
Vélekedések az erdők pusztulásának megakadályozásáról

,?A polgárosodás alacsony fokán a küzdelem 
az erdő ellen, az erdőirtás, a polgárosodás 
magasabb fokán a küzdelem az erdők 
fentartásáért, az erdővédelem teszi az emberi 
tevékenység egyik főmozzanatát”

/Acsády Ignác, 1896./

A mottóként idézett sorok Acsády Ignác történetírótól származnak, ki a Ma
gyar Gazdaságtörténeti Szemle ül. évfolyamában /Bp., 1896./ méltatta az 1896- 
ban megjelent Magyar Erdészeti Oklevéltár három kötetét, Tagányi Károly 
(Nyitra, 1858-1924, Bp.) egyik legjelentősebb munkáját.

Folytassuk az értékelés gondolatát: „A gazdasági haladás rendszerint azzal 
kezdődik, hogy az ember ellenségének tekinti az erdőt, fejszével, bárddal, tűz
zel megy reá, uralmát vissza igyekszik szorítani, hogy a földművelésnek szűz 
termő erővel megáldott új területeket nyerjen. Mint minden harcz, az erdő ellen 
indított is szertelenséggel, számítás és terv nélkül szokott folyni. Az ember ott 
veri-vágja az ellenséget, a hol találja. így az erdő, a nép anyagi virágzásának 
egyik nagyfontosságú tényezője, mely szigorúan, kérlelhetetlenül meg szokta 
bosszulni a rajta elkövetett bűnöket, a legnagyobb mértékben pusztulásnak 
indul. Pedig szükség van reá [...]” /356./.

Majd a méltatás végén ezt olvashatjuk:„Általában azt látjuk, hogy az állam 
tudatára ébredt annak, hogy ő a nemzet gazdasági érdekeinek első és leghaté
konyabb gondviselője, mihelyt ismerni kezdte ama nagy és komoly kötelessé
geket, melyeket a közvagyon fokozása érdekében teljesítenie kell, nyomban 
gondozása alá vette az erdészetet mint a nemzeti vagyonosság egyik fófontos- 
ságú tényezőjét” /uo. 360./.

A szakirodalom /Magyar Életrajzi Lexikon II., Bp. 1969./ Tagányi Károly 
történész, akadémikus fömunkái közé elsősorban A földközösség története Ma
gyarországon /Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, I. évf., 1894/ c. dolgozatát 
/németül is, új kiadás 1950-ben/ sorolja, valamint a Magyar Erdészeti Oklevél
tár három kötetét.

Idézett dolgozatában Tagányi hangsúlyozta, hogy a földközösség Erdélyben 
legtovább uralkodott. Ami pedig az erdélyi községi vagyonra vonatkozó 
nézeteit illeti, kifejtette, hogy eredetüket a földközösségeknek köszönhették: 
„Mert még ott is, a hol királyi vagy más adománynyal, cserével, záloggal stb. 
találkozunk, annak tárgyai a legtöbb esetben havasok, erdők, legelők, puszták 
és vizek voltak, vagyis mind olyanok, melyeknek használata más, mint közös, 
már természeténél fogva sem lehetett. Ott pedig, hol a községi vagyon nem
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ilyen okleveleken alapszik [Székely székek], azt közvetlenül a földközösségből 
kell származtatnunk. A község ugyanis, mint jogi személy csak újabbkori foga
lom. Azelőtt a községi tagok összessége képezte a községet s az tagjaitól külön 
nem volt választható. [...]” /uo. 213./. (-> Csík erdőbirtokpolitikusa c. fejezetet 
is.)

Az oklevéltár három kötete összesen 772 okiratot tartalmaz, az elsőt 1015- 
ből, az utolsót 1867-ből. Nyelvére nézve a gyűjtemény kétharmad része német 
szövegű, a többi magyar vagy latin. A kutatott területre vonatkozó első oklevél 
1639-ben kelt: „Kivonat Csík-Szent-Mihály székely falu törvényéből, erdejé
nek megóvásáról”, az utolsó pedig Aranyosszéknék a fökormányszékhez fölter
jesztett erdőrendtartása 1840-ből.

Megtaláljuk az oklevéltárban azt a három erdőtörvényt is, melyek Erdélyben 
érvényben voltak az 1879-es erdőtörvényt előtt, éspedig:

-  az 1791. november 28-án az erdélyi országgyűlés által hozott XXX. tör
vénycikket az erdők megóvásáról,

-  az 1812-ts erdőtörvényt, az erdélyi országgyűlés XXXIV. törvénycikkét 
az erdőlés rendjéről,

-  az 1852. dec. 3-án kiadott császári nyíltparancsot, mely 1858. január 1- 
jével Erdélyben mint erdőtörvény lépett életbe.

Hasonlóképpen fellelhetjük Tagányi gyűjteményében az 1781-ben kelt, II. 
József-iéle, 53 pontból álló, magyar nyelvű erdőrendtartást is, az állam első 
általános erdészeti intézkedését, mellyel az erdők gondozása közüggyé vált /EO 
13. 445-463./. A fordítás dicséretes munka: érthető, latinosságoktól mentes. 
Apáczai Csere János óta - vagyis 1653-tól - elvétve olvashatunk ennyire ma
gyaros nyelvezetű erdészeti szöveget, mely meggyőz arról, hogy mindig is volt 
egy idegen kifejezésektől majdnem teljesen mentes magyar erdészeti szaknyelv, 
és ha ezt egyesek nem alkalmazták, az elsősorban kényelmességből történt. 
(-►Erdészeti irodalmunk kezdete c. fejezetet is.)

Jó száz évre volt szükség ahhoz, hogy a XVII. század francia erdészeti 
nagymesterek (les grand-maitres des foréts: G. L. Lecercle de Buffon - 1707- 
1788 -, R. Féchault de Réaumur - 1683-1757 - és K. L. Duhamel du Monceau - 
1700-1780 -) által, a colbertizmus hatására megfogalmazott tanok, a németek 
által átültetett formában a székely székekhez is eljussanak. E lassú folyamatot 
megelőzően - mely végül is az idézett erdőrendtartásban vált kézzelfoghatóvá - 
elsősorban a székely népi erdészeti kultúra hatása érvényesült, melyről Imreh 
István A rendtartó székely falu c., alapvető munkájában /Bük., 1973./ írt rend
kívül meleg hangú összegezést: „Az erdőt óvó, a pusztítását tilalmazó végzé
sek, az erdőlés rendjét megszabó határozatok olyan népi erdészeti kultúráról 
tanúskodnak, amelynek n. József erdőrendtartása mellett sem kellett szégyen
keznie” /112./. (—> A székely falu krónikása c. fejezetet is.)

Huszonhat évvel a II. József-féle erdőrendtartás megjelenése után, 1807-ben 
Erdély számára egy második ,jilvestis ordó”-t hagytak jóvá. A Tagányi szer
kesztette oklevéltár tartalmazza azt az 1800. május 14-én kelt körrendeletet,
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mellyel „az erdők pusztítását meggátló leghathatósabb módokról” a törvényha
tóságok véleményeit kérték. A székely székek és városok ezen vélekedésti er
dészettörténetünk legbecsesebb oklevelei közé tartoznak.

Az oklevéltár tanúsága szerint sorrendben az első fölteijesztett vélemény az 
erdők megóvásaról a kis Bardóc fiúszéké, honnan már 1800. július 8-án vála
szoltak, az utolsó javaslat pedig Felső-Fehér-megyéjé - 1804. szeptember 12-én 
kelt -, melynek egyes területei (pl. Kanta járás) a vizsgált terület határain belül 
voltak.

Későn, 1804-ben válaszolt „A két Oláhfalu tanácsa” is a főkormányszék 
körrendeletére, de az utókor bizonyára megbocsátja késlekedésüket, mert jelen
tésükben találjuk erdészeti közigazgatásunk több évszázados írásbeli hagyaté
kának, az erdő értékéi bizonyító egyik legszebb sorait: „az egész országbéli 
lakosok között ha valakinek, valójában nékünk legszükségesebb [az erdő], aki
nek csupán csak fából van minden élő okunk [használt tárgyunk?]” /EO n. 
858./. Majd: „és akinek az előbbeni hallatlan szélvészek mián is erdőbeli élő 
okunk úgyannyira elpusztíttatott és megfogyatkozott, hogy más, messze való 
szomszéd helységekből élő okunkra szolgáló erdőköt árendán [bérösszegért] 
kelletik kifogadnunk és hosszas veszedelmes utakon vecturálnunk [fuvaroz
nunk]” /uo./.

A „két Oláhfalu” erdőszeretete nagy bölcsességükre vallott. Ismerték az er
dő nagy eltartóképességét, de azt nem értékelték túl. „Lakossai a’ deszkával 
való kereskedésből és a’ szövésből élnek”, írta róluk Teleki József 1799-ben. 
/Teleki József gróf: Úti jegyzések (1799) Közli: Domokos Pál Péter, 1937. 
Kolozsvár. 31./ Vagyis, az erdő termékét - a fát és a füvet - minél gazdaságo
sabban kellett feldolgozni és értékesíteni.

Érdemes elidőznünk Bereck városának a fokormányszékhez intézett jelenté
sén is. A kis határszéli „város” - Berecket Zsigmond király 1426-ban tette me
zővárossá - területének erdősültsége 75 % volt, és tanácsa mégis mennyivel 
más meggondolás alapján vélekedett az erdőről, mint „Csíkország” tisztjei, hol 
az erdősültség csak 47 % volt, és a Maroson, valamint a Kis-Besztercén folyta
tott tutajozás tízezreknek munkaalkalmat, pénzkeresést jelentett. /Vö. EO n. 
772-773./ Berecken „erdeink jó gondviselése”, Csík-Gyergyó-Kászonban a 
felesleges erdők pusztítása a cél, anélkül, hogy a szék tisztei valamennyire is 
meghatározták volna a „felesleges” fogalmát. Mindkét helyen az erdei legelte
tésre alapult állattenyésztés volt a fő jövedelmi forrás, a fa értékesítése tekinte
tében pedig Alcsík és Kászon feltételei megegyeztek a bereckiével. És mégis, a 
gazdasági felemelkedés útját keresve, a két törvényhatóság álláspontja homlo
kegyenest különbözött!

Orbán Balázs Bereck város „constitutiójának” ismertetésekor annak erdé
szettörténeti jelentőségére is kitért: „12. Az is uzusban van eleitől fogva - ol
vashatjuk A Székelyföld leírása ül. kötet 123. oldalán -, hogy némely haszon- 
vehetetlen erdős helyek haszonvehetőségekig tilalom alatt tartatván őriztesse
nek, akkor pediglen az városi közönség között aequaliter subdividáltassanak 
[egyenlően felosztassanak].” Előrelátó, bölcs intézkedés volt: megvárni azt az
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időt, amikor a megváltozott feltételek értékesíthetővé teszik az erdőt és akkor 
felosztani kitermelés céljából, nem pedig értelmetlenül pusztítani, felperzselni 
az egyelőre jövedelmet nem jelentő erdőt.

Az idézett erdészeti oklevelek - Bardóc fiúszéket Marosszék, Udvarhelyszék 
stb. követte - nyelvezetére jellemző latinossága, ui. a jogi és közigazgatási kife
jezéseknél a latinra emlékeztető idegenszerűség volt az uralkodó. (Pl. 
executiónális processus: végrehajtási per, ~ eljárás.) Ezektől aztán a XIX. szá
zad negyvenes éveitől kezdve tisztult meg az erdészeti közigazgatás nyelve is.

A Tagányi szerkesztette erdészeti oklevéltár több székely falutörvényt is 
tartalmaz, ezzel mintegy előfutára Imreh István „A törvényhozó székely fahé
jának, melynek oldalai fennen hirdetik az egykori rímbe foglalt és a könyv borí
tóján is olvasható intelmet:

„A mi jó atyáink, a jámbor régiek,
A törvényt mondották a város lelkinek. 
Anélkül fennállni nem lehet senkinek. 
Szükséges hát lenni falu törvényinek.”
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