
6 ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdélyi közösségi erdők történetének áttekintésekor legelőször a 
tulajdonviszonyok változására kell rámutatnunk. Az egykori földesúri- 
és jobbágybirtokok szétválasztása legközvetlenebbül érintette az erdőket. 
A volt jobbágyok faizási, legeltetési és egyéb, az erdőhöz kapcsolódó 
joga önálló, a volt földesúrétól elkülönített erdőbirtokhoz vezetett, 
amelyet azonban a volt jobbágyoknak közösen kellett használniuk. Az 
így létrejött birtokközösségek mellett létezett még a volt határőrök, 
illetve egyéb kiváltságolt rétegek által lakott vidékeken a közbirtokosság 
is. Itt évszázadokig a felosztást, az egyéni tulajdonba adást szorgalmazó 
rendeletek és törvények születtek. Csak a XIX. század második felében 
igyekeztek -  szintén törvényekkel -  legalább az erdőket egyben tartani. 
Az erdők ugyanis felparcellázva alkalmatlanok a hosszú távú gazdálko
dásra. Végül a községek, városok, törvényhatóságok tulajdonában lévő 
erdőket említjük meg. Ezeknél is megfigyelhető a felosztás, a magántu
lajdonba adás jelensége, de sokkal jellemzőbb a kíméleti területek, a 
tilalmas erdők kijelölése. Az egykori tilalmas erdők aztán többnyire 
megérték a XIX. század végét, a korszerű erdőgazdálkodás megterem
tésének az idejét is.

A rendszeres, hosszú távú erdőgazdálkodás megteremtésére a XVIII. 
században erdőrendtartások és erdőtörvények születtek. A magyaror
szági részekre 1769-ben erdőrendtartást, 1791-ben pedig erdőtörvény 
léptettek életbe. Erdélyre 1781-ben készült erdőrendtartás és 1791-ben 
erdőtörvény. A korábbi erdőrendtartások és (keret)erdőtörvények után 
Magyarországon 1807-ben, Erdélyben pedig 1812-ben készült átfogó 
erdőtörvény. A törvények a szakmai előírásokon kívül rendelkeztek arról 
is, hogy az erdőtulajdonosok erdőhasználatát a vármegyei elöljáróságok 
korlátozhatják.

A földesúri-jobbágyi erdőkkel kapcsolatos előírások a jobbágyok 
szolgáltatásait szabályozó törvényekben, rendeletekben szerepeltek. Bár 
a jobbágyokat az erdőkből kiterjedt haszonvételi jog illette meg, de az 
erdőkkel való rendelkezés, a tulajdonjog kizárólag a földesuraké maradt. 
Ezért az erdők megfelelő hasznosításáért, az esetleg ott felmerülő 
károkért a földesurakat tették felelőssé. Ez lehetőséget adott túlkapá
sokra, a jobbágyok erdőlésének korlátozására.

A különféle előírások, rendeletek és törvények ellenére a XVIII. 
században felgyorsult az erdőterület csökkenésének folyamata és az 
erdők minőségének romlása. A népesség növekedése és a gazdaság
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fejlődése az általunk vizsgált területen ugyanis elsősorban az erdők 
rovására történhetett. A folyamat aztán a jobbágyfelszabadítás után 
minden korábbinál gyorsabb üteművé vált, és időbe telt, amíg az erdők 
területe megóvásával és az erdőkben folyó gazdálkodással kapcsolatos 
törvény megszületett és annak érvényt lehetett szerezni.

Az erdőterület csökkenését eredményezte a meginduló tőkés fejlődés 
is. Különösen azokon a vidékeken, ahol a szállítási viszonyok kedvezők 
voltak, nagy, letarolt hegyoldalak keletkeztek. Az erdőpusztítást maga az 
állam is elősegítette, hiszen az erdőkre kirótt adókat csak úgy lehetett 
fizetni, ha azok valóban hasznot is hajtottak. így a birtokosok 
kénytelenek voltak erdeiket annak és ott eladni, akik és ahol megvették. 
Különösen sok visszaélésre adott okot a birtokközösségek kiforratlan 
szervezete és vagyonfelügyelete.

Az addigi gazdálkodásba alapvető változást hozott az 1879. évi 
erdőtörvény. Az általunk most vizsgált birtokosok erdei az üzem- 
tervezési kötelezettség alá tartozó kategóriába kerültek. Ezekben többek 
között előírták a kitermelt erdők felújítását is. A rendelkezések 
ellenőrzésére kiépült a megfelelő erdészeti szervezet.

Az üzemtervezési kötelezettségek teljesítését az 1880-as években 
még meglévő szakemberhiányon kívül a tisztázatlan birtokviszonyok és 
a hiányos műszaki feltételek hátráltatták. Ennek ellenére a birtokosokban 
tudatosult: az erdőket csak tervszerűen, az állam által ellenőrzött módon 
lehet használni. Ugyancsak tudatosult az erdők felújításának szükséges
sége is. Itt azonban az erdei legeltetés, különösen pedig -  mesterséges 
erdősítések esetében -  a csemetehiány okozott gondot.

Mind az elmaradt üzemtervezési munkák, mind az elvégzetten 
felújítások a birtokosok egy részében megérlelte az elhatározást: kéri az 
állami erdőkezelést. Az állami erdőkezelés az említett feladatokon túl 
igyekezett az erdőtulajdonosok faértékesítési, és egyéb, az erdők 
jövedelmét fokozó munkákat is elősegíteni. Az állami erdőkezelési 
szervezet ugyanakkor csak fokozatosan válhatott hatékonnyá. Ellent
mondás feszült ugyanis a szakképzett állami erdőtisztek által vezetett 
szervezet és a csak idővel szakképzettséget szerző, a megye által 
alkalmazott erdőőrök munkája között. Mindez még fokozottabban érvé
nyes volt a rendszerint az erdőtulajdonosok által megfogadott erdőszol
gákra. Ennek ellenére az állami erdőkezelés sikere arra indította a 
törvényhozást, hogy 1898-ban a közösségi tulajdonú erdőket -  ahol nem 
tudták a szakszerű kezelést megvalósítani -  kötelezően állami kezelésbe 
vegye.
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Az állami erdőkezelés szervezete Erdélyben hamar kiépült, az 
érintett birtokosok -  egyes esettektől eltekintve -  megnyugvással fogad
ták, hiszen a megyék egy részében már korábban is állami kezelésben 
voltak az erdők. Az üzemtervek készítése felgyorsult, bár az első 
világháború kitöréséig továbbra sem készült el minden erdőbirtokra. 
Ugyancsak elkezdődtek a kopárjavítási-, kopárfásítási-tervkészítések is.

A közös erdőkből történő részesedés folyamatosan, egyes helyeken 
tulajdonképpen évszázadok alatt kialakuló gyakorlatát az 1879. évi 
erdőtörvény csak részben érintette. Az 1898-ban elfogadott törvény 
viszont megkövetelte, hogy az addig sok helyen csak szokásjogon, 
hagyományon alapuló gyakorlatot leírják, működési szabályban rögzít
sék. A szabályzat alapján létrejövő erdőbirtokosságok a falusi autonóm 
szervezetek közül a legjelentősebbek lehettek volna, de szerveződé
süknek számtalan akadálya volt. Ezek közül kiemeljük a megfelelő 
műveltség hiányát, de a kusza tulajdonviszonyok és egyéb, a gazdálko
dás korszerű megszervezését hátráltató tényezők is felmerültek.

Ebben a helyzetben az erdészet, az erdészeti igazgatás mintegy 
„előreszaladt”, így maga igyekezett mindazt a szervezetet létrehozni, 
amit az 1898. évi törvény a birtokosok önszerveződésétől remélt. Az 
erdészek ilyen irányú munkáját azonban nem kísérte egyértelmű 
rokonszenv. Hiszen amíg az egyik oldalon a gazdálkodás korszerűsí
tésén, a hosszú távú erdőgazdálkodás feltételeinek megjavításán és a 
birtokközösségek önkormányzatának kialakításán dolgoztak, addig a 
másik oldalon tiltottak. Tiltották a korábbi rendszertelen fahasználatot, 
az erdei legeltetést, sőt a kopárok további tönkretételét is. így aztán a 
máramarosszigeti erdőhivatal 15 éves fennállásának alkalmából a H. 
KARÁCSONY Sándor által megfogalmazott gondolat tulajdonképpen 
egész Erdélyre és egész Magyarországra érvényes lehetett. Az állami 
erdőkezelés részbeni sikertelensége -  írta 1914-ben -  „nem az erdő
hivatal tisztviselőinek buzgóságán és munkásságán múlott, hanem (...) 
azon közönyösségen -  nem ritkán ellenszenven a mellyel az érdekelt 
közönség szélesebb rétegei az ily konzervatív politikájú gazdaság iránt 
viseltetnek, mint a milyen az évszázadra előre tekintő okszerű erdő- 
gazdaság.”485
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