
6 ÖSSZEFOGLALÁS

Már az 1879. évi erdőtörvény előkészítési időszakában, 1871-ben 
HOFFMANN Sándor felhívta a figyelmet az általunk most vizsgált 
birtokkategóriára.153 Úgy látta, hogy az érsekségek és egyéb „holtkézi” 
tulajdonosok csak arra törekszenek, hogy a jelenben legyen jövedelmük. 
Következésképpen az ő gazdálkodásukat fokozott állami felügyelet alá 
kell helyezni. Tudjuk, ez az 1879. évi XXXI. te. 17. §-ával megtörtént.

Mindezek ellenére a századforduló szakemberei közül többen az 
egyházi erdők haszonélvezőit kárhoztatták. Mondván: „minden egyes 
tulajdonosa, illetve haszonélvezője az erdőnek, irtózik minden befek
tetéstől vagy dologi kiadástól. /.../ Szóval, ez a gazdálkodási rendszer 
egyáltalán nem törődik az erdő közgazdasági hivatásával, sőt annak nagy 
kárára van, miért az egyházi testületek és személyek az erdőnek a lehető 
legrosszabb gazdái.”154

KAÁN Károly a Trianon előtti Magyarország erdőgazdasági 
politikáját elemezve szintén hiányolta az egyházak előrelátó, főleg pedig 
az erdőgazdálkodás belterjességét netalán beruházásokkal elősegítő 
munkálkodását.155 Ennek okát azonban nem csak az egyházi hivatalt 
betöltő személyek „mának élésé”-ben látta. Rámutatott a hitelviszo
nyokra, arra, hogy még kiterjedt erdővel rendelkező birtokosok is 
legfeljebb rendkívüli fahasználatokból nyerhettek pénzt, mert az erdők 
faállománya hitelfedezetként alig jöhetett szóba. (Ezt oldja fel a 
magyarországi 1923:XVII. te. az erdőbirtokhitélről.)

Az idézett, általában elítélő véleményekkel kapcsolatban azonban 
meg kell említenünk, hogy nem csak az egyházak nem törekedtek az 
erdőgazdaság korszerűsítésére. Ebben rokongondolkodásúak voltak 
egyik oldalon a magánuradalmakkal, a másikon pedig a közbirtokossá
gok, volt úrbéres birtokközösségek, sőt úgy általában az állam kivéte
lével szinte minden erdőtulajdonossal. Az erdőből, fából származó pénzt 
ugyanis oda alig forgatták vissza, hanem az más, millió egyéb helyen 
került felhasználásra. A fakereskedők, netalán fíírészgyárosok kezén lévő 
tőke pedig csak a legszükségesebb erdőkitemielési, szállítási eszközök 
elkészíttetésében volt érdekelt, tartós utak, vagy modem erdőkezelési 
eljárások meghonosításában nem. Ilyen módon az egyházak a külön, a 
kiemelt ostorozásra nem szolgáltak rá. Abban viszont a nyilatkozóknak, 
bírálóknak kétségtelenül igazuk volt, hogy faluhelyen éppen a papok és a 
tanítók képviselték az intelligenciát. Ebből következően nekik nemcsak
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az erdő megbecsülésére, hanem saját példájuk alapján a híveket megfe
lelő gazdálkodásra is kellett volna nevelniük.

Végül pontokba szedve foglaljuk össze az erdélyi egyházi és iskolai 
erdők vizsgálata során tehető legfontosabb megállapításokat:

1. A különböző eredetű egyházi és iskolai erdőbirtokoknak csak kis 
részén tudták az önálló erdőkezelést, erdőgazdálkodást megvalósí
tani. Néhány nagyobb erdőbirtokos gazdálkodásának áttekintésekor 
viszont azt állapíthatjuk meg, hogy törekedtek ugyan a törvényben 
előírt erdőgazdálkodási irányelvek alkalmazására, nagyobb 
fejlesztésekbe azonban nem kezdtek. Ehhez hiányzott a megfelelő 
tőkéjük, de nem is voltak az erdők fokozott kitermelésére ráutalva;

2. A kisebb erdőbirtokosok esetében ennek éppen az ellenkezőjét 
állapíthatjuk meg. Az úrbéri elkülönítés során kapott (általában jobb 
állapotú) erdőkből nemcsak az évente szükséges épület- és tűzifát 
használták ki, hanem gyakran kényszerültek annak eladására is. Leg
többször ugyanis éppen az erdő volt az az értékesíthető vagyonuk, 
amelyből pénzügyi problémáikat megoldhatták. (Természetesen az 
említett két csoport között éles határ nem húzható, így jellemzésük 
csak tendenciájában lehet igaz.);

3. Az említettekből következik, hogy az egyházi és iskolai erdők -  akár 
a nagyobb uradalmakat, akár a kisebb erdőbirtokokat nézzük -  nem 
jelentették az általunk most vizsgált területen az erdőgazdálkodás 
élvonalát.
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