelésről;
5 / Csak a legkorosabb erdőkben engedélyezzék a fakiterme
lést akkor is, ha ezek az erdők esetleg nehezebben megköze
líthetők;
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6 / A kitermelés alá vont erdőkben 10 éves legeltetési előtilal- 
mat léptessenek életbe;
7 / Az évente vágásra kerülő erdőterület -  80 éves vágásfor
dulót feltételezve -  az összterületnek legfeljebb 1/80-ad része 
lehet;
8 /  A vágásterületen legeltetni az új erdő felnövekedéséig ti
los (utótilalmas);
9 /  A közös fahasználatból, illetve az esetleg értékesített fából 
befolyó összegből a községi lakosok a birtokuk arányában ré
szesüljenek;
10/ A fel nem újult vágásterületeken, kopárokon a legeltetést 
be kell szüntetni, s az erdősítést el kell kezdeni;
11/ Valamennyi székelyföldi erdő állapotáról -  állami költsé
gen -  összefoglaló értékelést készítsenek, amelyben a legfon
tosabb teendőket is meghatározhatják;
12/ A lakosság -  az erdélyi kincstári erdészeti egységek al
kalmi munkásaként -  igyekezzék a szakszerű erdei munká
ban jártasságot szerezni;
13/ A Székelyföldön tervezett földművesiskolában az erdé
szeti ismeretek oktatására különös súlyt helyezzenek, ezért 
ott „erdészeti szaktanítót" alkalmazzanak;
14/ A tervezett székelyföldi földművesiskola mellett műfara
gó iskolát is szervezzenek, ahol fiatal székelyföldi tanító -  
megfelelő külföldi tanulmányút ismereteivel is felvértezve -  
alkalmazásáról gondoskodjanak;
15/ Az erdők felosztását egyelőre állítsák le;
16/ Az Egyesület a tényleges problémák, kérdések felmerülé
sekor kész további javaslatokat tenni.
A pontokba foglalt javaslatok egy részében (lásd például 6-8. 

pontokat) felismerhetjük az 1879. évi erdőtörvény megfelelő 
rendelkezéseit. Ugyanakkor néhány követelmény (például az 1. 
és 3. pontokban) csak idővel, az 1898. évi erdőtörvénnyel való
sult meg. Az erdők felosztásával, illetve a jövedelmükből való 
részesedés kérdésével kapcsolatos követelmények viszont még 
századunkban is nehézségeket okoztak. A teendők első felvázo
lása azonban mindenképpen segítette a későbbi kibontakozást. 
Ezt a kibontakozást pedig csak egy átfogó erdőtörvény, és az 
annak alapján álló erdészeti szervezet kiépítése jelenthette.
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BEDŐ fellépése Budapesten ugyan egyelőre visszhang nélkül 
maradt, de a Székelyföldön nem. DÁNIEL Gábor, Udvarhely
szék főkirálybírája a következő évben, 1875-ben a felhívásra vá
laszolt.73 Ostorozta a fapazarlást, az erdőégetéseket, az irtáso
kat. Megoldásként nemcsak az országos intézkedés (erdő
törvény) mielőbbi meghozatalát, hanem a székelyföldi birtok- 
viszonyok rendezését sürgette. Ez utóbbival kapcsolatosan he
lyesen ismerte fel, hogy a birtokrendezések lezárásáig rendes er
dészeti üzemtervet nem lehet készíteni, tehát a rendezést még 
az erdőtörvény előtt el kell végezni. Csak azt nem látta, hogy az 
arányosítás és a tagosítás, egyáltalán mindenféle birtokrendezés 
elhúzódó, akár évtizedekig tartó feladatot jelent.

DÁNIEL Gábor Udvarhely vármegyében felmérette az 1860- 
tól 1876-ig kipusztított erdőket.74 A járásonként összesített ki
mutatás végeredménye 11.236 kh (6.466 ha) volt, ennyivel csök
kent 16-17 év alatt csak Udvarhely vármegyében az erdők terü
lete, s lett helyettük kopár legelő, esetleg szántó. Pedig ebben a 
számban a letarolt erdők helyén fenövő „ciheresek" nincsenek is 
benne -  azok továbbra is „erdőkként" szerepeltek.

Szükség van tehát minél előbb egy erdőtörvényre és az erdé
szeti igazgatás kiépítésére!

A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület 1877 janu
árjában ismét a képviselőházhoz fordult az erdőtörvény mielőb
bi elfogadásának érdekében. A memorandumban külön is rá
mutattak az elkopárosodás veszélyére: „A székelyföld lakossá
gának kézi munkaképessége legkiválóbban az erdei munkák 
végzésében és erdei- vagy faipar-gyártmányok készítésében áll- 
ván, az erdők elpusztításával, vagy a felhasználásra alkalmas ál- 
laboknak kíméletlen faüzérek részéről, az erdő felújítását telje
sen figyelmen kívül hagyó s napjainkban is folyamatban lévő 
rohamos felhasználása által, ezen országrész lakossága munká
jának érvényesíthetésétől, s ezzel úgyszólva mindennapi kenye
rétől fosztatik meg. De nem kevésbbé van marhatenyésztése is 
veszélyeztetve az által, hogy a fakészlet felhasználása előtt ok
szerűen igénybe vehető jó erdei legelő helyét, az új erdő nevelé
sének elmulasztása következtében, sziklás és vízszegény kopár 
hegyoldalak váltják fel."75
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Az 1879. évben aztán végre megszületett az erdőtörvény, 
amelyet XXXI. törvénycikként jegyeztek be. A törvény alapján 
elkezdték az erdészeti szervezet kiépítését, s idővel a Székelyföl
dön is megjelentek az első szakképzett, állami alkalmazásban lé
vő erdészek.

44


