
Erdőtörvény az abszolutizmus korában*

Dr. Csőre Pál

A 19. század elejét mint reformkort tartják számon 
Magyarországon. Ez a kor a maga törekvéseivel nálunk a 
haladás, a megújulás időszaka volt, amelynek hatásai az 
erdőgazdálkodás fejlesztésében is jelentkeztek. A 17. és 18. 
század eseményei nem maradtak nyom nélkül a magyar 
erdőkre sem. Kedvezőtlen hatásait a kortársak is érzékelték, de 
csak kevesen voltak, akik valami javításra, „reformálásra” 
gondoltak, kevesebben, akik erre nézve elgondolásokat 
alakítottak ki, még kevesebben, akik ilyen elgondolásoknak 
hangot is adtak. Az erdők „használata” ebben az időben 
rendszertelen favágás, a fennálló erdőállomány pusztítása volt.

1788-ban adott ki a Helytartótanács felhívást a 
törvényhatóságokhoz, hogy közöljék véleményüket és 
javaslatukat, mi módon lehetne a közös erdők pusztítását 
meggátolni. A felhívásra még ebben az évben jöttek be a 
megyék javaslatai a közös erdők használatának 
szabályozásáról.

Az országgyűlés még 1790-ben törvényt hozott az erdők 
pusztításának megakadályozására. Ez volt az 57. cikkely, 
amely elrendelte, hogy a vármegyék „hathatós megvizsgálás 
után a szükséghez képest zárlatot is alkalmazván, 
akadályozzák a pusztítást...”

Ugyanezt a rendelkezést mondta ki az 1807. évi 21. 
törvénycikk, kiegészítve azzal, hogy a zárlat idejére gondnokot 
kell kirendelni, és gondoskodni kell a zárlat ideje alatt 
megengedhető vágások megállapításáról. A kivágást maga a 
zárgondnok végeztesse el. A gondnok kötelessége „mindenféle 
erdőkihágási esetet” a törvényhatóságnak azonnal jelenteni. Ez 
a törvény mondott ki még néhány fontosnak tartott 
rendelkezést, mint például az erdei legeltetés korlátozásáról, 
épületeknek fa helyett egyéb szilárd anyagból építéséről stb.

* Elhangzott a 2003. január 21-ei szakosztály ülésen.
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Ezek a törvények azonban nem voltak „erdőtörvények”, és 
amit az erdők védelme érdekében kimondták, a legtöbb helyen 
az sem teljesült.

A magyar erdők „hátramaradottságának” okait a kortársak 
közül többen felismerték, és ahol lehetett, aggodalmaiknak 
hangot is adtak. Több cikk, tanulmány jelent meg a 19. század 
negyvenes éveiben, amelyek részletezték az erdők állapotát, és 
egyúttal javaslatokat, elgondolásokat is nyilvánosságra hoztak.

Az 1832-36. évi országgyűlés határozatainak bevezetőjében 
kimondták, hogy „... a földes Urak és Jobbágyok közötti 
viszonyoknak, a kölcsönös igazaknak és kötelességeknek 
világos törvénnyel leendő elhatározása ...” a cél, amit mielőbb 
meg kell tárgyalni. Ilyen értelemben jött létre az 1836. évi 
törvénycikkek nagy része. Ilyen volt mindjárt a 4. te., amely a 
jobbágyok költözésével kapcsolatos kérdések egy részét 
rendezte. A 6. te. „azokról, amelyek a telek haszonvételen felül 
a Jobbágyok hasznai közé tartoznak” Ilyen volt például a 
legelő, amelynek a földesúrétól történő „elkülönöztetését” 
rendelték el. A 7. te. viszont a Jobbágyi tartozásokról” szólt. 
Ezek szerint például telkenkint 3 napi „vadászatbéli 
szolgálatot” kötelesek teljesíteni. Ezenkívül egy öl fát vágni és 
behordani „ az úrbéri telek állományába bé nem foglalt 
erdőben faizás használásában élő Jobbágyok” tartoznak.

Az 1836. évi 12. te. szól az „arányosságiról. Ennek 16. §-a 
kimondja, hogy „Az erdők gondviselésére nézve a legelés, 
makkoltatás és egyéb haszonvételek ki-kit csak a számára 
kihasított erdőrészben fognak illetni.” 1840-ben a 9. te. szól a 
„mezei rendőrségről”. Az 1848. évi 9. te. már „az úrbér és azt 
pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok 
(robot) dézma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről” 
rendelkezik. A 10. te. ugyanebben az évben úgy rendelkezik, 
hogy az 1807. 21. te. értelmében a megyéknek „az erdők 
jókarbantartására felvigyázni ezentúl is szoros kötelességükben 
álland”. Kimondja továbbá, hogy a „ministérium az erdőknek 
sikeresebb mívelése és fenntartása iránt a legközelebbi 
országgyűlésnek részletes törvényjavaslatot fog előterjeszteni.”
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Akik tájékozottak voltak, tudták, hogy más országokban -  
eltérő történelmi előzmények folytán -  másként alakult az 
erdőgazdaság helyzete. Franciaországban Colbert 
gazdaságpolitikája, illetve az ő korában hozott erdőtörvény 
akadályozta meg az erdőpusztításokat. Szászország 44 
revierjére 1763-ban és 1744-ben készült „geometrikus” 
felmérés és erdőleírás alapján „nachhaltige Forsteinrichtung”. 
Poroszországban is már 1767-ben rendelkezésre áll egy ilyen 
munka. Spessartban az első üzemtervek 1770-ben lépnek 
hatályba. A Rajna-vidéken 1813-ban vezetik be az üzemterv 
szerinti erdőgazdálkodást. Az ilyen rendszeres 
erdőgazdálkodás ebben az időben nálunk is megindul. A 
diósgyőri kincstári uradalomban 1815-től vannak német nyelvű 
üzemtervek. Gáti István, a tatai Eszterházy-uradalom „erdei 
inzsellére”, 1830-tól igyekezett rendszeres erdőgazdálkodást 
megvalósítani. Ezek az említett jelenségek azonban nem 
jelentették azt, hogy az egész országban haladó rendszer szerint 
történt volna az erdőgazdálkodás.

A magyar erdőgazdálkodás javításán munkálkodó 
személyek között elsősorban Hubenyt, Greinert, Jüraszeket, 
Jánikot, Farkast kell megemlítenem. A felsoroltak az 1830-as 
és az 1840-es években fejtették ki tevékenységüket, jelentek
meg írásaik a magyar szaksajtóban (főleg a Magyar Gazda* 
hasábjain). Hubeny például „A honi erdők mostoha 
állapotjáról” címen írja gondolatait a magyar erdőgazdálkodás 
korabeli állapotáról. „Az erdőnek az évenkénti fagyarapodást 
számba nem vevő és tervtelen vágatása” a „kezelésbeli bajok 
közé tartozik”. „Akár -  folytatja -  több, akár kevesebb fát 
vágassunk, mint amennyit az erdő kiteremhet, egyaránt káros, 
minthogy az első esetben csakhamar végére járunk az erdőnek, 
az utóbbiban pedig nem húzunk belőle annyi jövedelmet, 
amennyi lehetne ...” (Magyar Gazda 1842. 53. sz. 835. 1.)

Az erdők védelmét Gáti István másként véli. Szerinte az 
„úrbéri törvények nem biztosítják eléggé az erdők jövőjét, ezt 
már is látni lehet A száraz fa gyűjtés arra vezet, hogy a 
földbirtokos ne engedje erdejét megöregedni, mert ott több a 
száradék s ezért is csatangolnak az emberek az erdőben. Inkább
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20-25 éves vágásfordulókra tér át, mert ez jövedelmezőbb is. A 
jobbágyok a fiatal erdőben »bönge fát« nem találnak.” (Gáti 
István: Az erdőségek jövendője az úrbéri törvények után.
Társalkodó^ 1840. 38. sz.)

Gáti Istvánnak nagyon sok dologban egyéni véleménye 
van, ami nem egyezik mások elgondolásaival. így például 
erdészeti szervezet alapításáról többek között ezt írja: „Az 
állami beavatkozás bürokratikus nyűg: helyesebb a hazafias 
buzgalomra, a föld szeretetére és a magán vállalkozó kedvre 
támaszkodni. -  Az erdőrendezési elvek vitatottak, az egy 
kaptafára húzás veszedelmes. A mezei gazdaság bár sokkal 
bonyolultabb, már ismert. Jól kidolgozott, de az erdészet 
jóslatokra van utalva ...” (Magyar Gazda 1846. 74. sz.)

A többség véleménye azonban szerencsére más. így például 
Wittmann Antal udvari tanácsos a következőképpen vélekedik: 

szükséges a nemzetnek éber figyelemmel lenni, hogy a
fennálló erdőségek a fatenyésztők önkényű bitangé s pusztítás 
alá ne essenek. Az egyetemes nemzetnek az erdőségeken, mint 
közös felett kell őrködnie, mert ha a népnek egy tetemes része 
az életnek első szükségei közé tartozó fát nélkülözni 
kényszeríttetnék, ha csak a kivándorlásban nem keresné 
menedékét, tönkre jutna, vagy az elvadultság szomorú 
helyzetébe esne vissza.” (Wittmann A.: Általános nézetek az 
erdészetről s gyakorlati útmutatás a facsemeték ültetésére eke 
után” Magyar Gazda 1842. 57. sz.)

Szélesebb körben taglalják a magyar erdők sorsával 
kapcsolatos nézeteiket gr. Károlyi György, gr. Andrásy György 
és Török István ugyanezen lap egy másik számában „A 
Magyar Gazdasági Egyesület véleménye a hazai erdők 
állapotjának javítására szolgáló eszközökről”.

A megnevezett szerzők véleménye annál inkább is feltűnő, 
mivel e cikkben először is leszögezik, hogy „a törvényhozás 
vagy a közállomány magánbirtokosok erdőkezelésébe soha 
nem avatkozik”. Ugyanezt mondja ki gr. Andrássy Gy. egy 
másik megnyilatkozásában szintén az 1846. évben 
(„Észrevételek a Magyar gazdasági Egyesület erdőszeti 
törvényjavaslatára”. Magyar Gazda 89. sz.). Ám itt közli a lap
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Farkas Ferenc „Nézetek az erdészeti törvényjavaslatról” cím 
alatt szereplő írását, amelyben hangoztatja, hogy joga, sőt 
kötelessége a státusnak a szükséges erdőkiirtástól a tulajdonost 
eltiltani, az erdőkezelésbe törvényhozás útján befolyni, annak 
célszerű kezelése módját meghatározni ...” (Magyar Gazda 
1846. 90. sz.)

A leírt közleményekből kitűnik, hogy a hangadó magyar 
személyeknek sem volt kialakult, egységes elképzelésük 
magyar erdészeti törvény megalkotására. Egyébként is 
szükséges megemlíteni, hogy ebben az időben sok, idegenből 
behozott erdész szerepelt ebben a szakmában -  hiszen magyar 
szakemberek ebben az időben nem voltak -, és a magyar 
nyelvű szakoktatás is csak jámbor óhajnak látszott. Meg kell 
azonban említeni, hogy ezek az idegenből jött erdészek 
hamarosan megszerették új hazájukat, és hűen kezdték 
szolgálni a magyar erdőgazdálkodás fejlesztésének ügyét. Ilyen 
volt például Jüraszek János, aki a következőket írja: „Nem 
volna-e már itt a legfőbb idő: pártolás alá vonni Magyarhon 
(privát) erdőit? a legtöbb erdők tönkrejutása óriás léptekkel 
halad előre (Korirat a magyarországi erdők silány
állapotáról. Pesten, 1846.) Az a körülmény, hogy a magyar 
közvélemény legtöbbször ellenséges szemmel nézett az ilyen 
emberekre, később, például az erdészeti egyesület alapításával 
kapcsolatban, sok kedvezőtlen megnyilvánulásnak lett a 
forrása. Sajnos az a körülmény, hogy a magyarságot, magyar 
mivoltunkat és a szakmai haladást egyszerre szolgálni gyakran 
nem sikerült.

A Helytartótanács már 1788-ban körrendeletet adott ki a 
törvényhatóságokhoz, és véleményt kért arra nézve, mi módon
lehetne a közös erdők pusztítását megakadályozni. (Tagányi^
II. 194. sz. 547.1.) Ettől az évtől kezdve jöttek is be az egyes 
vármegyéktől a közlemények arra nézve, a feltett kérdéssel 
kapcsolatban mi az álláspontjuk. 1792-ben ülést tartott és 
határozatot hozott a magyar országgyűlés által kiküldött 
bizottság arra nézve, hogy mit kellene tenni az erdők 
pusztításának megakadályozására. Ezek a kezdeményezések 
voltak a meghatározók a reformkor első évtizedeire. Érdemes

23



itt megemlíteni Kiss Józsefnek, Torda vármegye 
erdőfelügyelőjének az erdélyi főkormányszékhez beadott 
véleményét, a megyei erdőfelügyelők és erdőbírák részére 
kidolgozandó utasításról. (Tagányi III. 51. sz. 331.1. 1825.) 
Ebben először is sajnálattal állapítja meg, hogy az 
erdőinspektori hivatalok még nincsenek létrehozva. Azután az 
erdők felmérésének elvégzését sürgeti. Kitér az 
erdőhasználatnak azokra a módjaira, amelyek akkoriban még 
nagyon elterjedtek voltak, mint például a hamuzsírfőzés. A 
tervezetnek külön fejezete szól az inspectori hivatal és külön az 
erdőbírók részére kiadandó utasításokról. Utóbbit az év egyes 
hónapjaira tagolva határozza meg.

Az erdőgazdálkodás szabályozása, illetve az azokra tett 
kezdeményezések terén Erdély, az erdélyi vármegyék jártak 
elöl. Kolozs megye, Alsó-Fehér megye, Közép-Szolnok 
megye, Aranyosszék, Fogaras-vidék, Kraszna megye, Belső- 
Szolnok, stb. még 1802-ben és 1803-ban terjesztették elő 
javaslataikat.

1846 volt az az év, amelyben közzétették a Magyar 
Gazdasági Egyesület erdőszeti szakosztályának nézeteit és 
javallatát a magyarországi erdők fenntartásáról (Magyar Gazda 
1846. 55.sz.). Ez öt fejezetben tervezi az erdők fenntartásának 
szabályozását:
„I. Az erdők kezeléséről,
II. az erdők használatáról, azok törvényes korlátairól, éspedig 

az irtásról,
III. az erdőművelés akadályairól s annak elhárítása módjairól,
IV. a fák erdőn kívüli szaporításáról és azon rendszabályokról, 

mellyek által a fa-szükség kevesitetik,
V. az erdei rendőrségről.”

A közlemény azzal kezdődik, hogy felsorol több európai 
országot, amelyben az erdőpusztítások káros 
következményekkel jártak. Itt elsősorban Görögországot, 
Olaszországot, Spanyolországot említi, de szól 
Franciaországról és Poroszországról is. Végül az 
összehasonlítás érdekében megemlékezik a hazai viszonyokról. 
Miközben köszönetét mond a Helytartótanács „kegyes
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előrelátásáért”, és „hazafiúi örömmel siet az erdők kezelése- és 
fenntartására nézve több javaslatokat tenni, olly hazafiúi 
reménnyel: bár azok a magyar törvényhozó testület által is 
figyelembe vétetnének s az ország közjavára kötelező 
törvénnyé válnának.” Ezután következik az erdők 
fenntartásáról szóló törvénytervezet ismertetése.

Először is meghatározza, hogy a törvény hatálya 
mennyiben terjed ki az erdők felügyeletére. Erre azért volt már 
elöljáróban is szükség, mert -  mint fent már ismertettem -  
egyesek a magántulajdon sérthetetlenségét vélték 
veszélyeztetni az által, ha a törvényhozás az erdőgazdálkodás 
rendjébe beleavatkozik. Ez a tervezet kimondja, hogy a törvény 
hatálya „csak annyiban terjesztetik ki, hogy azokban a favágás 
rendesen s erdőszabályosan történjék, a rossz 
fagazdálkodásnak, irtásoknak, falopásoknak, ártalmas 
legeltetéseknek s más káros haszonvételeknek eleje vétessék 
...” A következő paragrafusokban szakértő erdőfelügyelők 
alkalmazásáról, az erdők felméréséről, az erdőknek megfelelő 
„földabroszozásáról” rendelkezik. Utóbbira általában 6 évi 
határidőt állapít meg, és kimondja, hogy ennek elmulasztása 
esetén 500 forintig terjedhető bírsággal büntethető. Általános 
határidőt nem lehet megállapítani az „erdők irtására”, de a 
favágást megelőzően gondoskodni kell az erdő felújulásáról, 
sarjaztatás vagy magról felújulás útján. Irtást viszont csak az 
illetékes erdőbiztosok beleegyezésével szabad végrehajtani. 
Azután felsorolja azokat a helyeket, ahol nem szabad erdőirtást 
végezni, pl. meredek hegyoldalak, havasok, homokföldek, 
mocsarak, lápföldek. Az erdők felügyeletére csak „szakértő 
erdőszöket” szabad alkalmazni. Ahol ilyenek kellő számban 
nem állnak rendelkezésre, ott a királyi engedéllyel felállítandó 
„több efféle intézetek” képeznek majd ki az erdészszemélyzet 
számára megfelelő egyéneket. Addig azonban csak a Magyar 
Gazdasági Egyesület által „megvizsgált s ajánló 
bizonyítvánnyal ellátott egyének alkalmaztassanak” Elrendeli 
továbbá, hogy az úrbéri faizást megfelelő egyezség útján 6 év 
alatt meg kell szüntetni. Hasonlóan kell eljárni az úrbéri
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legeltetés megszüntetése céljából, és a legelőelkülönzést 
mielőbb végrehajtani.

Elrendelnék továbbá, hogy az új vágásokat mindaddig 
szoros tilalom alatt kell tartani, amíg a facsemeték a barom 
szájából ki nem „nőinek” A tagosztály alá kerülő 
erdőrészekben az erdőt kiirtani csak az erdőbirtokosság 
engedélyével szabad.

Száraz fát gyűjteni csak a tulajdonosnak megengedett.
A IV. fejezetben az erdőtulajdonosokat köteleznék a 

földjükön átmenő országutak fasorokkal történő beültetésére. 
Hasonló kötelezettséget mondanak ki a falvakban a házak körül 
létesítendő faültetvényekre (dió-, gesztenye- és hársfák), 
amelyek a tűzveszély ellen is némi védelmet nyújtanának. 
Házak, falusi épületek fából való építését megtiltaná. A fa 
helyettesítésére használható szén kitermelésére megfelelő 
szakértőket kell alkalmazni, ha a király az egyesület kérelmére 
szakértők képzése iránt intézkedni fog.

Végül az V. fejezet szól az erdei rendőrségről. (Itt azonban 
a „rendőrség” nem mint a mai értelemben vett fegyveres 
rendfenntartó szervként szerepel, hanem például az erdőben 
okozott károk felbecslése és megtéríttetése és az ezzel 
kapcsolatos eljárás szabályozására rendelt szerv.)

A fentiekben egészen röviden ismertetett javaslatot a 
Magyar Gazdasági Egyesület 1846 június 6-i közgyűlésén 
tárgyalták meg, általános érdeklődést keltve. Legalábbis ez 
olvasható a Magyar Gazdában megjelent közlemény után. 
Egyúttal felszólítják az erdőbirtokosokat arra, hogy „becses 
véleményök-, s észrevételeiket nyilvánítani szíveskedjenek” 
Mindamellett ezt azzal a véleménnyel kísérik, hogy „a státus 
közös-érdeke nálunk mindig a személyes érdekek áldozatja s az 
önzés gyakran magán a törvényhozás irányán féregkint 
rágódik”

Az 1852. osztrák erdőtörvényt Ferenc József császár 1857. 
június 24-i nyílt parancsa egész Magyarországra kiterjesztette. 
„Azon célból, hogy az erdő és faültetvényi tulajdonnak s azok 
fenntartásának és ápolásának különös védelme, melyet az 
1852-ki decz. 3-án kelt császári nyíltparancsunk kíséretében, az
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élet minden viszonyaiba ható faszükség biztosítása végett 
kibocsátott erdőtörvény azon koronaországoknak nyújt, 
amelyekre nézve az hatályba tétetett, Magyar, Horvát és Tót 
országokra, az erdélyi nagyfejedelemségre és a 
Szerbvajdaságra is a temesi bánsággal egyetemben 
kiterjesztessék, ministereink kikérdezése és birodalmi 
tanácsunk meghallgatása után elhatároztuk ..

A törvény a következő szakaszokból áll:
„I. Az erdőgazdászatról,
II. Az erdei termények hordásáról,
III. Az erdőégésekről és rovarkárokról,
IV. Az erdővéd-szolgálatról,
V. Az erdőtulajdon biztonsága elleni kihágásokról, 

ezen, valamint az ezen nyíltparancsban kijelelt minden 
egyéb kihágások megvizsgálására és megbüntetésére 
rendelt hatóságokról s az annál követendő eljárásról,

VI. Az erdei kártérítési határozatokról,
VII. A folyamodás útjáról.”

Az I. szakasz az erdőgazdálkodásnak úgyszólván minden -  
akkori felfogás szerint -  lényeges szabályaira igyekszik 
kiterjeszkedni. Először is felsorolja az erdőknek tulajdon 
szerinti kategóriáit: elsőnek az állami (birodalmi) erdőket 
említi, majd a községi (és városi) erdőket, végül magánerdők 
csoportját.

Ezután kimondja, hogy erdőt más célra felhasználni nem 
szabad, hasonlóképpen tilos az erdőt pusztítani, az ilyenért 
kiszabandó büntetés az erdő újra felnevelésére kötelezés. A 
következő paragrafusok a ma véderdőnek nevezett erdők 
védelmére hoznak rendelkezéseket. Itt a szélfogó, a homokon 
álló, valamint a folyók partjain álló erdők védelmére hozott 
rendelkezéseket sorolja fel (5-7.§).

Ezután következik az akkor nagyon fontos gazdasági 
műveletnek, az erdei legeltetésnek a megtiltása, illetve 
korlátozása, továbbá az alomgyűjtés és a gallyszedés, mint 
hagyományos erdőhasználati módok szabályozása, illetve 
tilalma. A favágás idejét a téli hónapokban határozza meg, de 
nem zárja ki a tavaszi és a nyári fakitermelést sem. Viszont már
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ez a törvény is tiltja a kivágásra kerülő fáknál a magas tőkék 
hagyását. A következő paragrafusok az erdei szolgalmakról, és 
egyes helyeken az erdők különleges kezeléséről találunk 
rendelkezéseket, amelyek egyrészt a közbiztonságot, másrészt 
az erdők biztonságát szolgálják. E tilalmak kimondására és 
megszüntetésére a törvény részletes szabályokat tartalmaz. A 
törvény kimondja azt is, hogy a felsorolt szabályok megszegése 
esetén a politikai hatóságok járnak el, hoznak határozatokat az 
elkövetők ellen. A következő szakasz tartalmaz szabályokat a 
szállításokról. Az erdei termékeket, tehát nem csak a fát, 
gyakran csak más tulajdonában álló területen lehet kiszállítani. 
Ennek megengedése ügyében a politikai hatóság dönt. Ebben 
az időben különösen a vízi úton történő szállításnál az ún. 
úsztatásnál volt jelentősége, mert ez a Kárpátokból, a nagy és 
sűrű erdőkkel borított területekről gyakran tutajozás által 
történt. A törvény rendelkezései szerint ehhez hatósági 
engedélyre volt szükség. Ez magyarázza meg, miért tartotta a 
törvényhozó olyan fontosnak ebben a kérdésben részletes 
szabályokat hozni. (A törvény magyar nyelvű szövege 
„faúsztatás”-nak írja^.) Ennek a szállítási módnak a 
végrehajtására részletes szabályozás volt szükséges, amit az is 
jelez, hogy a törvény 26-43. §-ai foglalkoznak csupán ennek a 
tevékenységnek a szabályozásával.

Az erdőégésekről és a rovarkárokról, mint az erdőt 
fenyegető jelentős veszélyekről a törvény szükségét látta a 
részletes szabályozásának is. így érthető, hogy a törvény azzal 
kezdi, hogy „tüzek gyújtásával és tűzveszélyes tárgyak 
használatánál óvatosnak köll lenni” Ezután következik annak a 
hagyományos kimondása, hogy aki az erdőben tüzet talál 
köteles azt „lehetőleg” eloltani.

Az erdőégést észlelő köteles ezt az erdőbirtokosnak, 
illetőleg a legközelebbi ház lakóinak tudomására hozni. Az 
erdőégés jelentésének elmulasztása bírsággal sújtandó. Az 
erdészeti személyzet, vagy a közeli falvak lakosai, kötelesek 
megfelelő oltószerekkel tüstént az égés helyére sietni és az 
oltásban résztvenni. Az oltást a „legmagasabb állású 
erdőszolgálatbeli” vezeti, akinek a többi oltásban résztvevő
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engedelmeskedni köteles. Itt is találunk rendelkezést a 
helységelöljárók megbírságolására, ha azok a lakosokat az 
oltásra felszólítani elmulasztják. Az oltással másoknak okozott 
károkat azok tartoznak megtéríteni, akiknek javára az oltás 
történt.

A rovarok által okozott rongálásokra figyelemmel kell 
lenni, és ha annak tovaterjedésétől lehet tartani, azt a politikai 
hatóságnak kell bejelenteni. Ez köteles, az érdekeltek 
meghallgatása után, a szükséges intézkedéseket megtenni. 
Ennek az érintett erdőtulajdonosok engedelmeskedni kötelesek, 
akik viselik a felmerült költségeket is (44-51.§).

A negyedik szakasz az „erdővéd-szolgálatról” szól. Ez 
elrendeli, hogy az „országos szokáshoz képest” kellő védelmi 
és erdőfelügyeleti személyzet rendelendő. A törvény itt előírja, 
hogy ezeket milyen esetekben kell felesketni. A felesketett 
személyeket az erdőszolgálatban „nyilvános őröknek” kell 
tekinteni, akik a szolgálat közben a „szokott” fegyverek 
viselésére jogosultak, és akiknek a felszólítására mindenki 
engedelmeskedni köteles. Ezek fegyverüket csak „a vétlen 
védelem esetében” használhatják. Szolgálat közben kötelesek 
szabályszerű szolgálati ruhát viselni, vagy legalább „közhírré” 
tett föveget vagy karkötőt hordani. Kiutasíthatnak mindenkit az 
erdőből, ha ott-tartózkodása a „közbiztonságra vagy az 
erdőtulajdonra nézve aggályosnak” látszik. Ha valakit ilyen 
helyen fejszével vagy fűrésszel találnak, azokat tőlük elvehetik, 
ha magukkal vitelét igazolni nem tudják. Ha gyanús, hogy nem 
jogosan szerzett erdei termény van náluk, ezeket lefoglalhatják. 
Az „erdőrontásban” talált személyek, ha ismeretlenek, 
letartóztatandók, ismert személyek csak akkor, ha az 
erdőszemélyzetet bántják, vagy szidalmazzák, lakhelyük nincs 
vagy „igen tetemes erdőrontást követtek el”.

Az ötödik szakasz azokat a cselekményeket sorolja fel, 
amelyek nem esnek ugyan a büntető törvénykönyv hatálya alá, 
de erdőrontásnak minősülnek, és mint ilyenek büntetendők. 
Ezeket a törvény egyenkint fel is sorolja:
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1. A hulladékfa gyűjtése,
2. álló fák rongálása megvagdalással, fúrással, 

hágóvassal megmászása,
3. földön fekvő fák lekérgezése, tuskók kiásása és 

hasonlók,
4. fiatal fák vagy cserjék kiásása, megrongáláséi,
5. fanedvek, gyanta s hasonlók, valamint erdei 

gyümölcsök, gombák gyűjtése,
6. alomszedés, agyag, kő és hasonlók kiásása 

eltulajdonítása,
7. az erdei személyzet tilalma ellenére erdőben 

maradás,
8. marhák idegen erdőbe történő behajtása, erdei 

legelők a megengedettől eltérő használata.
Az elvett szerszámok a szegények pénzalapjára 

fordítandók. Az erdőszolgalomra jogosultak kihágásai puszta 
feddéssel, vagy tizennégy napig terjedő fogsággal, vagy 5-10 
pengő forinttal büntetendők.

Az idegen erdőben talált marhát nem szabad megölni, de 
azt a tulajdonos elkergetheti. A károsult a lezálogolt marha 
tulajdonosával megegyezhet, vagy az illetékes hatóságnál, 
kárának bejelentésével, annak megtérítését igényelheti. Ha a 
lezálogolt marha tulajdonosa ismeretlen, kárpótlás érdekében 
az illetékes polgári bírósághoz kell fordulni.

Apró marhák (kecskék, juhok, disznók) lezálogolását, ha az 
nem történhetik meg, lelövéssel kell helyettesíteni.

Ha valaki az erdőben a tilalomjeleket elrontja, 3 napi 
fogsággal, vagy 5-15 forint bírsággal sújtandó. Bizonyos 
esetekben az ilyen ügyekben a politikai hatóságok ítélnek. Az 
eljárást a politikai hatóságok akkor is lefolytatják, ha nem 
feljelentésre, hanem bármely más módon jut a tudomásukra.

A törvény megszabja, hogy a hozott határozatokkal 
szemben bizonyos esetekben lehet jogorvoslattal is élni.

A hatodik szakasz az erdei kártérítési határozatokról szól. 
Az „erdőtulajdonos biztonsága” ellen elkövetett „büntetésre 
méltó” cselekményekért kártérítést kell fizetni az erdő 
termelési képességének megzavarása miatt. A „megrongá
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lások” miatt hozandó határozatokhoz megfelelő szakértőt kell 
meghallgatni („felesketendő dologértő”-t).

Haladéktalanul ki kell dolgozni egy „erdei kártérítési 
tarifát”, amit szükség esetén a továbbiakban meg kell újítani.

A hetedik szakasz a „folyamodás útjáról” szól. Aki a 
politikai hatóság határozata miatt sértve érzi magát, magasabb 
politikai hatósághoz folyamodhat. Eszerint a legalsóbb 
politikai hatóság határozata ellen a politikai országos 
hatósághoz, és „harmadbíróságilag” a belügyi minisztériumhoz 
folyamodhat. Ha az elsőfokon kerületi hatóság jár el, a panasz 
az országos hatósághoz és a belügyminisztériumhoz intézendő. 
(A felsorolt jogorvoslati utakon kívül van még néhány 
kivételes út is, amit itt részletezni nincs jelentősége.)

Ez a „nyílt parancs” a magyar alkotmány szerint 
természetesen nem volt törvény, és ezért nem is volt semmi 
tekintélye, az érvényesítése érdekében vajmi kevés történt. 
Ami az érdemi részét illeti, azonban sok előremutató 
rendelkezést tartalmazott, egyes viszonylatokban túlságos 
részletes szabályokkal. Ebben az időben már természetesnek 
tartották, hogy törvényt csak törvénnyel lehet módosítani, 
hatályon kívül helyezni, vagy helyette más törvényt alkotni 
(1790. évi 12. te.).

Ezért az absolutizmus korának vége felé az alkotmányosság 
helyreállítása érdekében, igyekezve az 1848 előtti joghoz 
történő visszatérésre, az „országbíró értekezlet” 1861-ben 
hozott határozatával az abszolutizmus idején alkotott 
jogszabályok azon jegyzékét tette közzé, amelyek továbbra 
nem tekinthetők hatályosaknak. Ezek között szerepelt az 
„erdőtörvény”, az 1857. június 24-i nyíltparancs is. Mivel 
azonban az 1848 előtti törvények már sok tekintetben elavultak
-  ilyenek voltak az erdőkkel foglalkozó korábbi törvények is -  
a hézagokat továbbra is megint csak a szokásjog, illetve a bírói
gyakorlat pótolta (Illés J. 108-109.).^

Végül az erdészet mellett még érdemes néhány szót szólni a 
vadászatról. Ebben a korban ez sem maradhatott el, mert 
bizonyos mértékű szabályozásokra ebben a vonatkozásban is 
szükség volt. Ez meg is történt az 1802. évi 24. tc-vel. Az
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előzővel szemben (1729. évi 22. te.) ugyan nem sok újat 
hozott, lényegében a nemesi vadászati jogot erősítette meg, és 
a vadászati jog maradt az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog 
tartozéka. Új vadászati jogot -  a már alaposan megváltozott 
helyzetnek megfelelően -  csak a kiegyezés után másfél 
évtizeddel alkotott az országgyűlés.
1860-ban két javaslat volt:

1. az Ungarische Forstverein tervezete
2. a Belügyminisztérium tervezete.
Ez az 1883. évi 20. te. sok módosítás után részben egész 

1957-ig hatályban maradt. Viszont érdemes megemlíteni, hogy 
a Magyar Erdészegylet „a vadászügy” szabályozására 1859- 
ben jogszabálytervezetet készített, de ebből nem lett törvény. 
Ugyanez a sors érte a BM tervezetét, amelyet a Mitteilungen d. 
ung. Forstvereins lapjában közöltek 1860-ban.

Az erdészeti szakirodalom nálunk a 19. század második 
felében indult nagy fejlődésnek. Ebben az időben működött 
Wagner Károly, Szécsi Zsigmond, Bedő Albert, Divald Adolf, 
Illés Nándor, Fekete Lajos, Vadas Jenő és még sokan mások. A 
század első feléhez képest nagy volt itt a változás. (Gólya 
János-Márkus László: Tudományos iskolák a magyar 
erdészetben. Erdészettörténeti Közlemények XV. 107. I.) Bár 
már korábban léteztek azok a folyóiratok, amelyekben 
erdészeti tárgyú cikkek jelentek meg, ezek viszont gyakran 
német nyelven láttak napvilágot.

Érdemes továbbá néhány szót szólni az alapítványok 
működéséről, illetve erdőgazdálkodásáról. Ezeket 1795-ben 
kezdték szervezni, amelyek ekkor mint közalapítványi erdők 
szerepeltek. Területük 1895-ben meghaladta a 120 ezer kh-t. 
Szervezetük az idők folyamán sokszor változott. (A 
közalapítványi erdőhivatalok felsorolását tartalmazza Csőre P.- 
Oroszi S.: Gazdálkodás az alapítványi erdőkben, különös 
tekintettel a Pilisre. -  Erdészettörténet Közlemények XIX. 5.1.
-  Itt a 24. oldalon megtaláljuk az összes közalapítványi 
erdőhivatal, ill. erdőgondnokság felsorolását.)
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Jegyzetek

1. Magyar Gazda című folyóiratot a Magyar Gazdasági 
Egyesület adta ki 1841-től. Ez közölt erdészeti 
vonatkozású tájékoztatásokat is.

2. A „Társalkodó” politikai lap mint a „Jelenkor” 
melléklapja 1832-től.

3. A „bitang” szó régi értelme: zsákmány, préda.
4. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I-II1. Bp., 

1896.
5. Az úsztatást és a tutajozást másként végezték ebben a 

korban. Lehet, hogy csak a fordító nem ismerte e 
fogalmakat, ezért itt csak „úsztatás”-ról olvashatunk. A 
tutaj németül Flosse, a tutajozás Flössen, az úsztatás pedig 
Trifíung volt.

6. Illés J.: Bevezetés a magyar jog töténetébe. Bp., 1930.
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