
3 E R D Ő H A SZ N O SÍT Á S A XIX . SZ Á ZA D  K Ö Z E PÉ IG

Az erdélyi szászok jórészt erdős vidékre költöztek be, így természetesen 
a számukra 1224-ben kiadott kiváltságlevél, az Andreanum  foglalkozott 
az erdőkkel is. A szászoknak megengedte mind az erdők, mind a rétek 
szabad használatát, amihez a vadászati és halászati jog gyakorlása is 
kapcsolódott.12 A szászok ezen erdőbirtoklását az uralkodók többször 
megerősítették, az erdőhöz való jogot ismételten biztosították. Példaként 
említhetjük meg Nagy Lajos király 1373-ban kelt levelét, amelyben a 
székely grófot eltiltja attól, hogy Brassót a városi (városnak adott) erdők 
használatában háborgassa. Ugyancsak fontos megemlítenünk Mátyás 
király 1486-ban kelt rendeletét is, amely -  megerősítve az 
Andreanumban biztosított kiváltságokat -  ismét kimondta: az erdők és 
tartozékaik, valamint a vizek használata minden (szegény és gazdag) 
szászt megillet. (A történettudomány erre az időpontra teszi a szász 
nemzeti egyetem -  Universitas Saxonum, Sáchsische Nationsuniversitát
-  megalakulását.)13 Ebből következett, hogy bár a szász telepes 
családoknak a házuk, udvaruk, kertjük magántulajdonban volt, az erdők, 
a mezők és a vizek viszont közös tulajdonban maradtak. Ráadásul ez a 
közös tulajdon kettős volt, hiszen az említett javak a Szászföld egész 
lakosságát megillették, de a kisebb közösség, a falu használta -  mint 
falusi köztulajdont.14 Az idők folyamán aztán ez utóbbi, a községi 
tulajdon vált erősebbé, jellemzőbbé, de a szász közösség közös 
birtoklása, annak tudata sem halt el teljesen. Ennek bizonysága a szász 
hétbírák erdeje, amely nem községi, hanem az egykori hétbírák földjének 
közös tulajdonaként érte meg a XX. századot is.

A szászok a kiváltságlevelekben biztosított, erdőkhöz kapcsolódó 
jogaikat igyekeztek másoktól megvédeni. Erre számtalan okleveles 
adatunk van, itt csak egyet-kettőt említünk meg. 1498-ban a királynál a 
vlach pásztorokra panaszkodtak, akik erdeiket gyújtogatják, pusztítják, 
ott juhaikat és marháikat legeltetik. Szintén az erdőpusztító pásztorokra 
vonatkozik az az 1583-ban kelt szerződés is, amely szerint, aki az 
erdőben fát kivág, lekérgez vagy kiszárít, ugyanarra a fára 
felakasztassék.15 (Talán azért olyan szigorúak ezek a rendeletek -  
összehasonlítva például a székely falutörvények hasonló intézkedéseivel 
-, mert a szászok eleve feltételezték, hogy a megbüntetendők nem 
„maguk közül valók” lesznek?) A szászok panaszára Báthory István
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erdélyi fejedelem 1583-ban az udvarhelyi és a fogarasi várkapitányoknak 
elrendelte, hogy ne engedjék a makktermő erdőkbe a sertések 
behajtását.16

Az erdő megóvását természetesen nemcsak a külső pusztítók ellen 
kellett biztosítani, hanem a közösség maga is igyekezett saját tagjai 
erdőhasználatát szabályozni. Erre a törekvésre jó  példa az az 1546-ban 
megfogalmazott rendelet, amellyel a fatolvajlást szerették volna 
meggátolni.17 A falopás megakadályozásához természetesen nem volt 
elegendő a közösség „figyelő szeme”, hanem erdőpásztorokat is kellett 
alkalmazni. Kőhalomszék már 1572-ben intézkedett arról, hogy a falusi 
gazdák az erdőket egymást váltva őrizzék, később pedig az erdőpásztori 
intézmény fizetett tisztséget jelentett.

Mind a fával, mind az erdő egyéb javaival (például a makkterméssel) 
való élés fokozatos, de egyre több szabályozást igényelt. A XVI. 
században már tilalmas (legeltetés, de elsősorban fakitermelés elől 
tilalmazott) erdőket jelöltek ki. A tilalmas erdőkhöz érdekes adalék 
Vurpód (Burgberg -  Hühalom) község 1553-ban kelt határozata, 
amelyben a gazdáknak megtiltották a tilalmas erdő melletti szántást- 
vetést. Tették ezt azért, mert -  szerintük -  „az eke rossz szomszédja az 
erdőnek” 18 Ez természetesen nem jelentette a szántóföldi, a 
mezőgazdasági területek kiterjesztésének -  amelynek legfőbb lehető
ségét az erdőirtások jelentették -  a feladását. Csak az adott község az 
adott helyen nem kívánta az irtásföldeket növelni. Ezzel kapcsolatos 
Oltszakadát 1582-ben kelt falutörvénye is, amely szerint a „tilalmas 
tölgyerdőben irtott új földeket nem szabad tovább növelni” 19 Még egy 
XVII. századi fogarasföldi esetet is érdemes ideírni. 1639-ben a sinkai 
erdőkkel kapcsolatban írták, hogy Persány falu körül az erdőket aszalva 
találták. A makktermő tölgy- és bükkerdőkben a kárt megbecsülték, és a 
következő megállapítást tették: „De mivelhogy ez bükk erdőknek látók 
[ti. a helyi boérok] sok hegyekre, völgyekre és terekre küterjedt bőségét 
elannyira, nemhogy az bükkfának eddig való kiirtása káros volna, sőt az 
ott lakozóknak számos voltokra nézve és a szántóföldeknek, réteknek 
szűk volta miatt az mi censuránk szerint várhoz [ti. Fogarashoz] 
hasznosnak ítéltük lenni, csakhogy ez után immár vigyázás legyen reá, 
hogy tovább az irtást ne terjesszék.”20

A tilalmas erdők, az erdőtilalmazás vezetett azután el a XVIII. 
században a tervszerű erdőhasznosításhoz, a vágásokon alapuló, 
szabályozott erdőgazdálkodáshoz. 1754-ben M. Seeberg báró a szász
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nemzet számára erdőrendtartást adott ki, amelyben több, a későbbiekben 
újra és újra megismételt előírást megtalálunk. A legfontosabbak: az 
erdőket tíz egyenlő részre kellett felosztani, és csak az engedélyezett 
részben volt szabad fahasználatot végezni, míg a többi helyen 
gondoskodni kellett az erdő felújulásáról. Ez utóbbit elősegítendő 
minden 10 évet betöltő parasztfiú köteles volt két tölgyfát elültetni és azt 
gondozni.21

A Magyarországra 1769-ben kiadott erdőrendtartást 1781-ben 
Erdélyben is bevezették, amit követett néhány szász város 
erdőrendtartása, erdészeti ügyeinek rendezése. Az erdőrendtartások 
legfontosabb kitétele a szabályozott erdőhasználat és a felújítás 
biztosítása volt. Segesvár például az 1787-ben kelt határozatában a 20 
éven felüli erdeit 20 darabra kívánta osztani, s így meghatározni a 
kitermelhető és a tilalmas részeket.22 Brassó az 1784-ben kelt erdőrend
tartásában szintén a tilalmas és nem tilalmas erdőkről, továbbá a 
fakitermelés idejéről intézkedett.23 Mind a két város az 1790-es években 
újra foglalkozott az erdők használatával. Segesvár 1791-ben az 
erdőőrzésről és a legeltetésről intézkedett, míg Brassó 1799-ben az 
erdőfelújításról és az erdei legeltetésről.24 Brassóban a felnőtt erdőket 30 
egyenlő részre tervezték osztani, amelyek közül évente mindig egy részt 
lehetett volna kitermelni. A felújítás érdekében a legeltetést legalább 4-5 
évig tilalmazták. A fiatal erdőket, bozótokat viszont mindenféle, de 
legfőképpen a kecskelegeltetéstől tilalmazták.

A kecskékkel kapcsolatban utalnunk kell arra, hogy azok száma a 
XVIII-XIX. század fordulóján különösen megnőtt. így a Szászföldön is 
sok kárt okoztak. 1804-ben Szászszentlászló község kérte a segesvári 
tanácsot, hogy az „a nép szegénységére, nagy családjára” tekintettel 
engedélyezze a kecskék további tartását. A károkozás megakadályozását 
úgy képzelték el, hogy azokat „külön pásztorokkal fogják őriztetni, 
csupán az árokparton, a tüskék és bokrok között fogják legeltetni és a 
sertés- és tehénpásztoroknak szigorúan meg fogják tiltani a csordákba 
kecskék befogadását.”25

Az erdélyi főkormányszék 1800-ban kelt rendeletére, amelyben az a 
közigazgatási elöljáróságtól a fával való takarékoskodásra, illetve az 
erdők megóvásával kapcsolatos esetleges rendszabályokra kért 
javaslatot, a szász székek is kifejtették véleményüket.26 A fával történő 
takarékoskodásra több helyről (Újegyházszék, Szerdahelyszék) a fa téli 
felhasználásának, illetve a sütőkemencék fűtésének az „ésszerűsítését”
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vetették fel. Mindezt úgy képzelték, hogy telente több családot együvé 
költöztetnek, így aztán kevesebb kemencét kell fűteni. Ugyanígy 
gondolták a sütőkemencék -  falunként?, utcánként? -  történő közös 
használatát is. A katonák téli beszállásolását is megemlítették, amellyel 
kapcsolatban leírták: olyan helyekre szállásolják be a katonákat, a hol a 
községnek van elegendő fája -  akár a Szászföldön kívül is. A fával 
történő takarékoskodást szolgálta volna az építkezések megszigorítása, a 
kőépületek elterjesztése.27 (A kőből készült házak egyébként -  ha nem is 
kimondottan fatakarékossági okokból -  a Szászföldre ebben az időben 
már egyre jellemzőbbé váltak.)

Az erdők megóvását a szászföldi székek a kecske- és egyéb 
legeltetések (itt újra a pásztorkodó vlachokat emlegette például 
Sebesszék) megszigorításától, továbbá az erdők vágásokra történő 
beosztásától, a tilalmas erdők szigorú őrzésétől és a faültetésektől várták. 
Külön is kitértek az erdész alkalmazásának szükségességére. Az említett 
véleménykérést a Szászföldön sem követte azonnal az erdészeti 
adminisztráció kiépítése, de a XIX. század elejétől már alkalmaztak 
erdészeket. 1805-ben pedig az 1791. évi XCV (XXX.) tc.-et a 
Szászföldre is kiterjesztették, amely az erőszakos erdőpusztítások 
megakadályozásáról intézkedett.

Megemlítjük még, hogy az erdélyi szász nemzet számára legfelsőbb 
jóváhagyással 1795-1805-ben kiadott „szabályok-előírások” szintén 
foglalkoztak az erdőkkel. Például elrendelték az erdők vágásokra történő 
osztását, a használatra jogosultak körének meghatározását, faraktárak 
létesítését és mindehhez természetesen a megfelelő erészeti 
adminisztráció kiépítését.28

A szakemberhiányon igyekezett segíteni a Nagyszebenben 1817-ben 
alapított erdészeti iskola.29 Bár erről az iskoláról az adataink hiányosak, 
de feltehető, hogy a főkormányszék mellett működő tanintézet több 
évtizedig fennállt. Ugyancsak nem tudjuk azt sem, hogy a szász nemzeti 
erdőmestert mikortól alkalmazták, de a számára készített utasítás 1845- 
ből fennmaradt. E szerint az erdőmester feladata az 1781. évi erdő
rendtartás, az 1791: XXX.tc. és az 1811. évi XXXIV te. („az erdőlés 
rendjéről”) ismerete, amelyek alapján tudnia kellett:
-  az erdőgazdálkodáshoz szükséges erdőbecslési munkákat;
-  a rendszeres erdőhasználat tervezését;
-  az erdők felújítását és
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-  az erdők károkozástól történő megóvását megszervezni, elvégezni, 
illetve -végeztetni.
Ugyanebben az évben a szász falusi tisztviselők számára is 
meghatározták az erdészeti feladatokat. Nekik ismerniük kellett a 
célszerű (okszerű) erdőhasználat célját, értelmét, az erdőőrzéssel és az 
erdei károk megtorlásával kapcsolatos feladatokat, teendőket. (Ez 
utóbbiak tárgyalását egyébként a harmadnapos törvényszék elé 
utalták.)30

Mindezen intézkedések hatására az erdélyi szász helységek a XIX. 
század elején, közepén elkezdték a rendszeres, szabályozott erdőgaz
dálkodást. így KŐVÁRY László az 1845-ben megjelent, Erdélyt leíró 
munkájában őket (néhány uradalom, a kamara és a nagyenyedi 
kollégium után) azon kevés helyek között említhette, ahol „kerülve 
vágják erdő tábláikat” (azaz: vágásterületeket jelölnek ki, míg a többi 
erdőrészt kímélik).31 Az erdőgazdálkodás jelentőségének felismerése 
vezetett oda, hogy amikor az 1852. évi (osztrák) erdőtörvény megjelent, 
a szász községek sorra készítették el üzemterveiket. (Egy ilyen egyszerű 
használati tervet láthatunk az 1. számú mellékletben, amely a Könce- 
erdő vágástervét mutatja Apáca község határában.) Ezek ugyan a mai 
fogalmaink szerint csak egyszerű használati tervek voltak, de mégis 
alapot adtak a tervezéshez, s tudatosították: az erdőt csak beosztással, az 
erdészeti tudomány ismérvei alapján meghatározott módon szabad 
használni. Mind az említett üzemtervek, mind a „tudati tényező” 
fejlődése megkönnyítette a dualizmus idején hozott erdészeti rendeletek 
életbe léptetését, végrehajtását Szászföldön. Ezt segítette elő az Erdélyi 
Szász Gazdasági egyesület (Siebenbürgisch-sáchsischer Landwirt- 
schaftsverein) is, amely az abszolutizmus éveiben szorgalmazta az 
erdőpusztítások megakadályozását és az erdészeti közigazgatás kiépí
tését. (Ugyanez az egyesület 1871-ben az erdélyi viszonyokra 
alkalmazható erdőtörvény-tervezetet dolgozott ki.)32

Utalnunk kell még arra, amit nem tudott az említett, a környező 
vidékektől kétségtelenül fejlettebb szász erdőhasznosítás, -gazdálkodás 
sem megakadályozni. Ez pedig az erdők területének csökkenése. Később 
erre számszerű adatokat is bemutatunk, de itt is felhívjuk a figyelmet a 
területcsökkenés legfőbb okára: csak az erdők rovására tudták a 
mezőgazdasági termelésre használt területeket növelni. Egy szakszerű, 
szabályozott erdőgazdálkodás mellett azonban ez a területvesztés is 
másképpen merült fel, mint egyéb helyeken. Az erdők területének
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csökkenése azonban nem a szászok lakta, évszázadokon át ugyanazon 
elvek alapján beosztott határú településekre volt a legjellemzőbb, hanem 
a jobbágyok által műveltekre. Hiszen a szászföldi, jobbágysorsú 
parasztok legfőbb érdeke éppen a művelhető területek -  akár időszakos, 
akár végleges -  kiterjesztése és használatának (tulajdonának) lehetőség 
szerinti megszerzése volt. A nem szász jogú, elsősorban román népesség 
és a szászok érdekei legjobban a jobbágyfelszabadítás utáni időkben 
ütköztek, amely összeütközések természetesen érintették az erőket is. 
Tudjuk, hogy már a XVIII. században is igyekeztek a nem szászok 
irtványföldjei használatát korlátozni, sőt a szászok a létesített irtványokat 
a románoktól egyszerűen elvették.33 (Az 1791. XXVI. te. egyébként 
lehetővé tette, hogy a földesúr a jobbágyától az engedély nélkül tett irtást 
ellenszolgáltatás nélkül elvegye.) Később ugyan az irtások körül 
keletkezett feszültségek csökkentek (részben annak is köszönhetően, 
hogy a szászföldi románok továbbra is elsősorban állattenyésztők 
voltak), de a jobbágyfelszabadítás újra vitát gerjesztett. Erre két példát is 
tudunk idézni.

A „szász nemzeti egyetem felügyelősége” 1868-ban panasszal élt 
néhány újsinkai (Fogaras m.) -  román -  birtokos ellen, mert azok a 
község határában erdőt irtottak és ott szántóföldet létesítettek.34 A 
vádlottak azzal védekeztek, hogy az említett terület már 1848-ban a 
község tulajdonában volt, tehát az a községet illeti. (A 
jobbágyfelszabadítás végrehajtására kiadott rendeletek szerint ugyanis 
az 1848. január 1-je előtt tett irtások -  ha arról külön szerződésben nem 
rendelkeztek -  a volt jobbágyokat illetik.)

A szász nemzeti egyetemnek az volt az álláspontja -  miként az 
kiderül egy 1873. évi, Porcsesd község (Szeben m.) ellen indított 
perben35- ,  hogy ezeket a nem szász jogú községeket „úrbéresekül” kell 
tekinteni. Ebből következően az úrbéri állományon felüli erdők nem a 
község, hanem a szász nemzeti egyetem tulajdonát alkotják. Azaz a 
korábban említett kettős közösségi tulajdon, a szász nemzeti egyetemé és 
a (szász) községé közül az előbbi az úrbéri elkülönítés után is érvényben 
van. Arról azonban nincsen adatunk, hogy ilyen, a szász nemzeti 
egyetemre „visszaszármazott” erdők kiterjedten előfordultak volna. A 
községek, az úrbéreseknek tekintett román települések azt maguknak 
megszerezték. Ez annál is inkább könnyen mehetett, mert a perlekedések 
évtizedeiben az erdőket egyszerűen kiirtották. Porcsesddal kapcsolatban 
is azt írták, hogy a kérdéses, a szász nemzeti egyetem által követelt, „az
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Olt vizén túli erdők annyira el vannak pusztítva, hogy azokat már 
nemzetgazdászati szempontból is újra kell beerdősíteni.” Erre a 
beerdősítésre azonban sem a megfelelő törvény (bár az osztrák 
erdőtörvény tiltotta az erdő művelési ág engedély nélküli 
megváltoztatását, de ennek nem tudtak érvényt szerezni), sem a 
tulajdonosi (melyik tulajdonosi?) érdek nem ösztönzött. Mindenesetre ez 
is példa arra az óriási erdőpusztításra, amely a jobbágyfelszabadítás utáni 
évtizedekben mind a szűkebben vett Magyarországon, mind Erdélyben 
bekövetkezett.

A XIX. század második felébe, végére érkező szászföldi 
erdőgazdálkodást tehát két tényező jellemezte. Az egyik: a korábbi 
szabályozások hatására megvalósuló korszerű gazdálkodási törekvés; 
míg a másik: a volt jobbágyaival, jobbágyfalvaival perlekedő szász 
közösség, amely perlekedésben aztán az erdők állapota rendszerint 
romlott. Mindezek előrebocsátásával tekintsük át az 1879. évi 
erdőtörvény után kialakuló helyzetet.
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