
9. ÖSSZEFOGLALÁS
A székelyföldi erdők története évszázadokig az országrész be
népesüléséhez kötődött, s a megtelepedett lakosság közvetlen 
erdőirtását, erdőhasználatát jelentette. Az erdőket mint művelés 
alá vonható, meghódítandó földeket tekintették, amelyeket az 
azt használatba vevő lakosság birtokolt. A használatnak fokoza
tosan kialakultak a közösség által szabályozott normái. Később 
a központi, állami igazgatás is hatást gyakorolt az erdők birtok
lására, majd az ott folyó tevékenységre. A XVIII.-XIX. század 
fordulóján a székely székek egy része támogatta, a másik része -  
elsősorban a kevésbé benépesült, nagy erdőségekkel rendelke
zők -  pedig ellenezte az okszerű, hosszútávú erdőgazdálkodás
ra tett állami lépéseket.

A XIX. század azonban már az állami bevatkozás, a mindenre 
kiterjedő szabályozások jegyében telt el. Ezt megkívánta a gaz
daság fejlődése és a népesség gyarapodása, s bizonyos fokig a 
korábbi közösségi szabályozások továbbfejlesztésének a szüksé
gessége is. Itt azonban felvetődik néhány, az erdőgazdálkodá
son jóval túlmutató probléma is.

A Székelyföld földrajzi és politikai helyzete önmagában hor
dozta a székely társadalom meg-megújuló gazdasági és társa
dalmi konfliktusait Miként könyvünk elején BÖZÖDI György 
írása kapcsán már utaltunk rá, a Székelyföld nehézségei csak fo
kozatosan, tulajdonképpen csak századunkban tudatosultak az 
egész magyar közvéleményben. A válságok azonban nem a du
alizmus és nem is a a hagyományos székely társadalom felbom
lása -  tehát a XIX. század középső harmadának -  jellemzői, ha
nem azok számos elemükben korábban is megvoltak. Az erdők 
és az erdőgazdálkodás szempontjából azonban éppen a XIX. 
század második felétől végbemenő változások bizonyultak 
meghatározónak.

Az erdők ugyanis évszázadokig tartalékföldeknek számítot
tak. Ezek megóvása, a gazdálkodásba bevont részek ésszerű 
hasznosítása a hagyományos székely jogrendbe beleillett, így 
nagyobb feszültségek nélkül volt megoldható. A XIX. század 
második felében azonban az erdők, a faanyagok fokozatosan
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felértékelődtek, így a Székelyföldön található jelentős természeti 
kincs is egyre értékesebbé vált. Mindez akkor történt, amikor a 
székely társadalom -  nem utolsósorban gazdasági okok miatt- 
jelentős változáson ment át. Modernizálódott, amely moderni
zációs folyamatba beletartozott a birtokközösségek felbomlása 
is. Mivel ezek a birtokközösségek jórészt az erdőkhöz kapcso
lódtak, az erdők helyzetét a székely társadalmi átalakulás folya
mata is közvetlenül érintette.

A tőkés társadalmi-gazdasági berendezkedés szempontjából 
az erdők, a használaton kívüli faállományok tulajdonképpen a 
tőkeforgalomból kivont kincsnek számítottak, amelyet viszont
-  éppen a fa felértékelődése miatt -  érdemes volt forgalomba 
hozni. Ugyanakkor a székely birtokosok is -  természetesen elté
rő mértékben ugyan, de egyértelműen -  a fa, az erdők tőkefor
gásba történő bevonásában voltak érdekeltek. A társadalmi-gaz
dasági átalakulás terheit ugyanis jórészt egyetlen értéktárgyuk
ból, az erdőből fedezhették.

Ezek után már csak az a -  cseppet sem lényegtelen -  kérdés 
maradt hátra, hogy vajon megfelelő módon ment-e végbe a szé
kelyföldi erdők kincsképző szerepének korlátozása, a tőkés gaz
dálkodás, s így a modernizáció szolgálatába való állítása. Az er
re a kérdésre adandó válaszunk előtt még egy, szintén a tőkés 
gazdálkodásból fakadó problémát kell megvizsgálnunk.

A faállományok hosszú, 80-150 évre terjedő életéből követke
zik, hogy a tőkés gazdálkodás rövidtávú, mind gyorsabb megté
rülési idővel számoló rendszerébe az erdők nehezen illeszthetők 
be. Ebből következik, hogy az erdésztudomány klasszikusai 
már a XVIII. században törekedtek arra, hogy az erdőgazdálko
dás, az erdők csak részben kerüljenek bele a tőke körforgásába. 
Ennek érdekében kimondták, hogy az erdőkből csak a minden
kori kamatot, azaz a faállomány évi növedékét (az átlagnövedé- 
ket) szabad kivenni, így a fatőke érintetlen marad, esetleg -  mi- 
sőségi fafajcserékkel stb. -  még gyarapszik is. A modem erdő
törvények, így az 1879. évi XXXI. te. is ennek alapján írták elő a 
hozamszabályozást, amelyet az üzemtervekben részletesen rög
zíteni kellett. Itt azonban egy lényeges elemtől kénytelenek vol
tak eltekinteni. Ezt pedig a szabályos gazdálkodás indításának
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körülményei és terhei jelentették. Úgy tettek, mintha korábban 
is és a jövőben is csak a (fa)kamatot használták volna, illetve 
használnák. Pedig a statisztikai adatok alapján 1885-től 1913-ig 
a Székelyföldön legalább 28 ezer hektárral csökkent az erdőterü
let, a faállományok értéke pedig (azonos árakon számolva) bizo
nyára ennél is nagyobb arányban.

Tehát a székelyek kénytelenek voltak a fatőkét is megtá
madni. Azaz a modernizáció, a tőke mobilizálásának az ára az 
erdők egy részének az elvesztése volt. Hogy ezt erdészeti mód
szerekkel mennyire lehetett volna korlátozni, esetleg megakadá
lyozni, azt a következő kérdésekre adott válaszokkal próbáljuk 
megvilágítani.

Szükségszerű volt-e, hogy a magántulajdonba kerülő erdők 
kikerüljenek az erdőtörvény, az erdészeti igazgatás rendelke
zései alól? Nem, de a korabeli, szabadversenyes kapitalista gaz
dasági rendszer, s az ennek megfelelő szabadelvű társadalmi 
berendezkedés nem tett lehetővé nagyobb beavatkozást a magá
nerdők gazdálkodásába. Még az állami erdőkezelés kiterjeszté
sét, például székelyföldi működését is túlzásnak tartották.

Az állami erdőkezeléssel kapcsolatban vetődik fel a második 
kérdés: nem lett volna-e jobb az állami erdőkezelés helyett ál
lami erdőgazdálkodást megvalósítani? Közösségi erdőket ille
tően egyetlen egy helyen, a naszódvidéki erdők esetében volt 
erre példa, de ott a birtokjogi viszonyok rendezettek voltak. A 
Székelyföldön ezt nem lehetett volna technikalilag sem megva
lósítani (sok birtokos, akiknek nagyon különböző minőségű er
dőjük volt), sem pedig anyagilag. Az állami erdőgazdálkodás 
ugyanis évtizedekig központi beruházásokat igényelt volna, 
amit az ország nem tudott pénzügyileg támogatni. Csak kisebb 
csemetekert-létesítésekre, kopárfásítási támogatásokra futotta, 
nem pedig szállítási útvonalak építésére, netalán birtokvásárlá
sokra. A Székelyföldön -  ellentétben Erdély és az ország más vi
dékeivel -  az állam nem vásárolt kiterjedt birtokot, sőt bözbirto- 
kossági arányrészek megszerzésére sem törekedett.

A szakmailag indokolt, megalapozott esetleges állami erdő- 
gazdálkodás bizonyára komoly politikai ellenállást gerjesztett 
volna, hiszen minden, az erdővel kapcsolatos központi rendel
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kezés közvetlenül érintette az emberek mindennapjait. S itt az 
erdei legeltetés századunk elejére úgy-ahogy történt megoldását 
említhetjük meg. Miközben a székelyföldi erdők 80%-án lehetett 
legeltetni, a székelyföldi viszonyok romlásának elsődleges oka
ként a képviselőházban még mindig az erdei legeltetés betiltását 
jelölték meg. Tehát a kérdésünk: vajon az erdészet volt a vidék 
gazdasági, így népesség megtartó viszonyainak romlásáért az 
egyedüli felelős?

Láttuk, hogy a kortársak közül többen az erdőtörvény szigo
rú rendelkezéseit is a kivándorlás egyik okaként tüntették fel. 
Kétségtelenül, az erdőgazdálkodás állami ellenőrzése korlátokat 
szabott a korábban rendszertelen fa- és erdőhasználatoknak. Az 
erdőtörvény egyfajta ideális mező-, ezen belül legelő- és rétgaz
dálkodási körülményeket feltételezett. Ezek azonban nem álltak 
fenn, ezért ott is erdőgazdálkodási probléma keletkezett, ahol 
tulajdonképpen a nem megfelelő módon kezelt rétek, legelők 
okoztak gondot. A legelőerdő-üzem meghonosítása akár gyógy
ír is lehetett volna az említett panaszokra. Éppen ez az üzem 
mutatta, hogy csupán az erdőgazdasági eszközök elégtelenek a 
vidék gazdasági viszonyainak a megjavítására.

Az erdőtörvény a legeltetéshez, az állattenyésztéshez hason
lóan a házi faipart is hátrányosan érintette. Tehát itt is feltehet
jük a kérdést: vajon az esetleges engedmények, a szabadabb 
erdőhasználat megtartotta volna a hagyományos székely házi 
faipart?

Nem, bizonyára nem. Talán egy-két évtizeddel később sor
vadt volna el, de a gyári készítmények, a vasúttal viszonylag ol
csón és gyorsan, nagy tömegben piacra vihető készítmények 
mindenképpen a teljes visszaszorulását okozták volna. Az erdő
törvény ezt a folyamatot legfeljebb felgyorsította. Helyébe azon
ban jelentős lehetőséget adott: a Székelyföldön elkerülhető volt 
a kíméletlen erdőgazdálkodás, s megmaradt az erdőkhöz, a fá
hoz kapcsolódó gazdálkodás kibontakozási lehetősége. Hogy ez 
valóban nagy vívmány volt, mutatta az első, különösen pedig a 
második világháború utáni változás, amikor az erdőgazdálko
dás céljainak átértékelése a Székelyföldön is alapvetően új vi
szonyokat teremtett.
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A fával, az erdővel együtt élő székely közösségek gyorsan, 
csaknem robbanásszerűen bomlottak fel (ennek a folyamatnak a 
végére aztán az államosítás tett pontot), de talán ennél a bom
lásnál is hamarabb végbement a székelyföldi emberek és a ter
mészet viszonyának megromlása. Míg az erdő korábban meg
hódítható, birtokba vehető jószág volt, amelyet ugyan csak (töb- 
bé-kevésbé) szabályozott módon lehetett használni, a XIX. szá
zad végére az erdő a lakosság zömének szemében tiltott hely
nek számított. Ez ugyan ténylegesen nem így volt, de az embe
rek tudatában így tükröződött: „erdő ugyan volna, de nincs 
fa/'252

159


