
2 AZ EGYHÁZAK ÉS AZ ERDŐK

Az erdélyi egyházi erdőket egy nevezetes hellyel, az Igfon erdejével 
kell kezdenünk, ahol -  a Hildesheimi Évkönyv szerint -  1031. szeptem
ber 2-án egy vadkan megsebesítette a trónörököst, Imre herceget. A 
herceg sérüléseibe belehalt. Az 1083-ban szentté avatott Imre tiszteletére 
itt apátságot alapítottak. A tragikus esemény színhelye feltehetően a mai 
Hegyközszentimre, Bihar megyei község környékén lehetett.3 Hadd 
említsük még meg a szintén Bihar megyei Szentjobbot. Szent István 
ereklyéje őrzésére itt építtetett fából I. László monostort, s lett a hely a 
szentjobbi apátság székhelye.4

Szent István a megtelepülő szerzetesrendeknek, illetve a kiépülő 
egyházi szervezet elöljáróinak jelentős birtokokat adományozott. Ezek a 
földek természetesen erdőkben gazdagok voltak, hiszen a lakosság a 
Kárpát-medencében csak fokozatosan telepedett le, népesítette be, s 
fogott legeltetéshez, netalán szántóföldi művelésbe. I. István utódai az 
őket támogatók részére mind nagyobb királyi adományokat juttattak, 
Könyves Kálmán viszont 1096-ban ezek visszavételéről intézkedett. 
Közülük azonban nemcsak az István-féle, első adományozásokat, hanem 
az egyháznak juttatottakat is kivette, mondván, „az egyházaknak adott 
erdők visszakövetelését legkevésbé sem engedjük meg” (I. könyv, 18. 
fejezet).5

Meg kell emlékeznünk a különböző betelepülő népekről, akik közül 
az erdélyi szászok a templomok fenntartásához szükséges erdőkről már 
korán gondoskodtak.6 A gyulafehérvári püspök viszont 1377-ben az oláh 
kenézekre panaszkodott, akik a püspöki uradalomban is „saját tetszésük 
szerint gazdálkodnak, és azon igyekeznek, hogy kivonják magukat a 
földek használata után kivetett kötelezettségeik teljesítése alól.”7

A leírások szerint az általunk most vizsgált területen is léteztek 
erdőispánságok. Ezek között említi CSŐRE Pál a zsidóvárit (a későbbi 
Krassó megyében) és az erdődit (a későbbi Szatmár megyében).8

II. Ulászló király 1498-ban kelt adománylevelében írta, hogy az 
erdélyi sókamara tisztjei a káptalannak adott só szállítását a káptalan 
erdeiben szabadon vágott fából készített hajókkal oldhatják meg.9 Az 
oklevél tehát élesen megkülönbözteti a káptalan erdeit a sóbányákhoz 
rendelt egyéb erdőktől.

Az erdélyi országgyűlés 1655. évi végzésében olvashatjuk: „Vannak 
Háromszéken s egyéb helyeken is a székelységen oly darab erdők, 
melyek Szent-egyház-erdejének hivattainak, amelyeknek mind gondvise
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lése, mind jövedelmének erogálása eddig a falubéliek dispositiójában 
[rendelkezésében] állott, mostan pedig ez authoritást az egyházi rendek 
magoknak akarván vendicálni [követelni], végeztetett: hogy e dologból 
eddig observáltatott usus [gyakorlatban volt szokás] tartassék meg és 
abból való proventus templom épületire convertáltassék [jövedelem 
fordíttassék].”10

A székelyföldi forrásokban valóban gyakran emlegetik a „szentegy
ház erdeit ” Elég csak az aranyosszéki 1640. és 1733. évi tanúvallomá
sok jegyzőkönyvét, vagy Sepsiszentgyörgy 1694. és 1747. évi erdőkeze
lési szabályzatát megemlítenünk.11

Felső-Fehér vármegyei Kanta járás szolgabírójának 1788-ban kelt 
jelentésében olvashatjuk: „Karatnafalván a tit. Bodó famíliának vagyon 
egy darab csere erdeje, mely dominalis erdőnek neveztetik, más csere 
erdő, mely Ecclesia erdejének, harmadik mely a communitással köz, ez 
is csere tilalmas erdők ”12 Tehát itt is élesen elkülönítették a földesúri, 
a községi és az egyházi erdőket, sőt arra is utaltak, hogy az a tilalmas 
erdők között van.

A XVIII. századi, elsősorban Mária Terézia nevéhez fűződő gazda
ságpolitika, illetve a II. József által képviselt egyházpolitika természe
tesen érintette az egyházi erdőket is. Mária Terézia létesítette a nagyvá
radi görög katolikus püspökséget, amelynek a belényesi uradalmat 
adományozta. II. József viszont a szerzetesrendek zömének működését a 
birodalom határain belül betiltotta, így azok birtokai jórészt a vallás
alapítványokhoz kerültek. A nagyobb egyházi birtokmozgások és a 
gazdálkodás korszerűsítésének az igénye a XIX. század elején, 1811-ben 
arra indította a Helytartótanácsot, hogy az egyházi erdők állapotával 
foglalkozzék. „A magyarországi összes püspökök -  írta JAKAB Elek -, 
káptalanok és minden kir. adomány alá tartozó egyházi javadalmakkal 
bíró egyének figyelmeztetést kaptak az ideiglenes birtokukban levő 
erdők gondos fen[n]tartása s gyarapítása iránt, azon kijelentéssel, hogy 
ha elmulasztják, halálok után hagyatékukból fog a megállapítandó kár 
kifogatni.”13

A XIX. század elején aztán a nagyobb egyházi uradalmak -  miként 
például VERNER Sebestyén írásaiból megtudhatjuk14 -  gazdasági 
szervezetükben igyekeztek az erdészeknek is helyet adni. Ez termé
szetesen nem ment máról holnapra, hiszen az erdők kiterjedt használatát 
ekkor még semmi sem sürgette.

Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás, majd pedig az 1850-es években 
végrehajtott föld(adó-)kataszteri összeírás a nagyobb uradalmakat egyre



inkább az erdészek alkalmazására, az erdészeti adminisztráció kiépítése 
felé terelte. Végre kellett ugyanis hajtani a birtok-, s így az erdőelkülö
nítéseket, és meg kellett oldani az erdők jövedelmezővé tételét. A munka 
természetesen hosszan elhúzódott, s az erdőknek továbbra sem volt 
elsődleges szerepük. Legelőször ugyanis az egyházi uradalmak mező- 
gazdaságát kellett, volt célszerű modernizálni. Az erdőkből főleg a me
zőgazdaság szerfaszükséglete kielégítését, továbbá a tűzifa biztosítását 
várták. Ugyanakkor elkezdődtek az első nagyobb mértékű faeladások is
-  gyakran az egyházi uradalmaknak kudarcot jelentve.

A jobbágyfelszabadítás után megsokasodtak az általunk második 
kategóriába sorolt kisebb egyházi és iskolai erdőbirtokok is. S így jutot
tunk el az 1879. évi erdőtörvény időszakához.

Az egyházakkal kapcsolatban meg kell még emlékeznünk a 
kereszténység rituális szokásairól, továbbá az egyházi személyek példá
járól, oktató, nevelő hatásáról. Míg az előbbi tulajdonképpen csak érde
kesség lehet, addig az utóbbi a vallásos népre komoly hatással volt.

JANKOVICS Marcell a májusfaállítást nagyon régi, talán még a 
pogánykori időszakból átvett keresztény szokásnak írja le.15 Ennek 
egyik „túlhajtott” módjáról tudósít HODOR Károly Doboka vármegyé
ből. „Bár mennyire is tilalmaztatik is a’ polgári igazgatás által -  írta 
1837-ben - , hogy az erdők kímiltessenek, a ’ Jeremiás napi (Húsvét és 
Pünkösd közt) csóva; divatjában van még ma is. Az érzi magát legbuz
góbb keresztyénnek lenni, ki az érintett időközben legmagasabbat tűzhet 
ki kapujában. Ezt a ’ szertartást némellyek legrégibb idők szüleményének 
vélik, azt állítván, hogy a keresztyénség keletekor annak jeléül ott 
tűzettek légyen a’ kapukba, hol keresztyén lakozott. Mások azt mondják, 
hogy ez által a’ Herodestől nyomoztatott kis Jézus emlékezetét 
tisztelik.”16

Szintén régi, a múlt homályába vesző szokásként írt BODOR Gyula 
a Naszód-vidéki románokról, akik kalapjuk mellé tiszafabogot tűztek.17 
JANKOVICS szerint a közismerten hosszú életű fa az örök élet 
kifejezésére is alkalmas.18

Az említetteknél fontosabb az egyházi emberek szerepe egy adott 
település, közösség életében. Hiszen az ő példamutatásuk, az erdők 
ügyéhez való hozzáállásuk nagyban befolyásolhatta mindazon rendelke
zések, ha úgy tetszik, állami elvárások megvalósítását, amelyek a XIX. 
századtól egyre többször jelen voltak. Bár a kérdés nem vonatkoztatható 
el az általános, elsősorban a görögkeleti és a görög katolikus egyház 
hatalomhoz és hívekhez való viszonyától, mi azonban ezt részletesen
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nem tárgyalhatjuk. Csak rámutatunk, hogy az említett két, 1700-ban 
ketté vált egyház tisztségviselőiről a történészek így (is) vélekedtek: „A 
szegény, függő, családos papság nem volt alkalmas arra, hogy vezesse a 
népet és kiemelje nyomorából és barbárságából.”19 Ennek ismeretében 
írta aztán az erdész ILLÉS Nándor: „Hogy a román nép művelését 
papjain és tanítóin kell kezdeni, azt belátja mindenki, a ki pópát látott 
valaha. Hogy tudott így elmaradni a nép? meg foghatatlan!”20

A XIX. század végén a két egyházzal kapcsolatos, akár gazdasági 
célú előírások, követelmények óhatatlanul is nemzetiségi, így politikai 
színezetet öltöttek. Erre példát szolgáltat az erdőgazdálkodás ellenőrzé
sével, modernizálásával összefüggő egy-két, általunk bemutatandó 
intézkedés is.
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