
2 AZ ELSŐ ERDÉSZETI RENDELETEK ÉS TÖRVÉNYEK

WERBŐCZY István Hármaskönyve szerint (amely mű Erdélyben 
törvénykönyvként szolgált) „a fejszés és makkos erdő, vagyis a melyet 
vágásra és vadászatra használnak és a mely bárminő munkára és 
mesterségre alkalmas” tizenhat-tizenhétszeresét érte a közönséges 
erdőnek, illetve a cserjés és bokros helyeknek (I. rész. 133. cím 25-26., 
29. pontok). Ugyanebben olvashatjuk: „Ha pedig a jobbágy lopva vagy 
nyilván erőszakosan erdőt vágna vagy annak fáit bántaná és ezen rajta 
lehetne kapni, mindenét, a mi nála van, elveszíti és azonfelül 
erőszakosságáért díján marad” (III. rész 33. cím 5. pont).4

A fenti két rendelkezésből tulajdonképpen levezethető mindaz a 
probléma, amely 1514-től az erdőkkel kapcsolatos:

-  a tulajdon megóvásának, védelmének kérdése és
-  a különböző minőségű erdők értéke és használata.
Ennek alapján a XVIII. század második feléig felmerülő, majd a 

XIX. századi jobbágysággal kapcsolatos kérdések is legelőször a 
tulajdon óvásának csoportjába tartozhatnak.

Példaképpen egy 1610-ből származó dokumentumot idézünk, 
amelyben két földbirtokos egyezkedik a körösfői (Kolozs m.) erdők 
használatáról, s az egyik így vállal kötelezettséget: „Vagyha penig ez 
concessióval én vagy az én jobbágyim az tilalmasban kárt tennének, 
vagy magok szüksége kívül másoknak hordanának fát, és pénzért 
eladnák, ez a concessió is annihiláltassék és ez után az élő erdőt se 
éljék.”5 A földesúr tehát mintegy kezességet vállal azért, hogy a jobbágyai 
az említett erdőt nem károsítják.

Küküllő megye 1636-ban kelt rendeletében írta: „Hogy ha 
ennekutána némely potentiariusok valaki erdejére hatalmasul, vagy 
lopva valamely faluból reá mennének és hordanák, ha a patronusok ott 
kaphatják és megfoghatják, büntetődjék a decretumban afféléről specificált 
poena szerint.”6

A tulajdon védelmének kérdése aztán nemcsak a fahasználatra, 
illetve a birtoklásra terjedt ki, hanem az erdők irtására, azok 
mezőgazdasági területté történő átalakítására is. Az irtással a jobbágyok 
igyekeztek a termőföldet növelni, itt azonban azonnal felmerült, hogy az 
irtványt meddig használhatták, illetve az irtvány haszna kit és milyen 
mértékben illethetett meg.

Az 1596-ban kelt dokumentum szerint egy Kolozs megyei, 
szászfülpösi jobbágytól elperelték az irtványát, aki így védekezett:
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„Most is enyimnek mondom az földet, mint atyámtól maradtat bírom, 
azkit énrajtam keres; és is azt mondom: mindenkor szabad volt az 
szászfűlpösi határon irtani.”7 Az erdei irtványok ügye természetesen 
végigkísérték a jobbágyság egész történetét, és majd a földesúri és 
jobbágyi birtokok elkülönítése idején vetődik fel a legélesebben. Itt 
azonban kiemeljük az irtás módját, azaz a fák  körülgyűríízését, az 
aszalást, amelyet az erdélyi főkormányszék először 1765-ben, majd 
1808-ban szigorúan megtiltott.8 Hogyan irtson tehát a jobbágy?

Az égetés kínálkozott a másik lehetőségnek, de tudnunk kell, hogy 
az égetés is hatásosabb volt, ha a fákat előtte kiaszalták. Ugyanakkor az 
égetést is számos rendelet tiltotta. Torda megye már 1714-ben 
szabályrendeletben tiltotta meg az avarégetést.9

Kraszna megye 1735-ben szintén szabályrendeletben mondta ki, 
hogy az erdei tüzek megakadályozásáért nemcsak a községek elöljárói, 
hanem mindenki felelős. így a tűzeseteket, a tűz okozóit mind a közösség 
képviselői, mind a magánszemélyek kötelesek voltak feljelenteni, sőt a 
büntetés kiszabásában is részt venni.10 Mindezekkel egybecsengett az 
erdélyi főkormányszék 1761. évi rendelete.11 Érdemes még idéznünk a 
magyarországi 1769. (Erdélyben 1781.) évi erdőrendtartás erre 
vonatkozó sorait: „a’ Tűz gyújtáson tapasztalt gyermekek veszszővel, a’ 
Legények Páltzával, vagy Korbátssal verettessenek -  meg; sőt bűnöknek 
minémüsége szerint keményebb veréssel is büntettessenek -  meg.” 12

Le kell azonban szögeznünk: a szántóföldi művelés kiterjesztésére a 
legkézenfekvőbb lehetőség az erdőirtás volt. A jobbágyokat erre a 
munkára adó- és szolgáltatási könnyítések ösztönözték, amelyeknek 
mértéke és ideje azonban a földesúr és a jobbágy között vitára adhatott 
okot. A vitára szolgáló aszalás és égetés erdővédelmi szempontból ugyan 
káros volt, ezért rendeletekkel igyekeztek meggátolni, de mindenképpen 
a legkönnyebb és leghatékonyabb eljárásnak számított.

Az erdei legeltetés és makkoltatást -  miként WERBŐCZY 
könyvében láttuk -  a legfontosabb erdei haszonvételnek tekintették. 
Ennek szabályozása, a legeltetés módja azonban szintén sok összetűzésre 
adott alkalmat. Példaképpen a Kővár vidékén lévő kis- és nagybúni 
alattvalók határ(erdő-)perében 1684-ben kelt végzést idézhetjük. A 
szóban forgó erdőről kimondták, hogy „mikor makkot terem, szabados 
legyen mind nagy-, mind kis-búniaknak sertésmarhájoknak rajta járniok. 
Ha hol penig annyira való makk lehet, hogy nem csak az két 
falubelieknek sertésmarhái és nem csak az dominus terrestris disznai, sőt 
idegenek disznaik is meghízhatnának rajta: szabados iegyen mindkét
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falubelieknek idegenek sertésmarháját is meghízlalásra ezen darab 
erdőre fogadni.” 13

Az erdei legeltetés, különösen pedig a kecskelegeltetés a XVIII. 
században már egyre több gondot okozott. Az erdélyi főkormányszék 
1767-ben a kecskék legeltetését -  különösen a határszéli erdőkben -  
megtiltotta.14 1788-ban pedig -  hivatkozva az erdőrendtartásra -  a 
„barmok” erdős helyen történő legeltetésének igyekezett gátat vetni. 
Többek között ezt írták: „az hol elegendő legelő hely nem találtatik, 
ottan is a marha az erdős helyekről kirekesztessék, az mely helyeken az 
nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban mehetnének, melyekre az 
communitas marháinak pásztori kemény büntetés alatt különösen 
vigyázzanak.” 15

WERBŐCZY könyvében utalt az erdők eltérő minőségére, mely 
nemcsak az erdők eltérő legeltetési értékét, hanem természetesen az 
abból nyerhető fák  értékét is jelentette. M áramaros megye többször is 
igyekezett a fenyőszálfák értékesítéséhez kapcsolódó érdekeit 
megvédeni. 1659-ben a szálfák ártáblájához a következő megjegyzést 
fűzték: „mivel ez idegen emberek felesen bejövén közinkben, felmennek 
szálakért és felette igen eldrágították, holott az itt való szegény 
embereknek is volna egyik keresete, azért szabadságot adtunk, hogy a 
máramarosi ember akár ott fenn, akár itt a portuson az idegen embert a 
szálból kivethesse, az árát megadván hüte után az embernek mit adott 
érette.” 16 Csaknem 50 évvel később, 1708-ban ismét rendelkezni kellett 
az idegen fakereskedők ellen. „Sok kárával tapasztalhatókép[p]en -  írták -  
érzi a nemes vármegye, hogy a magyarországi és akármely idegen 
emberek bejövén, sóval való kereskedésnek okáért az Iza és Visó vizére 
felmenvén, a szálakat az lakosoknak nagy károkra drágán veszik meg, 
árát felverik és az vármegye lakosi praecludáltatnak az kereskedéstől, 
(...) sem magyarországi, sem akármely idegen ember szálak vásárlására 
a szigeti portuson kívül és felebb ne menjen,” és a máramarosiak se 
fogóddzanak ilyen kereskedőkkel.17

A fakereskedésben rejlő lehetőségek, a fakereskedelem mint 
megélhetési forrás tehát már korán társadalmi problémákat vetett fel. A 
hagyományos, a saját tulajdonú erdőből kivágott fával történő kereskedés 
hamar összetűzésbe került a nagy tételben, hivatásszerűen űzött fakeres
kedelemmel. Itt az erdőtulajdonosok és a kiskereskedők érdekeinek 
megvédése okozott problémát, hiszen a gazdaság előrehaladásával a 
fakereskedők kezén egyre nagyobb tőke halmozódott fel. Ez a tőke aztán 
nemcsak a piaci lehetőségek kitágítását jelentette, hanem az erdőtulajdo
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nosi érdekek, szempontok „megvásárlását” is. így az erdők hosszú távú 
megőrzésének szükségességére egyre inkább a törvényhatóságok és az 
állam intézkedései hívták fel a figyelmet. S ezek a rendelkezések álltak, 
állhattak a rövid távú tulajdonosi és szintén rövid távú fakereskedői 
érdekek közé.

Az erdők tulajdona, a használati módja és jogosultsága elvezetett 
azokhoz az ütközési pontokhoz, amelyek mind a közösségi, mind a 
földesúri-jobbágyi használatban lévő erdőkben felmerültek. A földesurak, 
illetve a birtokközösségek igyekeztek tilalmas erdőket kijelölni, amelyeket 
más földesuraktól és saját jobbágyaiktól is eltiltottak.

Szatmár megyéből arra van példánk, hogy két falu közös tilalmas 
erdejét az egyik falu új földesura a korábbitól eltérő módon kívánta 
használni. Az 1679-ben kelt tanúvallomások szerint a tilalmas erdőt a 
földesúr is csak az udvarbíróktól kapott „czédula” alapján vághatta, 
hozathatott onnan épületfát.18 Torda megyében pedig 1738-ban arról 
írtak, hogy bár kevés az erdő, de azt mégis irtják. S az egyik meghall
gatott tanú ezt vallotta: „A falusiak között felosztani szokott tilalmas 
erdőt, úgy az felosztás után is jobbágyoknak, zselléreknek és egyházi 
nemes embereknek is nyilakban jutott erdejeket, nemkülönben minde
zeknek szénájokat is” elhordatták, elvették. A faluban hatalmaskodó 
nemesasszony jobbágyai a nyilak szerint felosztott erdőjárandóságot 
„elpusztították annyira, hogy semmi rajtok nem maradott, holott az ő 
kegyelme [ti. Grabaricsné] embereinek is az nyilakat igazán kiadják.” 19

Később ezek a földesúri kisajátítások egyre gyakoribbá válhattak, és 
sok helyen elkülönült a földesúri és a jobbágyok által használt erdő. 
Például egy 1776-ban Kiiküllő megyében lejegyzett tanúvallomásban az 
egyik tanú ezt mondta: „tudom bizonyosan, hogy az utrizált erdőket 
mindeddig békességesen bírták a falusiak (...) Azt is jól tudom, hogy 
azon időkön kívül minden possessor urnák különös kiszakasztott erdeje 
vagyon és semmit ez ideig a falusiakéhoz nem praetendáltanak.”20

Idézzük még a dévai kamarai jószágigazgatóság 1793-ban kelt 
rendeletét, amelyet az udvarbíróhoz intéztek a dévai nemességgel kötött 
egyezség tárgyában. A nemesek ugyanis az erdőket két részre osztották, 
amibe a kamara nem nyugodott bele, mert „a tapasztalás szerint a nemes 
urak mind a javát az erdős helyeknek igyekeztenek magok számára 
tiltani, mind pedig nagyobb darabot ki szakasztan i, holott módja is jobb 
vagyon, mint a köznépnek nehezebb helyekről erdőlni és száma is 
kevesebb, mint a köznépnek. Következésképpen ha egyáltaljában 
tilalom alatt lévén az erdők, azokat az egész városi közönség együtt is
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kiszabott rend szerint fogja élni, városi köznépnek fennebbírt nehézsége 
megszűnik s igazságosabban is jön ki a dolog.” Végül pedig a botanikai 
szempontból azóta oly nevezetes Bezsán-erdő legeltetésével kapcsolatban 
írták: „Hogy a Bésánban a méltóságos udvar marháit legeltesse, és hogy 
legelés végett hány juhot vehessen be a dévai uradalom és méltóságos 
uraság a Déván lakozó nemes uraktól valamint eddig soha nem kérte, így 
ezután se fogja kérni.”21

Az idézett XVI-XVII. századi példákból kitűnik, hogy a XVIII. 
század közepén, második felében egyre sürgetőbben vetődött fel két 
megoldatlan kérdés. Az egyik: az erdők hasznosításának jogosultsága; a 
másik: a használat szakszerűsége. Mindkettő megoldása természetesen 
csak fokozatosan történhetett meg, és kötődött a gazdaság más 
ágazatainak, sőt az egész társadalom berendezkedésének átalakulásához.

JAKAB Elek, aki 1878-ban elsőként foglalta össze az erdélyi 
erdészeti intézkedéseket és tekintette át azokat a forrásokat, amelyek az 
erdőkre vonatkoznak, 1760-ra teszi az állami intézkedések kezdetét. 
„1760-ig -  írta -  a legmélyebb csönd, hallgatás és homály uralkodik 
Erdély állami életében az erdőkre vonatkozólag. Sehol közintézkedésnek 
nyoma nem látszik. Ekkor az egészségügyi bizottság hozta legelébb a 
kir. főkormányszék előtt javaslatba, hogy a jobbágyság is lehetőségig az 
erdőhasználat jótéteményében részeltessék, mit a kir. főkormányszék 
magáévá tett.”22 Ez a szándék azonban csak az erdők használatának 
megfelelő jogi és szakmai szabályozása mellett valósulhatott meg.

Mária Terézia igyekezett mind a jobbágyok erdőhasználatát, mind az 
erdők szakszerű kezelését szabályozni, megvalósítani. A magyarországi 
megyékre 1767-ben kiadott urbáriuma23 tartalmazta a jobbágyok erdő
használatának jogát: „A’ hol Erdő vagyon, ottan a’ Jobbágyoknak 
egyedül magok szükségekre, dűlt és száraz fából; hogy ha pedig az nem 
találtatik, nyersből is (kivévén mindazonáltal a’ Makk, vagy Gyümölts 
termő Fákat) tűzre való Faizás szabad légyen. Nem külömben Épületre 
való Fa is Határban lévő Erdőből a’ jobbágynak ingyen adassék olly 
móddal, hogy a’ Fákat az Uraság ki-jedgyezze, és ki-mutassa” (II/IV-V 
§). Ugyanakkor erősen tiltotta a jobbágyok engedély nélküli fahaszná
latát, és biztosította a földesúr rendelkezési jogát: „Mivel az Erdőnek 
gondviselése és nevelése az Uraságot illeti, semmi Jobbágynak eleven 
fákat, sem kertelni való vesszőket, sem pedig abrontsnak való szálakat, 
vagy Szőlőkarókat az Uraság különös engedelme nélkül vágni, és az 
Illyeténeket más Határban által vinni, és eladni; következőképpen a’ 
Fával kereskedni szabad nem lészen” (VI/VEL §). A tilalom megszegőinek
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„harmad Napi gyalog munkát” és -  a vármegyei hatalom segítségével -  
egyéb kemény büntetéseket is kilátásba helyezett.

Az urbárium szabályozta a makkoltatásí is. A helyben lakók 
kevesebb bérért makkoltathattak, mint a vidékiek. Ha pedig a földes- 
úrnak külön kiszakasztott erdeje volt, ott a jobbágyaitól ugyanannyi bért 
szedhetett, mint a vidékiektől (II/VII-VIII. §). A szabály ellen vétőkről 
pedig a következőket írták: „A’ Sertéseknek az Erdőben tsalárdsággal 
való béhajtása, ha azok a’ tilalmas Erdőben találtatnak, büntetésül a’ 
limitált Makk bért duplán fizesse” (VI/X. §).

Végül az irtásokkal kapcsolatos rendeleteket érdemes még 
áttekintenünk. Az urbáriumban a jobbágyok kezén lévő irtások elvételét 
megtiltotta, de „a’ Vármegye által igazságosan megbetsült” áron a meg
váltást lehetővé tette (II/II. §). A továbbiakra nézve viszont így 
rendelkezett: „A’ Jobbágynak ezután földes Ura engedelme nélkül Irtá
sokat tenni munkája bérének elvesztése, ’s a’ károknak vissza térítése 
alatt szabad nem lészen” (VI/VI. §).

Az urbáriummal egy csapásra nem oldódott meg a jobbágyok 
erdőkkel kapcsolatos joga, használata, hiszen a végrehajtás nem mindig a 
leírtak szerint történt. Különösen így volt ez Erdélyben, ahol először 
1769-ben kísérelték meg a jobbágyok és a földesurak jogait és 
kötelességeit hasonló módon rendezni -  sikertelenül.24 így a kérdés 
továbbra is napirenden maradt.

Közben, 1769-ben a magyarországi részekre Mária Terézia 
erdőrendtartást adott ki,25 amely ugyan csak a közvetlen kamarai, illetve 
uralkodói felügyelet alatt álló erdőkre nézve bírt kötelező érvénnyel, de 
ajánlásai a vármegyéknek is szóltak. Az erdőrendtartás a korszerű 
erdészeti tudomány ismérvei alapján a következő legfontosabb 
előírásokat tartalmazta: mérjék fel az erdők területét; állapítsák meg azok 
fatérfogatát; szabályozzák a fahasználatot (vagyis vezessenek be 
rendszerességet a fakitermelésben); valamint gondoskodjanak az erdők 
felújításáról és új erdők telepítéséről. Továbbá tudományos alapossággal 
leírta a fák vágáskorát, a fakitermelés módját és idejét, az erdőfelújítás és 
az erdőtelepítések módját és legfontosabb helyeit (kopárok, nedves, 
vizenyős helyek). Tárgyunk szempontjából még kiemeljük, hogy az 
erdei legeltetést is igyekezett szabályozni. Az erdők felújulásának 
biztosítására legalább 10 esztendei utótilalmast írt elő. Ugyancsak 
javasolta, hogy az uraság jelöljön ki faizási napokat, hetente legalább két 
napot, amikor -  és csak akkor -  szabad a jobbágyoknak, jogosultságuk 
alapján, a fát az erdőből kivinni. Végül pedig megemlítjük, hogy az
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erdőrendtartás felhívta a figyelmet a fával való takarékoskodásra. így a 
kerítések, házépítések és egyéb, a fa felhasználási helyének sorra 
vételével rámutatott a szigorú takarékosság szükségességére.

A Mária Terézia-féle erdőrendtartást Erdélyre nézve II. Józsefi 781- 
ben léptette életbe. Előtte azonban már Hadik András (1768)26 és 
Magyarosi Benjámin (Benedek) (1773) sürgette az erdélyi erdők 
helyzetének, így a pusztítástól történő megóvásának rendezését. 
Magyarosi úgy látta, hogy „főleg az oláhok által lakott részeken” óriási 
méreteket öltött az erdőpusztítás. Indítványából kiemeljük, hogy ő az 
erdővel nem rendelkező községek számára is kért a közeli birtokosoktól 
erdőkihasítást. A másik megoldás pedig az lenne -  vélte ha a községek 
a tulajdonukban lévő legelők, kopárok területén elkezdenék a faültetést.27

Az említett magánkezdeményezés mellett az erdélyi kereskedelmi 
bizottság is bekapcsolódott az erdők problémája megvitatásába, 
megoldásába. 1775-ben az osztrák erdőrendtartás alapján tekintette át az 
erdélyi erdők helyzetét. A bizottság az erdők területének csökkenését a 
fapazarlásban és a legeltetésben, tűzgyújtásban, erdőégetésben látta, 
amely elsősorban a síksági és előhegységi erdők pusztulását okozta. 
Ezeken a helyeken -  mutatott rá -  a kedvező szállítási viszonyok 
lehetővé teszik a fával történő kereskedést is, amely természetesen az 
erdőpusztításoknak újabb lendületet ad. A bizottság bírálta az addigi
-  gyér -  erdészeti rendszabályokat, mivel azon nem bizonyultak haté
konynak. így az itt-ott már alkalmazott térszakozás, vágásterület-kijelölés 
hiábavaló volt, ha máshol is vágták a fákat. Ugyancsak hiába osztották 
fel az erdőket tilalmas és szabad részekre, mert a szabadon vághatok 
után a tilalmasokra is rá került a sor. A csak tűzifára szolgáló részek 
elkülönítése pedig az adott erdő teljes kitermeléséhez vezetett, amelynek 
a felújításáról nem gondoskodtak. Hiszen a jó makktermő években 
legeltették, makkoltatták ezeket az erdőket is, így az erdő felújulásának 
lehetőségét már eleve kizárták.

Ennek megfelelően a kereskedelmi bizottság leginkább az erdei 
legeltetés korlátozása és az erdők felújításának megoldására vonatkozó 
javaslatokat adott. Továbbá a falvak számára kidolgoztak egy tűzvédelmi 
rendszabályt is. A bizottság ajánlását az erdélyi főkormányszék körren
deletben „országszerte kihirdettetvén, a hatóságoknak megrendelte, hogy 
az abban lévő erdőfen[n]tartási és használati szabályelveket a körülmé
nyek szerint alkalmazzák és életbe léptessék, sőt a mit még az erdők 
kímélése és fen[n]tartása érdekében czélszerűnek látnak, önként is
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megtenni igyekezzenek, a tisztek és földesurak a nép előtt jó példával 
járván elöl.”28

Az erdélyi főkormányszék egyébként előbb az 1766. évi osztrák 
erdőrendtartás alapján igyekezett rendeletet kiadni, és csak -  II. József 
intézkedése folytán -  1781-ben került sor az átfogó erdőrendtartás 
meghozatalára. A magyarországi erdőrendtartással azonos, de átfogalmazott 
szövegű erdélyi rendtartást29 1783-ban küldték szét a törvényhatósá
gokhoz és a birtokosokhoz, azzal a külön meghagyással, hogy „a 
hatósági tisztviselők főkép[p]en tavasszal és ősszel a száraz fű és avar s a 
hullott fák elégetését tartsák szigorú tilalom alatt, s ez országszerte 
általános elvül hirdettessék ki és érvényesíttessék.”30 A rendtartás 
előírásai, ajánlásai megtartása érdekében a főkormányszék 1784-ben az 
erdőfelügyelői intézmény felállítására is javaslatot tett, amit az uralkodó 
jóváhagyása után, 1785-ben mint végrehajtandó intézkedést ki is hirdet
tek.31 Ugyanettől az időtől kezdődően a törvényhatóságoknak az erdő
rendtartás végrehajtásáról, illetve az erdők állapotáról rendszeres 
jelentést kellett tenniük. Például Küküllő megyében a Zágori járási 
szolgabíró 1786-ban a következő jelentést készítette:32

-  erdőpásztorokat fogadtak, akiket fel is eskettek;
-  március végétől október végéig megtiltották az élő fák kivágását;
-  megtiltották az erdőirtást;
-  az erdők határait sáncokkal védették meg;
-  megtiltották a kecskékkel és a juhok erdei legeltetését, de a 

szarvasmarhák erdei legeltetését nem, mert „ha az erdőn való járástól a 
marhák elfogattatnak, kicsiny lévén határuk, az marhák sokaságához 
képest nagyobb részét marhájuknak el kellenék adni”;

-  az újonnan kitermelt erdőkbeni legeltetéstől viszont a marhákat is 
eltiltották;

-  a vágásokban lehet csak a fát kivágni;
-  minden gazdát köteleztek a házak, kertek, patakok mellé 20-20 

fűzfa elültetésére;
-  a tűzgyújtókat, égetőket megbüntették volna, de csak egy helyen 

volt tűzeset, ott viszont a gyújtogatót nem találták;
-  általában nem tapasztalták az előírások megsértését.
A rendelkezések végrehajtását a jelentés meglehetősen derűlátóan 

ítélte meg, bár bizonyára értek el tényleges eredményeket is. A felsorolt 
pontokból kiemeljük, hogy a szarvasmarhák erdei legeltetését nem 
tudták megtiltani, hiszen akkor a lakosság életlehetőségét vették volna el.
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Ez a probléma tehát már ekkor jelentkezett, és -  miként a későbbiekben 
látni fogjuk -  száz év múlva sem tudtak erre megfelelő megoldást találni.

Szintén a főkormányszék rendeletére készült például a Kanta járási 
(Felső-Fehér m.) szolgabíró jelentése a járásba tartozó falvak erdőinek 
állapotáról. A szolgabíró Karatnafalváról többek között ezt írta: „a tit. 
Bodó famíliának vagyon egy darab csere erdeje, mely dominalis erdőnek 
neveztetik, más csere erdő, mely Ecclesia erdejének, harmadik mely az 
communitással köz, ez is csere tilalmas erdők, melyek mindenik azoknak 
szükséges ususokra elégségesek.” Az elkülönített erdők közül a tilalmas 
erdők használatát, ahol épületfát is találtak, nyilak szerint engedélyezték. 
A tilalmas erdőkben lehetővé tették a legeltetést is. Az erdőkre az 
erdőbírák és a pásztorok felügyeltek, de megjegyezték: „valaminthogy a 
felfogadott része az erdőnek post ordinationem silvestrem nem usuáltatott, 
úgy az erdőlésre való idő is eddig nem observáltatott.”33

Pedig az erdőlési napok meghatározását nemcsak az erdőrendtartás 
tartalmazta, hanem azt 1786-ban külön rendeletben is megfogalmazták.34 
Ugyancsak foglalkoztak a közös erdők használatával,35 és egyre sürge
tőbben vetődött fel a jobbágyok erdőhasználatának szabályozása.

A XVIII. század második felére, végére mind gyakoribbá vált a 
jobbágyok erdőhasználatának korlátozása; a jobbágyok kiszorítása az 
addig közösen, a földesúr és a jobbágyok által használt erdőből. A 
jobbágyok így kénytelenek a fák -  mutatott rá TRÓCSÁNYI Zsolt -  
robot vagy készpénz ellenében beszerezni, ami terheik növekedését 
jelentette.36 Az 1788-ban kiadott úrbérrendezési kísérletben olvashatjuk: 
„Tartozik a földes úr maga volt jobbágyainak és zselléreinek tűzi és 
épületre kívánható fát az olyan helyeken ingyen engedni, az hol köz, 
vagyis szabad erdők vagynak, ha pedig semmi köz erdők nem volnának, 
szabadságot adni, hogy a földes úr különös erdejéből is (hanem az mind 
kevés és drága, mind pedig a maga szükségére is elegendő nem volna) 
afféle ledőlt és száraz fákot vihessenek magoknak az erdőpásztorok 
hírével és jelenlétekben, annyival inkább, ha élő fákat kellene vágniok, 
azokat az erdőpásztorok mutassák ki, és a földes úrnak is ilyenkor ezen 
haszonért illendő kevés jutalommal lenni tartoznak.” A makkoItatásért 
viszont „nem illendő kevés jutalmat”, hanem taxát vár, várhat el a 
földesúr (III/5-6. §).37

Az erdővel kapcsolatos földesúri jogokat Erdélyre nézve azután az 
1791. évi XXX. te. (XCV te.) egyértelműsítette. „A mi (...) a 
parasztokat illeti -  szólt a rendelkezés - , minthogy az erdők tulajdonjoga 
egyedül a földesurakat illeti (a kik azonban jobbágyaiknak az 1769. évi
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november 12-én kiadott szabályozó pontozatok értelmében a faizás és 
legeltetés gyakorlását megengedni tartoznak), a jelen czikkely erejénél 
fogva azt határozzák, hogy az erdők mindenütt egyáltalán a földesurak 
gondviselése és rendelkezése alatt álljanak és bármely parasztnak csakis 
a földesúr tudtával és engedelmével legyen szabad faizást gyakorolni 
vagy irtásokat tenni. Hogyha pedig a parasztok akárhol a földesuraktól 
előleges kieszközlendő engedelem nélkül merészkednének az erdőket, 
berkeket vagy cserjéket faizás vagy irtás, avagy legeltetés vagy 
gyújtogatás útján pusztítani, az olyanok ellen fennálló törvények 
értelmében múlhatatlanul el kell járni.”

Megismételjük: az erdők tulajdona kizárólag a földesurakat illeti, 
tehát ők felelősek az erdőkben bekövetkezett károkért, ugyanakkor nekik 
van lehetőségük -  a még egyébként mindig rendezetlen úrbéri viszonyok 
között -  a jobbágyok erdei haszonvétele meghatározására is. Itt még meg 
kell említenünk az 1791. évi XXVI. tc.-et is, amelyben az irtvány- 
földekről esik szó. A földesúr engedelmével tett irtványok esetében 
elismeri a jobbágyok munkája értékét, míg az engedély nélküli irtásokat 
nem. Ez utóbbiakat a jobbágyoktól ellenszolgáltatás nélkül el lehet 
venni, sőt még az erdőben okozott kár is megtérítendő.

Az első tulajdonképpeni erdélyi erdőtörvény tehát csak az úrbéri 
viszonyok rendezettsége esetén mutatta volna az okszerű erdőgazdál
kodás irányát, így inkább korlátozó, tiltó hatása volt. Ugyanakkor ezen 
erdőtörvény intézkedett a közös, közbirtokossági erdők felosztásának 
szükségességéről. Miután ez a felosztás nem megy, nem mehet egyik 
napról a másikra, az osztozkodó birtokosok pedig hajlamosak az erdők 
pusztítására, tehát: „az illetékes törvényhatóság az egyenetlenség bírói 
eldöntéséig vesse zár alá” az erdőt.

Az erdő zár alá vétele közvetlenül rokonítható az 1791. évi 
magyarországi LVII. törvénycikkel, „az erdők pusztításának 
megakadályozásáról” szóló törvénnyel, amely mindössze ennyi: „A 
közállományra káros erdőpusztítások megakadályozása végett addig is, 
míg ezen dologról külön törvények alkotásával gondoskodva lesz, a 
karok és rendek O szent felsége jóváhagyásának hozzájárulásával 
határozták, hogy akár pazarlás okából, akár, mivel a birtokjog kétes, per 
vagy határjárási vita alatt áll, akár végül azért, mivel a közbirtoklás nincs 
szabályozva, bárkitől eredjen az erdőpusztítása: a vármegyék a dolog 
törvényszerű és hathatós megvizsgálása után, a pusztító ellen indított 
ügyészi kereset terhe alatt, a szükséges zárlatot is alkalmazván, 
akadályozzák meg a pusztítást; épségben maradván a vármegye által
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meghatározandó mérsékelt használat és törvény útján.” Ezen törvény 
tehát a közhatalom oltalma alá helyezte az erdőket -  függetlenül azok 
tulajdonosától. A vármegye pedig akár korlátozhatta is az erdőt pusztító 
birtokos tulajdonnal való szabad rendelkezését.

Mind a magyarországi vármegyékre, mind Erdélyre vonatkozóan 
megszülettek tehát az erdőkkel kapcsolatos törvényes rendelkezések. 
Most már csak azok végrehajtása, betartatása következett. Az 
elkövetkező évek eseményei azonban azt mutatják, hogy a törvények 
rendelkezései nehezen mentek át a köztudatba, de még nehezebb volt 
azok betartatása. Erre utal az erdélyi főkormányszék 1789. évi 
körrendelete, amelyben ezt írták: „A felséges udvarnak értésére esvén, 
hogy jóllehet az erdőknek rendes vágatása és gondviselése iránt már 
gyakori ízben hathatós parancsolatok költenek, sőt azoknak megtartására 
törvényesen is megállapíttatott, mégis attól annyira pusztíttatnak, hogy 
midőn valamely közönséges épületre fa kívántatik, még az erdő alatt 
lévő helységek körül is némelyek idegen segedelemre szorulni 
kényszeríttetnek, (...) újra is megparancsoltatott, hogy az erdőknek 
gondviselése és jó karban való tartása iránt 1791-ben megállapíttatott 30- 
dik novelláris articulusnak útmutatása minden szorgalmatossággal és 
fogyatkozás nélkül megtartassák.”38

Az addigi intézkedések hatékonyságát, esetleg újabb rendeletek 
kiadásának szükségességét igyekezett az erdélyi főkormányszék 1800- 
ban kipuhatolni, amikor kérte a törvényhatóságokat: adjanak jelentést az 
erdők állapotáról és azok megóvásának lehetőségeiről,39 Ha a beérkezett 
jelentéseket (Kraszna vm., Szamosújvár, Nagyenyed -  1800.; Dés, Kővár 
vidéke -  1801. Kolozs vm., Belső-Szolnok vm., Küküllő vm., Vajda- 
hunyad, Szék -  1802.; Alsó-Fehér vm., Közép-Szolnok vm. -  1803.; 
Felső-Fehér vm., Zilah -  1804., Doboka vm. -  1805.) áttekintjük,40 a 
bennük foglalt javaslatokat a következőképpen csoportosíthatjuk:

1.A fával takarékoskodni kell. Ez a takarékoskodás kiterjed a 
tüzelésre, az építkezésre, a sövények készítésére, sőt a szőlőkötöző háncs 
megfelelő helyettesítésére. Ugyanakkor a fát ,jó  tőből kell vágni” 
(Nagyenyed), így a felhasználható törzsrész nagyobb.

2. A fakitermelés korlátozandó. Ez a korlátozás részben a 
fakitermelés idejére, részben a fakitermelés helyére vonatkozhat. Az 
időre vonatkozóan Küküllő megyében például úgy rendelkeztek, hogy 
Szent György napjától (április 24-től) Szent Mihály napjáig (szeptember 
29-ig) az erdőben tilos élő fát kivágni. A térbeli korlátozásra pedig
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tilalmas erdőket jelöltek ki, illetve az erdőket táblákra osztották, ahol az 
arra jogosultak „nyilasokat” kaptak.

3. A közös erdők felosztását Szék városa az 1800. évi tűz után 
határozta el: „városunk népének megegyezésére és közönséges akarattal 
azt határoztuk meg és láttuk legjobbnak, hogy minden erdeink és erdős, 
úgyszintén vadgyümölcsös helyeinket egymás között felosszuk, kinyi- 
lazzuk és kinek-kinek kompetens nyilát assignáljuk.” Ugyanakkor a 
város tulajdonába maradó erdőket szigorú tilalom alatt tartották, onnan 
tényleg csak a város szükségletére lehetett fát kivágni. Máshol, például 
Kolozs megyében is szükségesnek tartották a közös erdők felosztását, 
mivel azokat, a tulajdonosok „szükség felett is csak egyik a másikra való 
nézt is vágatják.”

4. Az erdőirtásokat szabályozni kell. „Minthogy az irtások által tett 
károk -  írták Kővár vidékéről -  a meredek oldalakon világosan 
bizonyítják, hogy a legelevenebb erdők ki irtatván egynéhány sebes 
záporesők által azon kevés föld lemosattatván, mely termést hozna, 
annak utána még csak fű sem terem rajta, azon helyeken való irtások 
által az erdők kipusztulván, véghetetlen károk okoztatnak, azért az 
oldalas helyeken való irtások meg ne engedtessenek.” Az említett 
talajvédelmi szempontokon kívül természetesen a jobbágyok engedély 
nélkül tett egyéb irtásait is igyekeztek meggátolni. Például Doboka 
vármegye követelte az irtások „reguláztatását”

5. Fát kell ültetni. Ennek érdekében Alsó-Fehér vármegye 
jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy „erős fák nemeit”, mint 
amilyen például a bükk és a tölgy, a parasztok nem fognak ültetni. 
Ellenben fűz- és nyárfákat a vizenyős helyekre, míg a szakadásos, 
„martos” részekre kőris- és akácfákat a viszonylag közeli, 15-20 év 
múlva látható gazdasági haszon reményében, igen. Felső-Fehérből írták: 
„A fáknak az erdőtlenebb helységekben való szaporítására nézve a 
paraszt iijúság szoríttassék arra, hogy amíg 12 élő fűz vagy más 
gyümölcsfát nem nevel, addig teljességgel meg ne házasodhassék.”

6. A felnövekvő, új erdőket a legeltetés elől tilalmazni kell. Kraszna 
megyéből írták, hogy' a tilalmas erdőkbe a szállítást végző marhákon 
kívül más állatot ne hajtsanak be. Küküllő megyében úgy látták, hogy a 
felnövekvő erdőkbe a marhákat legalább 4 évig nem szabad beengedni, 
és az erdőket legalább 8 évig kell nőni hagyni. „Azon erdő-pusztítás 
módja is gyakoroltatván itten -  írták Kővár vidékéről - , hogy a szép 
tölgyfa növései lenyesettetnek, megszáraztatnak, kazalba rakatnak és a 
marhák azzal teleltetnek,” ami természetesen megtiltandó. Ugyancsak
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tiltották a kecskék erdei legeltetését is, sőt Doboka megyéből egyenesen 
azt írták, hogyha a „kecskék tartása egyáltaljában megtiltatik,” akkor 
tényleg érvényt lehet szerezni a „silvestris ordo”-nak.

7. Az erdőrendtartás előírásai megtartására erdőinspektorokat és 
erdőpásztorokat kell kinevezni, illetve megfogadni. Az erdőinspektorok
nak -  vélték a vajdahunyadiak -  a közös erdőből „vagy szabados erdőlés 
engedtessék, vagy bizonyos fizetés rendeltessék.” Az erdőinspektor alá 
pedig erdőpásztorokat kell rendelni, „a communitas által adandó illendő 
fizetés mellett.”

8. „Nincs oly nagy bűn, mely akármely nagy büntetés tilalma mellett 
is -  amint tapasztaljuk -  meg nem esethetik” -  írták Szamosújvárról. 
Ezért -  vélekedtek a jelentés készítői -  továbbra is alkalmazni kell a 
büntetést, a tényleges bírságokat -  mégha ennek hatékonyságában kétel
kedtek is. „Aki falopásban találtatik -  írták Nagyenyedről - , ha civis 
lészen, a constitutió szerint büntettessék, e büntetés az allodiális cassába 
tétessék, a paraszt pedig megcsapattassék és mindenik a kárt is megfizesse 
és a behajtó pásztornak vagy inspectornak azonkívül három márjást 
fizessen; ha idegen leend, triduáléztassék” [harmadnapos eljárásra 
utasíttassék].

A vázolt intézkedésekkel -  vélték a jelentés készítői - , továbbá az 
1781 évi erdőrendtartással (amivel a felsorolt, csoportosított teendők 
jórészt megegyeztek) és az 1791. évi törvénnyel az erdők ügye meg
nyugtató módon rendezhető. „Mindezek által -  írták Szamosújvárról -  úgy 
vélekedünk, az erdőpusztítások, verekedések, e miatt való halál, 
nemcsak ezek távoztatnának el, hanem még az is meglenne, hogy 
Erdélyországa a maga nevével továbbra is dicsekedhetnék, különben 
pedig maholnap Mezőország lesz belőle.”

A fenti jelentések alapján készítettek elő az 1810-11. évi erdélyi 
országgyűlésre az új erdőtörvényt, amely az 1811. évi XXXIV 
törvénycikként „ az erdőlés rendjéről” látott napvilágot.41 Igaz, hogy 
csak bizonyos jogi huzavona után érvényesítették, de a rendelkezéseit 
Erdély-szerte be kellett tartani. Lássuk, a korábbi törekvések miként 
érvényesültek benne!

A törvény bevezetőjében arról szólt, hogy az 1791. évi törvényt be 
kell tartani, majd az osztatlan erdőket illetően rendelkezett. A nagyobbak 
felosztását mondta ki, míg a kisebb közös erdők továbbra is közösen 
használandók, csak a fatermést kell felosztani. A törvény harmadik 
pontjában arról szólt, hogy a tulajdonos ugyan az erdeit szabadon

20



használhatja, de az erdők pusztítása esetén az illető birtokos erdejét zár 
alá kell venni.

„A parasztoknak -  írták az 4. pontban -  a földes uraik engedelme és 
írásban adandó szabadsága nélkül az erdőkben irtásokat tenni egyálta
lában tilalmaztatik; a kik az ellen cselekednének, 24 pálczaütésekkel és 
egy hónapi árestommal büntettessenek meg, s azonkívül az okozott 
kárnak megfordítására is szoríttassanak.” Ezzel tehát megismételték az 
erdei irtások kemény tilalmát.

Az erdőben tüzet rakni, tűzzel irtani tilos, úgyszintén tilos az 
avarégetés is. Erdőégés esetén az oltásra a lakosság köteles kivonulni. 
Fában gazdag vidéken szabad a vetések, kaszálók és legelők körül fa- és 
vesszősövényeket készíteni -  szólt a 6. pont - , de fában szegény területe
ken árkokat kell ásni és azokat fákkal beültetni.

A 7. pont az erdei legeltetést szabályozta. A marhalegeltetést csak a 
4 (gyorsan növő) fák), illetve a 6 évnél (lassan növő fák esetében) 
idősebb erdőkben engedte meg, de ezt a legeltetést is meg lehetett 
szorítani, korlátozni. A kecskék legeltetését pedig újból igyekezett 
megtiItatni. Az erdőkben nem szabad új utakat törni (8. pont), az erdő 
határjelei pedig ötévenként megújítandók (9. pont).

„A fáknál az hajától való meghántása -  olvashatjuk a 10. pontban - , 
mely az erdőknek igen veszedelmes szokott lenni, kivévén a levágatásra 
határoztatok erdőket és a havasos helyeket, a melyekben az egyéb 
haszonra nem szolgáló erdőknek sűrűsége miatt az erdőket legelő
helyekké változtatni és inkább kiirtani volna szükséges (...), szorosan 
tilalmaztatva légyen.”

A 11. pontban a jobbágyoknak ismételten megtiltották az irtást, 
továbbá a lombtakarmány gyűjtését.

A 12. pont a faültetésről intézkedett. Évente legalább 10 fűz-, vagy 
más gyorsan növő fát kell ültetni, illetve a másra nem használható 
helyeket -  a földesurak kijelölése és irányítása alatt -  be kell fásítani.

A jobbágyok az erdőben csak a földesúr által meghatározott napokon 
vághattak fát (13. pont). A szegényebb lakosok pedig -  fejsze nélkül -  
hullfát szedhettek (14. pont). A 15. pont a visszaélést elkövető 
erdőpásztorokra szabott ki büntetést. Al ó .  pont a törvényhatóságonként 
létesítendő erdőmesteri állásról intézkedett, ami miatt azután húzódott a 
törvény rendelkezései érvényesítése. A megyék autonómiáját (és költ
ségvetését!) érintő pontot ugyanis csak megfelelő indokokkal lehetett 
életbe léptetni. Az előző pontokat azonban -  különösen a jobbágyok 
erdőhasználatát megszorító rendelkezéseket -  minden további nélkül
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érvényesíthették. TRÓCSÁNYI Zsolt tanulmányából tudjuk, hogy a 
jobbágyok erdőterületének, erdőhasználatának a megkurtítása még a 
törvény adta lehetőségeken túl is folyt.42

Miközben Erdélyben az említett két törvénnyel, az 1791. és 1811. 
évivel nemcsak az erdők, hanem az erdőkhöz kapcsolódó jobbágyi 
haszonvételek ügyét is igyekeztek rendezni, a magyarországi részeken 
szintén mindkét kérdést erdőtörvénnyel kívánták megoldani. Ennek 
érdekében született meg az 1807 évi XXI. törvénycikk, amely „ az erdők 
fönntartásáról” intézkedett.

A magyarországi törvény -  amely, mivel időben előbb keletkezett, 
bizonyára mintául szolgált az erdélyi törvényhozóknak is -  az előbb 
ismertetett erdélyi megfelelőjének számtalan elemét tartalmazta. így a 
jobbágyok erdőirtásáról, a fával való (elsősorban jobbágyokat érintő) 
takarékoskodásról, a közös erdők felosztásáról, az erdei legeltetés 
megszigorításáról, sőt a kecsketartás esetleges hatósági megtiltásáról is 
hozott határozatokat. Mi azonban a továbbiak szempontjából az erdők 
zár alá helyezésére vonatkozó rendelkezéseket emeljük ki. Aki nem 
megfelelő módon használja erdejét -  szólt a törvény annak erdőhasz
nálatát korlátozni kell. A vármegyei hatóságok által -  az érdekeltek és 
erdészeti szakértő meghallgatása után -  elrendelt zárlat előírásai megtar
tására zárgondnokot neveznek ki. És „a zárlat addig tart, míg a pusztítás 
oka megszűnvén, hatósági határozattal föl nem oldatik, vagy arányosítás 
esetében az az iránt indított per be nem fejeződik.”

Erre a hatósági zárlatra lássunk egy korai, 1813. évi Máramaros 
megyei példát!43

A borsai erdők nem megfelelő használata miatt a vármegyei 
hatóságok bizottságot küldtek ki. A bizottság az erdőpusztulás tényét 
valóban megállapította, s ennek megfelelően határozott az erdőhasználatról. 
A határozatot a község lakosaival közölte úgy, hogy a kihirdetéskor 
mindenki köteles volt megjelenni, mert „a meg nem jelenő nemes emberre 
nézve 12 fi., a nemtelenre nézve 12 pálcza büntetésül határoztatván.” 

Erdőrészletenként megállapították, hogy a zárlat mellett hol milyen 
tevékenységet engednek meg. Egyik helyen a kisebb szálfák kiterme
lését, máshol a legeltetést (a kecske és a juh kivételével) megengedték, 
míg az irtást az egész határban megtiltották. Az említett részleges és 
teljes zárlat betartása ellenőrzésével egy „erdőfővigyázót” (zárgondno
kot) és két „alvigyázót”, továbbá 22 erdőkerülőt bíztak meg.

A zárlat kiterjedt arra is, hogy amennyiben „a zsidók fűrészei 
vágnának, az alvigyázók minden vágandó míveiket lefoglalják és egy
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harmadrészét Borsa helységére, két harmadrészét a nemes vármegye 
számára adják be.” Ez utóbbi rendelkezést azonban az érintettek 
megtámadták. Érvként hozták fel, hogy ők nem a maguk, hanem a borsai 
lakosok által kitermelt fát dolgozzák fel, tehát ők önmagukban nem 
sérthetik meg a zárlatot. Ugyanakkor pedig -  érveltek tovább -  már a 
malmok előtt számtalan fa vár feldolgozásra, amely fák a fürészelés 
leállításával csak tönkremennének. így a vármegye megengedte a már 
kitermelt fa felfűrészelését, de a zárgondnok figyelmét felhívta, hogy 
„arra szemesen vigyázzon s vigyáztasson, hogy ezen határozásából a 
megye rendeinek visszaélés ne következzen.”

Az erdőtörvények utáni évek tehát a magyarországi vármegyékben 
és a szűkebben vett erdélyi részeken is az erdőtörvény(ek) betartásának, 
megismertetésének a jegyében teltek el. Mielőtt azonban ezek hatékony
ságára vonatkozó egy-két adatot idéznénk, megemlítjük, hogy a törvé
nyek, illetve az erdőrendtartások előírásai finomítására, továbbfejlesz
tésére újabb és újabb javaslatok születtek. Ezek közül kiemelhetjük 
KISS József Torda vármegyei erdőfelügyelő 1816. és 1825. évi 
javaslatait, amelyek már a legmodernebb erdészeti tudomány és erdészeti 
igazgatás szempontjainak is megfeleltek.44

Az erdészeti rendeletek legfontosabb eredménye talán az volt, hogy 
most már dolgoztak vármegyei erdőfelügyelők, akik révén az erdészeti 
kérdések tulajdonképpen állandóan napirenden voltak, lehettek. Az 
erdőfelügyelők helyi megítélésére Doboka megye példáját idézhetjük. 
Az ott 1818 óta alkalmazásban lévő „erdő ügyelő (Silvanum Inspector)” 
munkájáról 1837-ben írták: „Czímje szerént hasznos hivatal ’s 
naponként hasznosabbá, szükségesebbé válhatna, ha a’ köztár’ értéke 
gazdagabb volna.”45 Tehát a megye anyagi lehetőségei behatárolták 
ugyan az erdőfelügyelőtől elvárható munkákat, de hasznosságáról a 
megye mindenképpen meg volt győződve.

Az erdőinspectorok mindennapi munkájába enged bepillantást az az 
1812-ben készült jelentés, amelyben Zilah város erdei állapotáról 
számoltak be.46 Többek között megállapították, hogy „az egész zilahi 
határon levő minden erdők pusztuló állapotokban vannak, hogy a 
rendbe hozásra, mívelésre és tökélesedésre mindennap szükségük 
vagyon.” Ennek érdekében Közép-Szolnok vármegye elöljáróságának 
javasolták, hogy hasson oda: Zilah erdeit hozzák rendbe. Ehhez 12 
pontból álló teendőket állítottak össze, amelyben szerepeltek az erdők 
felmérésének, vágásokra történő osztásának, felújításának és a legeltetés 
korlátozásának módjai. Ugyancsak javasolták a megfelelő erdőőri
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személyzet alkalmazását, és szempontokat adtak a fával való 
takarékoskodásra is.

Egy másik jelentésben Dés városa kénytelen védekezni azon (talán 
az erdőinspektortól származó?) vádak ellen, amelyek szerint a tilalmas 
erdőkben is van fakitermelés, illetve az erdők (a fa)értékesítéséből 
származó pénz nem folyik be a városi kasszába. Erre azt válaszolták, 
hogy nincs annyi kitermelhető fájuk, hogy arra még licitálást is 
tarthatnának. A tilalmas erdőkben pedig a hidak építésére, javítására 
vágtak fákat. A harmadik kifogásra, hogy tudniillik a táblára osztott 
erdőkben a kitermelésre kerülő táblát teljesen ki kell vágni, a következőt 
írták: „Eltávoztunk mi ugyan a silvestris ordó azon rendszabásától, mely 
szerint egy táblát egészen le kellett volna vágni, de még hasznosabbat 
cselekedtünk az által, hogy cseplesz része az erdőnek a szálasa közül 
kitakaríttatván, az erdő nem csak erdőnek maradott, sőt az ősszel múlt 
három esztendeje takarítani elkezdett szakaszban kézzelfogható és 
szemmel látható a fának csak eddig is lett gyarapodása.”47

Az erdőrendtartásban és az erdőtörvényekben említett faültetési 
kötelezettséget 1819-ben főkormányszéki rendelettel erősítették meg. Az 
elöljáróságoknak meghagyták, hogy „minekutánna bizonyos volna az, 
hogy az erdők fenntartására kívánható jó rendnek, az eleven kertek 
nevelésének, a fűzfák, akáczfák s más ilyentén nemű fák szaporításának 
legnevezetesebb akadálya az oláhok tunyasága volna, mind a több 
lakosokat, mind pedig nevezetesen az oláhokat kegyelmetek arra 
szorítani kötéleztetnek, hogy közülek minden ifjak 15 esztendős koroktól 
fogva 20 esztendős korokig (...) esztendőnként a magok udvarok s 
kertjek kerületében, vagy azon helyre, melyet azon vármegyebeli erdő- 
inspector erdőnevelésre fog kimutatni, 10 akárminemű élőfákat 
plántáljanak, s ezen élőfákat nem csak elültetni, hanem azoknak 
gondjokat viselni tartozzanak.” A rendelkezés ugyanakkor előírta, hogy 
az esetleg elköltöző jobbágyok értékei megbecslésekor az élő fákat, az 
általunk létesített ültetvényeket is vegyék számításba 48

A jobbágyi szolgáltatások összeírására tett Cziráky-féle kísérlet 
adatai alapján TROCSANYI Zsolt az időszakosan vagy véglegesen 
felosztott erdőket az összes erdők mintegy 3 %-ára teszi.49 Tehát az 
erdészeti rendeletek ilyen irányú végrehajtása is meglehetősen lassan 
haladt. Itt a munkáknak a további, a jobbágyság erdőhasználatával, 
jogosultságával foglalkozó törvények adhattak újabb lendületet.

A magyarországi országgyűlés által elfogadott 1836:XII. te. „a 
határbeli közös haszonvételekre nézve gyakorlatból behozandó arányú-
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ságról” 16. §-a szerint a legeltetés, a makkoltatás és az egyéb haszon
vételek joga kit-kit csak a számára kihasított erdőrészben fog  megilletni. 
Tehát az elkülönítések után az erdők szolgalommentesek lesznek.

Egyelőre azonban az ugyanebben az évben elfogadott VI. törvény
cikk rendelkezései voltak az irányadók. Ezek szerint a jobbágyokat a 
tűzifa továbbra is megillette ott, ahol a földesúr ilyen erdővel rendel
kezett. Ha a földesúrnak épületfát adó erdeje is volt, akkor a jobbágyok -  
akiknek erre eddig is volt joguk -  ezentúl is igényelhettek épületfát 
házukhoz és istállójukhoz. A makkoltatás az uradalmi erdőkben -  saját 
lakhelyükön -  a jobbágyokat a más falubelieknél olcsóbban illette meg, 
de a jobbágyoknak a makkoltatáson kívül más falu határában semmine
mű erdei haszonvételük nem volt.

Az erdei tüzekről pedig az 1840. évi IX. te. 12. §-a intézkedett, 
amelyben a gyújtogató számára a legszigorúbb büntetéseket helyezték 
kilátásba. Ez a „mezei rendőrségről” szóló törvény azért is érdekes még, 
mert az erdőkben és a faültetvényekben előforduló kihágásokról is 
intézkedett, továbbá az első rendelkezés, amely a csőszt hatósági esküre 
kötelezte.

Az erdélyi törvényhozás a jobbágyok erdőhasználatát szintén 
hasonló nyomvonalon haladva igyekezett rendezni, s arról az 1846-47. 
évi országgyűlésen születtek törvények. Bár ezek végrehajtásába 
beleszólt az 1848. évi forradalom, mégis érdemes néhány elemére 
rámutatnunk. Az V törvénycikk („az úrbérest állománya haszonvételén 
kívül illető javadalmazásokról”) szerint az úrbéres községeket a 
számukra már kiszakított és használatukban lévő erdő megillette, de 
„fennmaradván a földesuraságnak a helyes erdőkezelési elvek szerint 
gyakorlandó felügyelői joga” (2. §). A közös, még meg nem osztott erdőt 
viszont igyekezni kellett a földesúr és a jobbágyok között megosztani, de 
a földesúr „helyes erdőkezelési elvek szerint gyakorlandó felügyelői joga 
ezen kiszakasztott erdőrészekre nézve is fennhagyatik” (3. §).

A makkoltatás és gubacsszedés joga a jobbágyokat csak az általuk 
most is használt, illetve számukra kiszakított erdőrészekben illette meg, 
míg a földesúri erdőkben a makkoltatás megegyezés kérdése volt (5. §).

A legeltetési joggal kapcsolatban pedig a XV törvénycikket 
idézhetjük („a határrendezésről és a birtokelkülönítésről”). E szerint a 
legeltetés megillette a jobbágyokat „az erdős helyeken azon erdőkben, 
hol régi idő óta a folyamatosan legeltetés használatában voltak”, továbbá 
a „havasos és nagyobb tágas legelőkkel és erdőkkel ellátott helyeken,

25



melyekben az úrbéresek már régi idő óta, s folytonos gyakorlatnál fogva 
legeltetési javadalommal éltek” (9. §).

A korszakot az 1848. évi törvények zárták le, amelyek közül a 
jobbágyok erdőhasználati és legeltetési jogosultságával kapcsolatosan a 
legfontosabbakat emeljük ki.

Azokon a helyeken -  szólt a magyarországi országgyűlés határozata 
ahol az úrbéri rendezés és a legelőkülönítés még nem történt meg, ott a 
faizásra és a legeltetésre nézve a korábbi gyakorlatot tartották meg (IX. 
te. 3.§). A következő, X. te. pedig arról intézkedett, hogy „olly helyeken, 
hol a földesúrnak volt jobbágyai a faizást, makkolást, gubacsszedést 
vagy bármely egyéb javadalmakat az úrbéri törvények korlátai között a 
földesúr erdejében gyakorolják, és e tekintetben különösen kihasított 
erdőrészszel ellátva nincsenek, a faizási haszonvételnek, úgyszinte a 
makkoltatási, gubacsszedési és egyéb javadalmaknak elkülönözve leendő 
gyakorlására akár a földesúr, akár volt jobbágyai pert az alispáni 
bírószék előtt különösen is indíthatnak” (4. §). Ugyanez a törvénycikk 
megerősítette az 1807. évi XXI. tc.-et, s az erdők feletti felügyelettel 
továbbra is a megyéket bízta meg (7. §). Végül pedig kimondta: „A 
minisztérium az erdőknek sikeresebb mívelése és fen[n]tartása iránt a 
legközelebbi országgyűlésének részletes törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni” (8. §).

A fenti, pest-budai áprilisi törvények mellett az erdei haszonvételek 
ügyét az erdélyi országgyűlés jobbágyfelszabadító rendelkezései is 
érintették.50 A IV törvénycikk 4. §-a szerint: „A helységek polgárai 
(eddig jobbágyok és zsellérek) azon telkek és földek használatában, 
melyek kezökben találtatnak, bár minő természetűek legyenek is, azok 
nem fognak bíróság közbejötté nélkül háborgattatni, sem legeltetési, 
faizási, nádlási rendes és folytonos eddigi haszonvételeikben megszo- 
ríttatni.” Az „építményekre fordítandó fa adása azonban ezentúl meg- 
szüntettetik; egyszersmind az erdők jó karban tartására felügyelni a 
törvényhatóságoknak szoros kötelességökké tétetik.”

Az idézett törvények szerint tehát az erdőkkel kapcsolatos jogok is 
bekerültek az úrbéri elkülönítés bíróilag lefolytatandó folyamatába. Ezek 
lezajlásáig azonban az erdők továbbra is kíméletesen, a vármegye által 
felügyelt módon használhatók. Mindezek érvényesüléséről a következő 
fejezetben kívánunk szólni. Itt még arra térnénk vissza, hogy az eddig 
idézett erdészeti tudósításokon és törvényhatósági, országos rendelke
zéseken kívül a köztudatban miként jelent meg az erdők helyzete. Erre 
érdemes fellapoznunk néhány Erdélyről szóló írást, tudósítást.
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Legelőször BENKŐ Józsefet, aki a XVIII. században készült 
leírásaiban például az erdősnek számító Hunyad megyével kapcsolatban 
egyetlen egy szót sem ejt az erdőkről.51 Később, a reformkorban növekvő 
figyelem és aggodalom kísérte az erdőket. TÁNCSICS Mihály 1838-ban 
megjelent írásában olvashatjuk: „Csodálatos, hogy korunkban olly sok 
vidéken érzik a’ fa szűkét, és mégis nem hogy erdőt nevelni igyekeznének, 
sőt a’ meglevőt is olly kíméletlenül pusztítják, mintha már néhány év 
múlva a’ világ elmúlnék ’s nem lenne több fára szükségünk.” Majd így 
folytatja: „Ő azt hiszi [ti. a kolozsvári piacon fát áruló „oláh”], hogy a’ 
mit a’ természet emberi kéz hozzájárulása nélkül önkényleg ad, azt 
tetszése szerint rombolhatja, de ha úgy megy, a’ természet előbb utóbb 
megbosszulja magát rajta vagy unokáin.”52

KOVARY László 1847-ben megjelent művében, az „Erdélyország 
statistikájá”-ban részletesen foglalkozott az erdők kérdésével. 
Megállapította, hogy Erdélyben ugyan a területarányt tekintve lenne 
elegendő erdő, de vannak kimondottan fátlan részek is. Például a 
Mezőség, de más vidékeken is, „távolabb az ország szívétől a cser- tölgy- 
és bikk-erdőket barbár kezek letarolták; a határszéli hegyek pedig úgy 
alkoták, hogy onnan a fát el nem szállíthatni. Innen van erdős hazánk 
erdőtlensége, s a mérges drágaság.”53

Máshol, a Szilágyságról írja 1840-ben: „Felebb a szőlőknél, a 
bérceken százados erdők boronganak, sok tájak magányát csak vad 
üvölti, s fejsze a visszhangot még sohase kísérté meg. És oly nagy 
kiterjedésben, hogy az érmellékit kivéve szinten minden falvak körül 
húzódnak el fa koronázta hegysorok.” Tehát ekkor még a Szilágy megyei 
vidéket is inkább az erdők jellemezték, s ezt kell majd 
összehasonlítanunk a jó 40 év múlva történt erdészeti leírásokkal.54

Az erdők fogyása, különösen a tölgyesekben- és bükkösökben 
tapasztalható kevesbedés tehát már az Erdély gazdasági viszonyaival 
foglalkozó szakembereknek, sőt birtokosoknak is feltűnt. Mindezek 
orvoslására azonban még várni kellett.
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